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O DIREITO FUNDAMENTAL À ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL NA CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

RESUMO 

A “Convenção sobre os Direito das Pessoas com Deficiência” introduziu no ordenamento 

jurídico brasileiro o direito fundamental à adaptação razoável. O escopo desta tese é 

investigar qual o conteúdo jurídico decorrente desta regulação, considerada ela mesma como 

instrumento de defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Um importante 

ponto de inflexão a ser considerado – decorrente da própria Convenção - implica na limitação 

ao direito fundamental à adaptação razoável quando sua promoção importa em ônus 

excessivo ou desproporcional àqueles a quem a norma gera obrigações. Quem são os 

titulares do direito à adaptação razoável? O que diferencia a adaptação razoável da 

acessibilidade? Quem são seus sujeitos passivos e qual a categoria do dever imposto pela 

regulação em questão? Quais condições permitem ao sujeito passivo escusar-se do dever de 

promover a adaptação razoável e quais as consequências do não cumprimento deste dever 

quando ausentes estas condições? Estas são as questões que nortearam a investigação do 

que se define no âmbito deste trabalho como conteúdo jurídico. A investigação tem como 

premissa a força normativa constitucional do direito à adaptação razoável. Isto porque a 

“Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, fonte normativa do direito 

discutido, cumpriu o rito definido no art. 5°, §3° da Constituição Federal brasileira. A fase 

exploratória da pesquisa utilizou-se da perspectiva comparada da regulação em questão no 

direito estrangeiro, com enfoque nos Estados Unidos, no Canadá e na União Europeia. A 

escolha destes países para o estudo do direito comparado justificou-se em razão do 

desenvolvimento precoce da doutrina da adaptação razoável, antes mesmo de sua inserção 

na “Convenção sobre os Direito das Pessoas com Deficiência”. Os resultados alcançados pela 

pesquisa demonstraram a existência de três modos de compreensão da deficiência: o modelo 

biomédico, o modelo social e o modelo biopsicossocial. Este último fora adotado pela 

“Convenção sobre os Direito das Pessoas com Deficiência”. Verificou-se, ainda, um atraso de 

seis anos da legislação brasileira em incorporar este novo modelo de compreensão da 

deficiência, o que ocorreu apenas sob o marco legal da Lei 13.146/2015. No que concerne à 

diferenciação entre a adaptação razoável e a acessibilidade, esta última enquanto conceito 

abrange o atendimento a todas as pessoas, considerando suas diferentes características 

antropométricas e sensoriais. Suas formulações partem de dados gerais obtidos a partir de 

pesquisas das condições, necessidades funcionais e saúde em geral da população, buscando 

atingir a todos de forma autônoma, segura e confortável. Já a adaptação razoável recorre a 

elementos qualitativos com enfoque no indivíduo, visando garantir a superação e a prevenção 

de barreiras individuais e concretas. Dentre os achados da pesquisa, apresentam-se critérios 

para a aferição do ônus desproporcional no cumprimento das obrigações impostas pelo dever 

de adaptação razoável. O não cumprimento desse dever ausentes tais critérios, propõe-se, 

importa em discriminação por motivo de deficiência.  

Palavras-chave: pessoa com deficiência; direito à adaptação razoável; ônus desproporcional; 

discriminação por motivo de deficiência. 
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RIGHT TO REASONABLE ACCOMMODATION IN THE CONVENTION ON THE 

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 

ABSTRACT 

The "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" introduced into the Brazilian legal 

system the fundamental right to reasonable accommodation. The scope of this thesis is to 

investigate the legal content of this regulation, considered itself as an instrument of defense 

and promotion of the rights of people with disabilities. An important turning point to be 

considered - arising from the Convention itself - entails limiting the fundamental right to 

reasonable accommodation when its promotion is on an excessive or disproportionate burden 

to those to whom the norm generates obligations. Who are the rightholders of the reasonable 

accommodation? What differentiates reasonable accommodation from accessibility? Who are 

the obligors and what category of duty implied to them by the regulation in question? What 

conditions allow the obligors to refrain himself from performing the duty to promote reasonable 

accommodation and what are the consequences of not fulfilling this obligation when these 

conditions are absent? These are the questions that guided the investigation of what is defined 

in the scope of this work as legal content. The investigation is premised on the constitutional 

normative force of the right to reasonable accommodation. This is because the "Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities," the normative source of the right in discussion, 

fulfilled the rite defined in art. 5, §3 of the Brazilian Federal Constitution. The exploratory phase 

of the research was based on the comparative perspective of foreign law, focusing on the 

United States, Canada and the European Union. The choice of these cases was justified by 

the early development of the doctrine of reasonable accommodation, even before it was 

included in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The results achieved by 

the research demonstrated a existence of three ways of understanding disability: the 

biomedical model, the social model and the biopsychosocial model. This last one had been 

adopted by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. It was also observed a 

delay of six years of the Brazilian legislation in incorporating this new model of understanding 

of the deficiency, which occurred only under the legal framework of  the 13,146 act. Regarding 

the differentiation between the reasonable accommodation and accessibility, the accessibility 

as a concept covers all kind of people, considering their different anthropometric and sensorial 

characteristics. Their formulations are based on general data obtained from research on the 

conditions, functional needs and general health of the population, seeking to reach all in an 

autonomous, safe and comfortable way. Reasonable accomodation, on the other hand, uses 

qualitative elements with a focus on the individual person, in order to guarantee the overcoming 

and prevention of individual and touchable barriers. Among the findings of the research, criteria 

for the delimitation of disproportionate burden on the fulfillment of the duties imposed by the 

right of reasonable accommodation are presented. The failure to comply with these duties, 

absent such criteria, matters in discrimination on the grounds of disability. El incumplimiento 

de este deber ausentes tales criterios, se propone, importa en discriminación por motivos de 

discapacidad. 

Keywords: disability; right to reasonable accommodation; disproportionate burden; 

discrimination on grounds of disability 
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EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA ADAPTACIÓN RAZONABLE EN LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

RESUMEN 

La "Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad" introdujo en el sistema 

legal brasileño el derecho fundamental al ajuste razonable. El objeto desta tesis es investigar 

el contenido legal de este reglamento, considerado en si mismo como un instrumento de 

defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Un importante punto 

de inflexión que se considerará, derivado de la propia Convención, implica la limitación al 

derecho fundamental al ajuste razonable cuando su promoción importa en una carga excesiva 

o desproporcionada a aquellos a quienes la norma impone obligaciones. ¿Quiénes son los 

titulares del derecho al ajuste razonable? ¿Qué diferencia el ajuste razonable de la 

accesibilidad? ¿Quiénes son sus sujetos pasivos y cuál es la categoría del deber impuesto 

por la regulación en cuestión? ¿Qué condiciones permite al sujeto pasivo excusarse del deber 

de promover el ajuste razonable y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de este 

deber cuando faltan estas condiciones? Estas son las cuestiones que guiaron la investigación 

acerca de lo que se define en el ámbito de este trabajo como contenido jurídico. La 

investigación tiene como premisa la fuerza normativa constitucional del derecho al ajuste 

razonable. Esto porque la "Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", 

fuente normativa del derecho discutido, cumplió el rito definido en el art. 5 °, § 3 ° de la 

Constitución Federal brasileña. La fase exploratoria de la investigación se utilizó desde la 

perspectiva comparada de la regulación en cuestión en el Derecho extranjero, con enfoque 

en los Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea. La elección de estos casos se 

justificó por el desarrollo precoz de la doctrina del ajuste razonable, antes mismo de su 

inserción en la "Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad". Los 

resultados obtenidos por la investigación demostraron la existencia de tres modos de 

comprensión de la discapacidad: el modelo biomédico, el modelo social y el modelo 

biopsicosocial. Este último fue adoptado por la "Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad". Se verificó, además, un retraso de seis años de la legislación 

brasileña en incorporar este nuevo modelo de comprensión de la discapacidad, lo que ocurrió 

apenas bajo el marco legal de la Ley 13.146 / 2015. En lo que concierne a la diferenciación 

entre el ajuste razonable y la accesibilidad, esta última como concepto abarca la atención a 

todas las personas, considerando sus diferentes características antropométricas y 

sensoriales. Sus formulaciones parten de datos generales obtenidos a partir de 

investigaciones de las condiciones, necesidades funcionales y salud en general de la 

población, buscando alcanzar a todos de forma autónoma, segura y confortable. El ajuste 

razonable recurre a elementos cualitativos con enfoque en el individuo, buscando garantizar 

la superación y la prevención de barreras individuales y concretas. Entre los hallazgos de la 

investigación, se presentan criterios para la definión de cuando la carga en el cumplimiento 

de las obligaciones impuestas por el deber de ajuste razonable se vuelve demasiado 

desproporcionada.  

Palabras-clave: persona con discapacidad; derecho al ajuste razonable; gastos 

desproporcionados; discriminación por motivos de discapacidad. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente tese tem como tema o direito fundamental à adaptação razoável, 

que foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção foi ratificada pelo Brasil com 

equivalência constitucional ao ser aprovada com base no rito previsto no art. 5º, §3º, 

da Constituição brasileira, tendo sido promulgada pelo Decreto Presidencial nº 

6.949/2009. 

O problema consiste em investigar qual o conteúdo jurídico do direito à 

adaptação razoável como instrumento de defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, especialmente para lhes proporcionar o exercício pleno e em igualdade 

de oportunidades de todos os direitos e liberdades. Por se tratar de um novo direito 

humano incorporado no direito positivo interno – o que lhe caracteriza também como 

um direito fundamental – há diversas questões a serem respondidas para se delimitar 

o seu conteúdo jurídico: Quem são os titulares do direito à adaptação razoável? Quem 

são os sujeitos passivos no dever de adaptação razoável? Entre o respeito e a 

promoção do direito à adaptação razoável, qual a categoria do dever imposto sobre 

os sujeitos passivos? O que diferencia o “direito à adaptação razoável” do “direito à 

acessibilidade”? Em que circunstâncias o sujeito passivo poderia se escusar do dever 

de adaptação razoável? Como deve ser lido o adjetivo “razoável” na adaptação 

razoável? Quais as consequências para a inobservância do dever de adaptação 

razoável? 

A Convenção conceitua adaptação razoável como as modificações e os 

ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou 

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

deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Trata-se de inovação no ordenamento jurídico brasileiro. Até a ratificação da 

Convenção, havia sido introduzido no Direito brasileiro o direito de acessibilidade 

como meio de inclusão das pessoas com deficiência, porém, a Convenção apresentou 

um novo direito para a inclusão das pessoas com deficiência, o “direito de adaptação 

razoável”. A leitura da Convenção demonstra tratar-se de conceitos diferentes 
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(“acessibilidade” e “adaptação razoável”), sendo necessário delimitar cada um deles 

para destacar o direito de adaptação razoável como um novo direito para a promoção 

de igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, o que será feito no 

último capítulo. 

Como um contrapeso ao direito de adaptação razoável, porém, a própria 

Convenção trouxe a noção de ônus excessivo ou desproporcional. Trata-se da defesa 

– uma espécie de excludente de responsabilidade – daqueles que venham a ser 

demandados a realizar alguma adaptação razoável para a pessoa com deficiência. 

Embora este dever de adaptação razoável tenha sido incorporado em sede 

constitucional no Brasil desde 2008, a pesquisa exploratória demonstrou haver lacuna 

no seu estudo no Brasil. A presente tese se justifica pela inovação das noções de 

adaptação razoável e ônus desproporcional para relações jurídicas envolvendo 

pessoas com deficiência nas mais diversas áreas, desde o ensino às relações de 

trabalho e o local de habitação. Isso foi corroborado pela promulgação da Lei 

13.146/2015, que repetiu inúmeros conceitos previstos na Convenção, inclusive de 

“adaptação razoável” e teve um importante papel na disseminação da própria 

Convenção no Direito interno. As repercussões são substanciais, por exemplo, surge 

uma nova forma de discriminação pela simples recusa à implementação de adaptação 

razoável, a chamada discriminação por motivo de deficiência. 

Para responder ao problema do conteúdo jurídico do direito de adaptação 

razoável, a tese se estrutura em três capítulos, sendo que o último capítulo representa 

especialmente as contribuições desta tese. 

O primeiro capítulo consiste na compreensão da natureza jurídica da fonte 

normativa do direito à adaptação razoável. Demonstra-se a existência de uma 

profunda discussão sobre o lugar dos Tratados Internacionais no Direito interno 

brasileiro, a depender do seu conteúdo e da forma como foi incorporado. Apesar do 

embate doutrinário e jurisprudencial sobre o lugar dos Tratados internacionais de 

direitos humanos no Brasil, parte-se da premissa de que a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência possui equivalência constitucional por ter sido 

aprovada com base no §3º do art. 5º da Constituição brasileira. Trata-se do primeiro 

Tratado de direitos humanos que foi incorporado pelo Brasil com base neste 

dispositivo constitucional, o que lhe confere natureza constitucional enquanto fonte do 

direito. 
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O segundo capítulo da tese é dedicado à compreensão da adaptação razoável 

no direito estrangeiro, especificamente nos Estados Unidos, no Canadá e na União 

Europeia, que utilizam a adaptação razoável como dever de conduta nas relações 

envolvendo pessoas com deficiência muito antes da sua inserção na Convenção e, 

por isso, podem ser considerados originários da noção de adaptação razoável. Isso 

permitirá reunir bases para a proposta de compreensão e aplicação do direito e do 

dever de adaptação razoável frente ao ônus excessivo ou desproporcional no Direito 

brasileiro. 

O último capítulo foi dividido em seis partes. A primeira parte desenvolve os 

modelos da deficiência: (i) o modelo biomédico, em que a deficiência é encarada como 

uma forma de patologia do corpo e causa das tragédias pessoais da pessoa com 

deficiência; (ii) o modelo social, no qual a deficiência é definida como uma experiência 

por pessoas com lesão devido à organização opressiva dos sistemas sociais; e (iii) o 

modelo biopsicossocial, que reconhece a deficiência como um conceito complexo, 

dinâmico, multidimensional e, acima, de tudo, questionado, enfim, um conceito em 

evolução. 

A segunda parte do último capítulo revolve criticamente o panorama legislativo 

sobre a deficiência no Brasil, destacando como era o regramento dispensado às 

pessoas com deficiência desde a CRFB/88 até a ratificação da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e como a legislação infraconstitucional vem 

sendo modificada para se adequar aos novos conceitos sobre a deficiência. Em 

seguida, será apresentada uma importante distinção entre deficiência e incapacidade, 

decorrente do reconhecimento de que deficiência e incapacidade são noções 

distintas. 

Na quarta parte será trabalhado o conceito de acessibilidade e destacada sua 

importância para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, bem como os 

traços distintivos do direito à adaptação razoável. Esse delineamento sobre a 

acessibilidade é substancial para se compreender, em seguida, a noção de adaptação 

razoável como novo instrumento para a promoção da igualdade de oportunidades 

para as pessoas com deficiência. Frente ao direito de adaptação razoável está o ônus 

desproporcional, que é a exceção para o dever de adaptação razoável e vem previsto 

na própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
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A última parte será dedicada a uma nova modalidade de discriminação 

baseada na deficiência, que foi trazida pela Convenção e pela Lei 13.146/2015. Sua 

ocorrência está relacionada ao descumprimento do dever de adaptação razoável, 

sendo também conhecida como discriminação por impacto adverso ou indireta, que 

dispensa a demonstração da vontade de discriminar para sua configuração. 

Espera-se contribuir para o desenvolvimento teórico dos direitos das pessoas 

com deficiência e para o empoderamento dessa minoria na inclusão e exercício de 

direitos em igualdade de oportunidades com as demais pessoas através do direito 

fundamental à adaptação razoável. 
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2 DIREITOS HUMANOS: OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DE 1988 

 

A primeira premissa estabelecida nesta tese é a de que a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é um tratado 

internacional de direitos humanos, característica que é evidente no preâmbulo1 da 

Convenção. 

Sobre os direitos humanos, Luciano Martinez enfatiza que se trata de direitos 

primário e essenciais com grande motivação axiológica que “acolhem indistintamente 

homens e mulheres, nacionais ou estrangeiros, numa dimensão universal e 

supranacional, pelo simples fato de compartilhares a condição humana”2. A 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aspira validade universal 

e apresenta direitos axiologicamente voltados para a proteção de pessoas que tenham 

impedimentos de longo prazo, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 

com as demais pessoas. Acima desses impedimentos, está a essência humana de 

toda pessoa com deficiência, e é sobre essa essência humana que foram erguidos os 

pilares da Convenção. 

O propósito deste primeiro capítulo é investigar como o Direito brasileiro se 

relaciona e incorpora os tratados internacionais e, em especial, os instrumentos 

internacionais de proteção dos Direitos Humanos. Isso permitirá compreender a 

posição da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

no Direito brasileiro, especialmente sua natureza jurídica enquanto fonte do direito e 

as consequências daí decorrentes. 

 

                                                 
1 No preâmbulo da Convenção, os Estados Partes “reconhecem a dignidade e o valor inerentes e os direitos iguais 

e inalienáveis de todos os membros da família humana como o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo” e “concordam que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades” estabelecidos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos. In Decreto 6.949/2009, que 

Promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
2 MARTINEZ, Luciano. Condutas antissindicais. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 40 
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2.1 A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

COMO MARCO DO REGIME DEMOCRÁTICO E DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é um marco na 

transição do regime ditatorial para o regime democrático. Seguindo uma tendência 

universal do século XX, a CRFB/88 incorporou em seu texto diversos direitos humanos 

previstos em Declarações de Direitos3. 

O processo de transição da ditadura para a democracia compreende a 

transição entre o regime autoritário para o governo democrático, e do governo 

democrático para o a vigência do regime democrático4. Essa segunda fase está em 

constante desenvolvimento nas relações sociais e políticas no Brasil. 

Como marco dessa transição de regime ditatorial para regime democrático, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, reuniu os seguintes 

atributos: instaurou o regime democrático, previu garantias e direitos fundamentais, e 

dispensou proteção a setores vulneráveis da sociedade, e reservou destaque para os 

direitos humanos e a relevância da cidadania5. 

A dignidade da pessoa humana e a cidadania foram elencados como 

fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme artigo 1º, incisos II e III, da 

Constituição6. Esses fundamentos da República e os atributos reunidos pela 

Constituição acarretaram mudanças internas e uma consequente responsabilidade no 

                                                 
3 A Constituição brasileira de 1988 reproduziu diversos enunciados constantes de tratados internacionais de 

direitos humanos. Por exemplo, no artigo 5º, III, da Constituição, está previsto que “ninguém será submetido a 

tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante”, o que se trata de uma fiel reprodução do Artigo V da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e do art. 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos; no artigo artigo 5º, LVII, da Constituição, está previsto o princípio da inocência presumida, inspirado 

no Artigo XI da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e do art. 14, 2, do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos. Sobre essa reprodução de disposições de tratados internacionais de direitos humanos na 

ordem jurídica brasileira, Flávia Piovesan explica que reflete também a preocupação do legislador brasileiro de 

equacionar o Direito interno, de modo a ajustá-lo às obrigações internacionalmente assumidas pelo Estado 

brasileiro. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 98. 
4 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 22. 
5 Id. Ibid. p. 24. 
6 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] II - a cidadania III - a 

dignidade da pessoa humana; 
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plano internacional: o ser humano passa a ser o fundamento e fim da sociedade e do 

Estado. 

A valoração, a orientação, a interpretação e a compreensão de todo o sistema 

constitucional perpassa pelo valor da dignidade da pessoa humana como valor 

essencial e informador de todo o ordenamento jurídico7: sob o prisma histórico, a 

dignidade da pessoa humana é uma resposta aos problemas do positivismo, 

especialmente considerando o fim da 2ª Guerra Mundial, quando, até então, a 

obediência cega da lei justificava a prática de atrocidades contra o ser humano. 

A introdução da dignidade da pessoa humana é uma das faces da soma da 

ética ao direito, que conferiu força normativa aos princípios e garante a valoração da 

própria norma pelo intérprete-aplicador. A doutrina8 explica que a definição de 

dignidade da pessoa humana está associada ao reconhecimento de que cada 

indivíduo é merecedor de igual consideração e respeito pelo Estado e pela 

comunidade, razão pela qual possui uma gama de direitos concebidos e garantidos 

constitucionalmente. 

A mudança é percebida desde a organização do texto constitucional: o texto 

normativo-constitucional inicia-se pelos princípios fundamentais seguidos dos direitos 

e garantias fundamentais, que incluem, inclusive, os direitos sociais, além dos direitos 

civis e políticos. Trata-se da primeira Constituição brasileira a incluir os direitos sociais 

nas declarações de direitos9. 

Ao se constituir a República Federativa do Brasil em Estado Democrático de 

Direito, com fundamento na dignidade da pessoa humana, foi propiciada a reinvenção 

do marco jurídico dos direitos humanos no Brasil. 

 

 

                                                 
7 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 27. 
8 Cf. CUNHA Jr., Dirley da. Curso de direito constitucional. 6.ed. rev. amp. e atual. Salvador: JusPodivm, 

2012. p. 559-560 
9 9 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 34. 
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2.2 A PREVALÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

 

Foi a Constituição de 1988 que primeiro alçou o princípio da prevalência dos 

direitos humanos num universo de princípios que guiam o Brasil em suas relações 

internacionais ao prever, em seu art. 4º, II, que as relações internacionais das quais o 

Brasil participar serão baseadas na prevalência dos direitos humanos. 

Trata-se da reinserção do Brasil no cenário Internacional, pois, até aquele 

momento, a ordem constitucional se dedicava à organização política e administrativa 

do Estado10. A CF88 estabeleceu a regência do país com base na prevalência dos 

direitos humanos, autodeterminação dos povos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, 

e cooperação entre os povos para o progresso da humanidade11. 

Essa cadeia de valores leva até mesmo ao rompimento da ideia de soberania 

absoluta12 para dar lugar à ideia de que só há soberania onde há respeito aos direitos 

humanos13. 

O princípio da prevalência dos direitos humanos mudou a forma como o Brasil 

se insere nas relações internacionais: este princípio contribuiu para que o Brasil 

ratificasse mais tratados de direitos humanos14. Por exemplo, em 1992, foi ratificada 

a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José) após ênfase 

                                                 
10 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 39. 
11 Artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil. 
12 Além do respeito aos Direitos Humanos, o exercício exclusivo da soberania também cedeu frente ao 

fortalecimento do capitalismo mundial: “hoje, em função do fortalecimento do capitalismo mundial, o Estado já 

não apresenta autoridade política, estruturas e instituições que possam fazer valer plenamente sua soberania no 

espaço territorial”. DIAS, Daniella S. O futuro do Estado: a soberania estatal em tempos de globalização. In 

Antônio José de Mattos Neto, Homero Lamarão Neto, Raimundo Rodrigues Santana (Orgs.) Direitos humanos e 

democracia inclusiva. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 75. 
13 PIOVESAN, Flávia. Op cit. p. 40. 
14 A postura do Brasil em suas relações internacionais é também ditada pelas suas relações políticas internas. 

Comparando-se os períodos da ditadura militar (1964-85) e da democracia (1985-2016), percebe-se que o número 

de tratados ratificados pelo Brasil é muito maior na democracia, embora os tratados na ditadura militar enfrentem 

menor tempo de tramitação até sua ratificação. De acordo com Mariana Chaimovich, o menor tempo de tramitação 

de tratados e a própria ratificação de tratados no período de ditadura militar está relacionado à necessidade de criar 

aparência de normalidade política no cenário internacional, mas apenas tratados que fossem de interesse do 

governo militar foram assinados. CHAIMOVICH. Mariana Midea Cuccovia. Legislativo e Executivo brasileiros 

na internalização de tratados de Direitos Humanos: convergências e divergências na ditadura e na democracia. 

2017. Tese (Doutorado). Instituto de Relações Internacionais. Universidade de São Paulo – USP, São Paulo. p. 

225-227. 
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ostensiva sobre o princípio da prevalência dos direitos humanos, que deve reger o 

Brasil em suas relações internacionais15. 

Os tratados de Direitos Humanos são importante instrumento da comunidade 

internacional por meio do qual se tenta melhorar as condições dos indivíduos e 

garantir-lhes direitos fundamentais no âmbito de cada Estado signatário. Trata-se de 

um movimento de universalização e internacionalização dos direitos humanos que se 

iniciou após a Segunda Guerra Mundial.16 

Este movimento parte da concepção de que todos os Estados são obrigados 

a respeitar e promover os direitos humanos dos seus cidadãos e de qualquer pessoa 

em seus territórios, e são responsáveis perante a comunidade internacional caso não 

cumpra suas obrigações de respeitar e promover os direitos humanos17. Os indivíduos 

passam a ser considerados sujeitos de direito no plano internacional, e os Estados 

que não observarem tais direitos poderão ser responsabilizados como “Estado 

violador” de Direitos Humanos. 

Finalmente, o art. 5º, §2º, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 deixa clara a prevalência dos direitos humanos quando estabelece que “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”. 

Todos os direitos que integram o rol de direitos e garantias fundamentais no 

ordenamento jurídico brasileiro, seja a partir da redação originária da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, seja a partir da ratificação de tratados de 

direitos humanos, gozam de aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º18, da CF88). 

 

 

                                                 
15 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 41 
16 Id. Ibid. p. 4. 
17 Id. Ibid. p. 6. 
18 Art. 5º [...] § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. 
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2.3 A INCORPORAÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Em se tratando de fontes do Direito internacional, a doutrina19 faz referência 

ao artigo 3820 da Corte (ou Tribunal) Internacional de Justiça, que elenca, 

exemplificativamente21, as convenções internacionais, o costume internacional, os 

princípios gerais do direito, as decisões judiciárias e a doutrina. 

Dentre as diversas fontes de obrigações no plano internacional, o costume 

internacional foi a principal fonte de Direito Internacional Público até meados do século 

XX. Desde então, esse papel protagonista vem sendo assumido pelos tratados 

internacionais, muitos originários do próprio direito costumeiro.22 

Atualmente concebidos como principal fonte do direito internacional, os 

tratados são norma escrita do direito internacional e sua elaboração é regida pela 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados23. 

O termo tratado é utilizado de forma genérica para significar um acordo 

internacional concluído por escrito entre Estados e/ou Organismos Internacionais e 

regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois 

ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica24 

(Convenção, Acordo, Pacto, Carta, etc.). 

                                                 
19 Cf. GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 90. 

MIRANDA, Jorge. Curso de direito internacional público: uma visão sistemática do direito internacional dos 

nossos dias. 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 39.  
20 Artigo 38. 1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem 

submetidas, aplicará: a. as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras 

expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; b. o costume internacional, como prova de uma prática geral 

aceita como sendo o direito; c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; d. sob ressalva 

da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, 

como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. 2. A presente disposição não prejudicará a faculdade 

da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isto concordarem. Disponível em 

<https://nacoesunidas.org/carta/cij/>. Acesso em 31.mai.2018. 
21 Sidney Guerra explica que a doutrina e a prática internacional têm apresentado outras fontes, que não estão 

contempladas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a exemplo dos atos unilaterais e das 

resoluções das Organizações Internacionais. GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 10.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2016. p. 91. 
22 Id. Ibid. p. 112. 
23 Promulgada pelo Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009, com reserva aos artigos 25 e 66 da Convenção de 

Viena. 
24 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 92; e 

GUERRA, Sidney. Direitos humanos: na ordem jurídica internacional e reflexos na ordem constitucional 

brasileira. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 208. 
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Apesar da regência, no plano internacional, da confecção de tratados pela 

Convenção de Viena, no plano interno o Brasil não possui legislação minuciosa acerca 

da incorporação e integração dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro. 

No plano interno, a incorporação do tratado passa, em suma, pelas seguintes 

etapas: 1) assinatura do tratado pelo representante do Poder Executivo25, que 

representa o consenso26 do Governo brasileiro e autenticação27 do texto final do 

tratado, uma espécie de aceite precário28; 2) submissão ao Poder Legislativo29 para 

apreciação e, se for o caso, aprovação mediante Decreto Legislativo; 3) se aprovado 

pelo Poder Legislativo, ratificação30 pelo Chefe do Executivo, pelo que o Estado 

brasileiro passa a se obrigar no plano internacional; 4) promulgação e publicação do 

tratado mediante Decreto do Executivo, a partir do que o tratado passa a ser exigível31 

no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, internamente. 

Verifica-se, portanto, que a incorporação de tratado no Brasil é um ato 

complexo decorrente de manifestação do Executivo e do Legislativo. 

                                                 
25 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: [...] VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 

Nacional; 
26 De acordo com o artigo 9 da Convenção de Viena, “a adoção do texto do tratado efetua-se pelo consentimento 

de todos os Estados que participam da sua elaboração”. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>. Acesso em 31.05.2018. 
27 De acordo com o artigo 10 da Convenção de Viena, “O texto de um tratado é considerado autêntico e definitivo: 

[...] pela assinatura, assinatura ad referendum ou rubrica, pelos representantes desses Estados, do texto do tratado 

ou da Ata Final da Conferência que incorporar o referido texto”. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>. Acesso em 31.05.2018. 
28 Mariana Chaimovich explica que esse aceite inicial apenas gera para o Estado a obrigação de não frustrar o 

objeto e a finalidade do tratado antes de sua entrada em vigor, nos termo do artigo 18 da Convenção de Viena. 

CHAIMOVICH. Mariana Midea Cuccovia. Legislativo e Executivo brasileiros na internalização de tratados 

de Direitos Humanos: convergências e divergências na ditadura e na democracia. 2017. Tese (Doutorado). 

Instituto de Relações Internacionais. Universidade de São Paulo – USP, São Paulo. p. 49. 
29 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou 

compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
30 A ratificação é a manifestação definitiva de vontade de um Estado, pelo que este passa a “obrigar-se 

internacionalmente pelos dispositivos do tratado, desde que esteja em vigor internacionalmente. A ratificação é 

ato irretroativo, passando a valer a partir da data do ato de ratificação; e irretratável, pois o Estado apenas poderá 

se desvincular do tratado mediante sua denúncia. Inexiste ratificação condicional”. CHAIMOVICH. Mariana 

Midea Cuccovia. Op. cit. p. 49. 
31 João Grandino Rodas explica que diante da omissão na legislação pátria e na própria Constituição brasileira 

sobre a internalização dos tratados no direito interno, é costume no Brasil “seguir a tradição lusitana de promulgar 

o tratado já ratificado por meio do Decreto do Executivo”. Deste modo, “a prova de que o Brasil se encontra 

vinculado a um tratado solene ou em forma devida e de que ele é executório no território nacional deve ser feita 

pela exibição do decreto de promulgação e pela publicação”. RODAS, João Grandino. Tratado internacional só é 

executório no Brasil depois da promulgação e publicação. Revista Consultor Jurídico, 24 de dezembro de 2015. 

Disponível em <https://www.conjur.com.br/2015-dez-24/olhar-economico-tratado-executorio-depois-

promulgacao>. Acesso em 31.mai.2018. 
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Não há nenhuma definição sobre o lapso temporal a ser observado naquele 

processo32. O Presidente da República não possui prazo para enviar o texto do tratado 

ao Congresso Nacional; uma vez recebido, o Congresso Nacional não possui um 

prazo definido para apreciação do tratado; caso o Congresso Nacional aprove, não há 

um prazo definido para que o Presidente da República o ratifique e tampouco para 

que seja promulgado e publicado. 

Isso gera excessiva demora na tramitação da incorporação de tratados33. 

Tome-se como exemplo a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que foi 

assinada pelo Brasil em 1969, enviada ao Congresso Nacional em 1992, aprovada 

por Decreto Legislativo em 17 de julho de 2009, e promulgada por Decreto 

Presidencial em 14 de dezembro 2009. 

O rito de incorporação34 adotado no Brasil não reflete necessariamente o 

mesmo rito adotado em outros países. A doutrina35 divide os modelos de incorporação 

em dualista e monista. 

De acordo com a teoria dualista, o “direito internacional e o direito interno são 

diversos, pois distintas são as fontes jurídicas das quais decorrem suas normas”36. De 

acordo com essa teoria, o Estado se obriga no plano internacional entre Estados – 

relação horizontal – de acordo com as normas de direito internacional, enquanto que 

no plano interno a relação entre Estado e cidadãos – relação vertical – é regida pelas 

normas de direito interno. 

                                                 
32 Ressalva-se as Convenções da OIT que, nos termos do artigo 19, item 5, da Constituição da OIT – ratificada 

pelo Brasil – determina que o país encaminhe o texto aprovado às autoridades nacionais competentes no prazo 

máximo de um ano, ou seja, o Poder Executivo deve encaminhar ao Poder Legislativo o texto da Convenção 

aprovada dentro do prazo máximo de um ano de sua aprovação. Disponível em < 

http://www.oit.org/public//portugue/region/ampro/brasilia/info/download/constituicao_oit.pdf> Acesso em 

31.mai.2018. 
33 Neste sentido, CHAIMOVICH. Mariana Midea Cuccovia. Legislativo e Executivo brasileiros na 

internalização de tratados de Direitos Humanos: convergências e divergências na ditadura e na democracia. 

2017. Tese (Doutorado). Instituto de Relações Internacionais. Universidade de São Paulo – USP, São Paulo. p. 54. 
34 É preciso advertir, como faz André Carvalho Ramos, que as normas internacionais são oriundas de diversas 

fontes, tal como previsto no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, não sendo possível “reduzir a 

visão do Direito Constitucional sobre o Direito Internacional às normas previstas em tratados tão somente.” No 

caso da Constituição brasileira, há disposições sobre tratados internacionais, mas nenhuma referência aos costumes 

internacionais. RAMOS, André Carvalho. Teoria dos direitos humanos na ordem internacional. 6.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. p. 307. 
35 Cf. MONTEIRO, Marco Antônio Correa. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. 

São Paulo: Saraiva, 2011. p. 23.  
36 Id. Ibid. p. 25. 
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Como consequência37 do modelo dualista, poderá haver divergência entre o 

direito internacional e o direito interno caso não haja incorporação de um tratado 

ratificado pelo Estado. Ocorrida a incorporação do direito internacional no direito 

interno, não é o direito internacional que será aplicado nas relações internas, mas o 

próprio direito interno com conteúdo idêntico ao do direito internacional. 

De acordo com a concepção dualista, portanto, é preciso que o conteúdo do 

tratado internacional seja reproduzido na legislação interna do país para que passe a 

ter eficácia sobre as relações internamente. Essa forma de incorporação – ou 

reprodução do tratado internacional – dependerá da regulamentação interna de cada 

país. No caso do Brasil, por exemplo, após a ratificação do tratado internacional, sua 

exigibilidade interna ficaria condicionada à promulgação por meio de decreto 

presidencial38. 

O modelo monista é caracterizado pela unidade entre o direito internacional e 

o direito interno39, pelo que será possível a aplicação imediata do direito internacional 

no plano interno sem nenhuma outra formalidade a não ser a própria ratificação 

internacional. Assim, “no momento em que um tratado passa a integrar a ordem 

internacional, ipso facto, já pertence também à ordem interna”40. 

A exigibilidade do tratado internacional no plano interno brasileiro depende de 

sua prévia promulgação e publicação, precedida pela ratificação. Deste modo, o 

Estado brasileiro adota, de modo geral, o modelo dualista de incorporação de tratados 

internacionais. 

                                                 
37 Marco Antônio Corrêa Monteiro elenca as seguintes consequências decorrentes do modelo dualista: (1) o direito 

internacional e o direito interno tem normas com objetos distintos, pois regem relações sociais igualmente distintas, 

(2) a impossibilidade de um ato normativo de direito internacional ser aplicado no direito interno e de um ato 

normativo de direito interno ser aplicado no direito internacional, (3) a impossibilidade de haver conflito entre 

normas de direito internacional e normas de direito interno e (4) a responsabilidade internacional do Estado, no 

caso de o direito interno dispor de maneira contrária ao direito internacional assumido pelo Estado. In Tratados 

internacionais de direitos humanos e direito interno. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 26. 
38 No julgamento do RE n. 71.154, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela desnecessidade de uma nova lei em 

sentido estrito para reproduzir o conteúdo do tratado internacional como condição para sua aplicabilidade interna, 

para o que basta o Decreto Presidencial. No mesmo sentido, RODAS, João Grandino. Tratado internacional só é 

executório no Brasil depois da promulgação e publicação. Revista Consultor Jurídico, 24 de dezembro de 2015. 

Disponível em <https://www.conjur.com.br/2015-dez-24/olhar-economico-tratado-executorio-depois-

promulgacao>. Acesso em 31.mai.2018. 
39 MONTEIRO, Marco Antônio Corrêa. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 33-37. 
40 RODAS, João Grandino. Tratado internacional só é executório no Brasil depois da promulgação e publicação. 

Revista Consultor Jurídico, 24 de dezembro de 2015. Disponível em <https://www.conjur.com.br/2015-dez-

24/olhar-economico-tratado-executorio-depois-promulgacao>. Acesso em 31.mai.2018. 
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Não obstante, a Constituição brasileira de 1988 permite apontar algumas 

particularidades na incorporação de tratados internacionais de direitos humanos, 

conforme será visto a seguir. 

 

2.3.1 A incorporação de tratados internacionais de direitos humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro 

 

A incorporação de tratados internacionais de direitos humanos no direito 

brasileiro ganha destaque em função dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 5º da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988. 

O §1º do art. 5º da CF88 prescreve que “as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”. O §2º do art. 5º da CF88 expressa 

que o rol de direitos e garantias presentes na Constituição é exemplificativo, ao dispor 

que “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”. 

O §3º, por sua vez, foi incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e 

passou a prever um rito diferenciado para incorporação de tratados internacionais de 

direitos humanos que, se observado, lhes assegurará equivalência de emenda 

constitucional. Prescreve que “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. 

A leitura desses dispositivos suscita dúvidas. O §2º do art. 5º da CRFB/88 leva 

aos seguintes questionamentos: a) o que significa o fato de não excluir outros direitos 

e garantias decorrentes de tratados? b) em que momento aqueles direitos e garantias 

em tratados passam a ser exigíveis no plano interno? c) conjugando-se os §§1º e 2º 

do art. 5º da CF88 seria possível admitir a incorporação automática – teoria monista 

– de tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro? 



 26 

Flávia Piovesan41 defende, com base na conjugação dos §§1º e 2º do artigo 

5º da CRFB/88, a aplicabilidade imediata de direitos e garantias fundamentais 

previstos em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Na dicção da autora, seria 

dispensada da promulgação e publicação do tratado internacional de direitos humanos 

para sua exigibilidade interna. 

Também defendendo a aplicabilidade imediata, Valério Oliveira Mazzuoli 

explica que a Constituição não especifica se os direitos e garantias fundamentais 

“devem provir do direito interno ou do direito internacional (por exemplo, dos tratados 

internacionais de direitos humanos), mencionando apenas que todas elas têm 

aplicação imediata, independentemente de serem ou não aprovadas por maioria 

qualificada”. Para o autor, isso significa que “os tratados internacionais de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil podem ser imediatamente aplicados pelo nosso Poder 

Judiciário [...] independentemente de promulgação e publicação no Diário Oficial da 

União”42. 

Nessa linha de pensamento, uma vez que o §2º do art. 5º da CF88 abarca 

outros direitos e garantias decorrentes dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte, e que o §1º do mesmo art. 5º prevê aplicação imediata 

das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, então, tratados de 

direitos humanos teriam aplicabilidade imediata desde que (i) o Brasil seja parte e (ii) 

preveja garantias e direitos fundamentais. 

Observa-se que, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, os tratados 

internacionais passaram a tratar não apenas de relações entre Estados (território, 

relações diplomáticas e consulares, etc.), mas sobretudo de relações 

interindividuais43. As relações sociais internas passaram a ser diretamente afetadas 

por tratados internacionais e os indivíduos passaram a acessar diretamente as 

instâncias internacionais, pois, problemas que antes eram tidos como domésticos, 

passaram a ser de preocupação global. Isso não significa que o indivíduo tenha 

adquirido legitimidade para celebrar tratados, mas a conduta humana passa a ser 

                                                 
41 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 85. 
42 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4.ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2017. p. 244 
43 MONTEIRO, Marco Antônio Correa. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 49. 
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objeto dos tratados internacionais e o indivíduo ganha legitimidade e capacidade para 

exercer direitos e observar deveres previstos em tratados internacionais. 

Vicente Marotta Rangel44, ao tratar dos conflitos entre o direito interno e os 

tratados internacionais, em 1967, percebeu a “possibilidade de os tratados produzirem 

efeitos diretamente no âmbito da ordem estatal” após analisar diversas Constituições 

de diversos países e notar o acesso da pessoa humana diretamente às instâncias 

internacionais. Ademais, fortalece a tese da aplicabilidade imediata imaginar a 

contradição de um Estado que pudesse se comprometer na ordem internacional e não 

se comprometer na ordem interna. 

Em 1971, no julgamento do RE n. 7115445, o Supremo Tribunal Federal 

decidiu que, uma vez ratificado o tratado internacional, basta o Decreto Presidencial 

para sua exigibilidade interna. Não obstante, os dispositivos constitucionais brasileiros 

– artigos 49, I, 84, VIII, 5º, §§2º e 3º, da CF88 – que tratam da ratificação de tratados 

internacionais pelo Brasil não exigem a promulgação e publicação de Decreto do 

Executivo, tampouco fazem referência a ele. 

A exigência de Decreto presidencial é uma praxe que se firmou no direito 

brasileiro. Admitir que esse costume se estenda também aos tratados de direitos 

humanos levaria o Estado a se obrigar sobre direitos e garantias fundamentais no 

plano internacional, mas não no plano interno, o que não soa razoável, segundo a 

corrente que defende sua exigibilidade imediata. Além disso, a própria Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 deu tratamento especial aos tratados de 

direitos humanos nos §§1º e 2º do seu artigo 5º, bem como – e especialmente – 

proclamou que a República Federativa do Brasil se rege em suas relações 

internacionais com base na prevalência dos direitos humanos. 

Por isso, entende-se razoável que, ao menos em se tratando de tratados 

internacionais sobre direitos humanos, sua aplicação estará “condicionada, após a 

sua ratificação, tão somente às suas regras de vigência”46. O problema nesta corrente 

decorre da publicidade e segurança jurídica no direito interno: é necessário dar 

                                                 
44 RANGEL, Vicente Marotta. Os conflitos entre o direito interno e os tratados internacionais. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo. v.62. n.2. 1967. p. 81-134. p. 107. Disponível 

em < https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/66517/69127>. Acesso em 02.jun.2018. 
45 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 71154. Tribunal Pleno. Rel. Min. Oswaldo Trigueiro. 

Julgamento:  04/08/1971. DJ 27-08-1971. 
46 MONTEIRO, Marco Antônio Corrêa. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 130. 
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conhecimento, publicizar e formalizar acerca do início da vigência da norma no plano 

interno e garantir, assim, segurança jurídica quanto às normas vigentes. 

Antônio Augusto Cançado Trindade também posiciona que o §2º do artigo 5º 

da Constituição brasileira concedeu tratamento diferenciado aos tratados 

internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil. Afirma o autor que no 

caso dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos em que o Brasil é 

parte “os direitos fundamentais neles garantidos passam, consoante os artigos 5(2) e 

5(1) da Constituição Brasileira de 1988, a integrar o elenco dos direitos 

constitucionalmente consagrados e direta e imediatamente exigíveis no plano do 

ordenamento jurídico interno”47. 

Ainda nessa linha de raciocínio, Flávia Piovesan se posiciona pela 

impossibilidade de sustentação da tese de que “com a ratificação, os tratados obrigam 

diretamente aos Estados, mas não geram direitos subjetivos para os particulares”48, 

enquanto não advém a intermediação legislativa. Deste modo, seria possível a 

invocação imediata do direito internacional sobre os direitos humanos dos quais o 

Brasil seja signatário, sem necessidade de ato com força de lei para outorga da 

vigência interna aos acordos internacionais. 

Haveria, então, dois regimes para a exigibilidade interna de um tratado 

internacional no território brasileiro, um para os tratados internacionais sobre direitos 

humanos (sem exigência de Decreto Presidencial) e outro para os demais tratados 

internacionais (com exigência de Decreto Presidencial). 

Diante desse quadro, Flávia Piovesan defende que o Brasil adota um modelo 

misto49 – entre o monista e o dualista – de incorporação e exigibilidade de tratados 

internacionais. Para a exigibilidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos 

no plano interno estaria dispensada a promulgação e publicação por meio do Decreto 

                                                 
47 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direito internacional e direito interno: sua interação na proteção dos 

direitos humanos. SÃO PAULO (Estado). Procuradoria Geral do Estado. Instrumentos internacionais de 

proteção dos direitos humanos. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado, 1996. 

Disponível em <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22361-22363-1-PB.pdf>. Acesso em 

02.jun.2018. 
48 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 86. 
49 PIOVESAN, Flávia. Op. cit. p. 91-93. 



 29 

Presidencial, mas tal formalidade seria condição para a exigibilidade dos demais 

tratados internacionais no plano interno50. 

Diverge desse entendimento Marcos Antônio Corrêa Monteiro51. Para ele, o 

§1º do art. 5º da Constituição brasileira apenas regulamenta a aplicabilidade de 

direitos e garantias fundamentais que já integrem o ordenamento jurídico brasileiro. A 

integração, por sua vez, ficaria condicionada à publicação por meio de Decreto 

presidencial, salvo para os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados 

pelo procedimento previsto no artigo 5º, §3º, da CRFB/88. 

O problema que se vislumbra na proposta de Marcos Antônio Corrêa Monteiro 

é que ele pressupõe que todo tratado internacional sobre direitos humanos passará 

pelo procedimento estabelecido no §3º do art. 5º da Constituição52, quando não há 

nada que indique tal obrigatoriedade. 

Apesar da plausibilidade da corrente que defende que os tratados 

internacionais sobre direitos humanos devem gozar de aplicabilidade imediata após 

sua ratificação no plano internacional, há um problema de ordem prática: é necessário 

dar conhecimento, publicizar e formalizar acerca do início da vigência da norma no 

plano interno, garantindo, assim, segurança jurídica quanto às normas vigentes. 

Atualmente, o meio adequado para isso é justamente a promulgação e publicação por 

meio do Decreto Presidencial. 

No caso desta tese, que se funda na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, ela foi aprovada no Brasil com base no rito constitucional 

para aprovação de emendas constitucionais, art. 5º, §3º da Constituição, o que 

permite afirmar tratar-se de norma constitucional. Restam afastados eventuais 

                                                 
50 Valério Mazzuoli chama isso de sistema procedimental único diferenciado. Embora o autor diga expressamente 

que não se trata de um sistema misto, mas, sim, um sistema procedimental único diferenciado, utiliza o mesmo 

raciocínio e chega à mesma conclusão de Flávia Piovesan no sentido de que se trata de um sistema que combina 

“dentro de um mesmo iter procedimental incorporativo, regimes jurídicos distintos: um regime aplicável aos 

tratados internacionais de proteção dos direitos humanos (incorporação imediata após a ratificação), e outro 

aplicável aos tratados tradicionais (incorporação mediante promulgação pelo Poder Executivo, após ratificados)”. 

Portanto, apesar da diferença de rótulo entre os autores, ambos concluem que a aplicabilidade dos tratados de 

direitos humanos ratificados dispensam o decreto de execução presidencial. Cf. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 

Curso de direitos humanos. 4.ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 249. 
51 MONTEIRO, Marco Antônio Corrêa. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São 

Paulo: Saraiva, 2011. p. 132. 
52 Escreve o autor: “O art. 5º, § 3º, da Constituição traz igualmente consequências procedimentais aos tratados 

internacionais de direitos humanos aprovados conforme o seu conteúdo. [...] Determina, por fim, esse dispositivo 

constitucional uma consequência jurídica aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos que 

cumprirem o procedimento descrito: a sua equivalência às emendas constitucionais”. MONTEIRO, Marco Antônio 

Corrêa. Op. cit. p. 133-135. 
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contradições quanto ao início de sua vigência, uma vez que houve promulgação e 

publicação da Convenção por meio do Decreto Presidencial 6.949, de 25 de agosto 

de 2009. 

Há também controvérsia quanto à hierarquia de tratados internacionais e sua 

natureza jurídica, e sua relação com o direito interno, especialmente considerando 

como marco a EC n. 45/2004, conforme se passa a verificar. 

 

2.3.2 A hierarquia de tratados internacionais de direitos humanos e sua 

natureza jurídica 

 

O §2º do art. 5º da CRFB/88, ao prescrever que não estão excluídos outros 

direitos e garantias fundamentais decorrentes de tratados internacionais53, pode ser 

lido ao menos de duas maneiras: a não exclusão pode significar que (i) outros direitos 

de garantias fundamentais podem ser incluídos ou que (ii) outros direitos e garantias 

fundamentais estão automaticamente incluídos. 

A primeira interpretação é restritiva no sentido de que a ampliação do rol de 

direitos e garantias fundamentais deve ser formalizada por procedimento específico, 

por exemplo, um procedimento de incorporação para que ganhe hierarquia 

constitucional. 

A segunda interpretação é ampliativa no sentido de que a hierarquia 

constitucional dos direitos e garantias fundamentais previstos em tratados 

internacionais de direitos humanos decorre automaticamente da ratificação do 

respectivo tratado pelo Brasil. Bastaria, então, a ratificação para que o tratado passe 

a integrar o bloco de constitucionalidade brasileiro. 

Para Flávia Piovesan, a Constituição brasileira de 1988 adota a segunda 

interpretação, no sentido de que, ao não excluir, a Constituição está incluindo em seu 

                                                 
53 Trata-se de cláusula de abertura ou não tipicidade dos direitos fundamentais. GUERRA, Sidney. Direitos 

humanos: na ordem jurídica internacional e reflexos na ordem constitucional brasileira. 2.ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 250. 
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catálogo os direitos e garantias previstos em tratados internacionais de direitos 

humanos nos quais o Brasil seja parte54. 

No mesmo sentido, Valério Mazzuoli, para quem os tratados internacionais de 

proteção dos direitos humanos ratificados pelo Brasil “já têm status de norma 

constitucional”55, em virtude do disposto no § 2.º do art. 5.º da Constituição. Assim, 

todo tratado de direitos humanos ratificado pelo Brasil integraria o bloco de 

constitucionalidade brasileiro e possuiria equivalência constitucional56. 

Dirley da Cunha Jr. defende que o §2º do art. 5º da Constituição é uma 

cláusula materialmente aberta de direitos fundamentais, de modo que outros direitos 

fundamentais são reconhecidos, inclusive, com base em legislação infraconstitucional 

e passam a ostentar, igualmente, a fundamentalidade material, gozando do mesmo 

regime aplicável aos direitos fundamentais em sentido formal.57 

No Supremo Tribunal Federal, atualmente prevalece a tese da hierarquia 

supralegal – um lugar acima das leis e abaixo da Constituição – dos tratados de 

direitos humanos ratificados pelo Brasil que não tenham sido aprovados nos termos 

do §3º do artigo 5º da Constituição. Essa construção no Supremo Tribunal Federal 

tem como referência, em ordem cronológica, especialmente, os julgamentos dos 

Recursos Extraordinários nº 71154, de 1971, e 80.004, de 1977, da Medida Cautelar 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480, de 2001, dos Recursos 

Extraordinários nº 349.703 e 466.343, ambos de 2009, e dos Habeas Corpus nº 

87.585 e 92.566, ambos de 2009. 

Em 1971, ao julgar o RE nº 7115458, o Supremo Tribunal Federal reafirmou 

antiga jurisprudência no sentido do primado hierárquico das normas de direito 

internacional regularmente incorporadas ao direito brasileiro sobre as normas 

                                                 
54 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 52. 
55 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4.ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2017. p. 226. 
56 Neste sentido, também TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direito internacional e direito interno: sua 

interação na proteção dos direitos humanos. SÃO PAULO (Estado). Procuradoria Geral do Estado. 

Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. São Paulo: Centro de Estudos da 

Procuradoria Geral do Estado, 1996. Disponível em 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22361-22363-1-PB.pdf>. Acesso em 02.jun.2018 
57 CUNHA Jr., Dirley da. Curso de direito constitucional. 6.ed. rev. amp. e atual. Salvador: JusPodivm, 2012. 

p. 674-675. 
58 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 71154. Tribunal Pleno. Rel. Min. Oswaldo Trigueiro. 

Julgamento:  04/08/1971. DJ 27-08-1971. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 18.jun.2018. 
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internas. Não se diferenciava tratados internacionais de direitos humanos: qualquer 

que fosse o tratado internacional, uma vez incorporado, sempre teria prevalência 

sobre a norma interna. Trata-se da tese do primado do direito internacional sobre o 

direito interno. 

No julgamento do Recurso Extraordinário 80.00459, em 1977, o STF reviu 

aquela jurisprudência da primazia do direito internacional sobre o direito interno e 

firmou a tese de inexistência de hierarquia entre as normas de direito interno e de 

direito internacional. Disso decorre a equivalência de lei ordinária60 dos tratados 

internacionais e, a partir de então, os conflitos entre norma interna e norma 

internacional seriam resolvidos por meio do critério cronológico: a norma mais recente 

revoga a norma anterior. 

Este entendimento foi confirmado pelo STF em 2001, no julgamento da 

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480, quando concluiu 

pela mera relação de paridade normativa entre os tratados internacionais 

incorporados ao direito interno e as leis ordinárias. Os tratados internacionais 

incorporados situar-se-iam, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de 

validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias61. 

Ocorre que após a promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar e decidir acerca da 

nova situação jurídica dos tratados internacionais diante do §2º do art. 5º da CF88: 

em que posição estariam enquadrados os tratados internacionais de direitos 

humanos? 

A CRFB/88 marcou o rompimento com o tradicional silêncio do direito 

brasileiro acerca da relação entre o direito interno e o direito internacional ao 

                                                 
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 80004 / SE. Tribunal Pleno. Rel. Min. Xavier de Albuquerque. 

Julgamento:  01/06/1977. DJ 29-12-1977. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 18.jun.2018. 
60 A natureza de lei ordinária dos tratados internacionais foi expressamente firmada pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480, quando vedou que tratados 

internacionais celebrados pelo Brasil - ou aos quais o Brasil viesse a aderir – pudessem versar matéria posta sob 

reserva constitucional de lei complementar. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1480 MC / DF. Tribunal 

Pleno. Rel. Min. Celso de Melo. Julgamento:  04/09/1997. DJ 18-05-2001. Disponível em 

<http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 18.jun.2018. 
61 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1480 MC / DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Celso de Melo. 

Julgamento:  04/09/1997. DJ 18-05-2001. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 18.jun.2018. 
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incorporar normas sobre o tratamento a ser dado aos tratados internacionais de 

direitos humanos internamente62. 

Em 1999, a 1ª Turma do STF julgou o RE 214349/RJ63 e decidiu que a nova 

ordem constitucional impunha diferenciação hierárquica entre os tratados 

internacionais de direitos humanos e os demais tratados internacionais frente à 

legislação interna brasileira. Sem que ainda firmasse tese sobre a posição hierárquica 

dos tratados internacionais de direitos humanos, naquele julgamento o STF 

esclareceu que o §2º do artigo 5º da CF apenas se aplicava aos tratados 

internacionais com previsão de direitos e garantias fundamentais e sinalizou que 

aqueles tratados estariam em hierarquia superior às leis ordinárias. 

Faltava esclarecer se esse patamar superior representava equivalência 

constitucional. No julgamento do RE n. 349703 / RS64, o STF concluiu que os tratados 

internacionais de direitos humanos incorporados pelo Brasil simplificadamente65 

possuem posição hierárquico-normativa supralegal, isto é, estão abaixo da 

Constituição, porém acima da legislação interna. Essa novidade na pirâmide 

normativa – supralegalidade – leva à inaplicabilidade da legislação interna 

infraconstitucional conflitante com os tratados internacionais de direitos humanos 

subscritos pelo Brasil, seja ela – legislação interna – anterior ou posterior ao ato de 

adesão. 

Esse entendimento do STF contraria corrente doutrinária66 que entende que 

todo tratado internacional de direitos humanos possui equivalência constitucional por 

força do §2º do art. 5º da CF88. Do embate entre a jurisprudência do STF e a corrente 

doutrinária da equivalência constitucional de todo e qualquer tratado internacional de 

                                                 
62 CEIA, Eleonora Mesquita. Constitución y tratados internacionales de derechos humanos: una relación 

ambivalente en el derecho brasileño. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UPB, Medellín, 

Colombia, v.46, n.125, julio-decembre 2016. p. 360. 
63 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 214349 / RJ. Primeira Turma. Rel. Min. Moreira Alves. 

Julgamento:  13/04/1999. DJ 11-06-1999. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 18.jun.2018 
64 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 349703 / RS. Tribunal Pleno. Rel. Min. Carlos Britto. Rel. para 

Acórdão Min. Gilmar Mendes. Julgamento:  03/12/2008. DJ 04-06-2009. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. 

Acesso em 18.jun.2018. 
65 Sem observância do §3º do art. 5º da Constituição de 1988. 
66 Conforme visto acima, Cf. PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010.; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4.ed. rev. atual. e ampl. 

Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017; TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direito internacional 

e direito interno: sua interação na proteção dos direitos humanos. SÃO PAULO (Estado). Procuradoria Geral 

do Estado. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. São Paulo: Centro de Estudos 

da Procuradoria Geral do Estado, 1996. Disponível em 

<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22361-22363-1-PB.pdf>. Acesso em 02.jun.2018. 
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direitos humanos, adveio o §3º do artigo 5º da CF88, inserido pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004, segundo o qual “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”67. 

A partir do §3º do art. 5º da Constituição brasileira, questiona-se: a) há critério 

de escolha para um tratado tramitar sob rito de emenda constitucional? b) esse rito 

dispensa a ratificação pelo Presidente da República para que seja exigível 

internamente? c) esse tratado com natureza de emenda constitucional pode ser 

denunciado como qualquer outro tratado? d) passam a existir subespécies de direitos 

humanos no ordenamento jurídico brasileiro? 

Logo após a aprovação deste §3º do art. 5º da CF88 por meio da EC n. 

45/2004, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou, em 04 de julho de 2006, 

o caso Ximenes Lopes versus Brasil68. Em seu voto neste julgamento, Antônio 

Augusto Cançado Trindade teceu duras críticas ao §3º do art. 5º da CF88, como sendo 

um dispositivo “mal concebido, mal redigido e mal formulado”, que representou “um 

lamentável retrocesso em relação ao modelo aberto consagrado pelo parágrafo 2 do 

artigo 5 da Constituição Federal de 1988”. 

Reconhecendo como o verdadeiro propósito do §3º do art. 5º da Constituição 

o de afastar a jurisprudência do STF sobre a natureza legal dos tratados internacionais 

de direitos humanos, Dirley da Cunha Jr. defendeu a seguinte interpretação ao 

dispositivo: 

[...] primeiro, todos os tratados internacionais de direitos humanos no Brasil 

só podem ser examinados pelo Congresso Nacional (art. 49, I), mediante 

aformalidade processual ditada no preceito em comento, passando a 

ostentar, se aprovados, natureza  formal e material de normas 

constitucionais; segundo, todos os tratados de direitos humanos aprovados 

                                                 
67 Essa redação foi recebida com pouco entusiasmo pelos defensores dos direitos humanos porque 1) condicionou 

a hierarquia constitucional ao rito similar ao das emendas constitucionais, aumentando o quórum da aprovação 

congressual futura e estabelecendo dois turnos, tornando‐a mais dificultosa; 2) sugeriu, ao usar a expressão “que 

forem”, a existência de dois tipos de tratados de direitos humanos no pós-emenda: os aprovados pelo rito 

equivalente ao da emenda constitucional e os aprovados pelo rito comum (maioria simples e em turno único); e 3) 

nada mencionou quanto aos tratados anteriores à Emenda. RAMOS, André de Carvalho. Teoria dos direitos 

humanos na ordem internacional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 316. 
68 Íntegra da sentença disponível em <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf>. Acesso 

em 19.jun.2018. 
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anteriormente à EC 45/04 serão recepcionados pelo § 3º do art. 5º como  

formalmente constitucionais, pois materialmente já eram. Só assim, nestes 

exatos termos, é que conseguimos vislumbrar alguma utilidade e serventia 

do § 3º do art. 5º.69 

Se antes o §2º do art. 5º da CF88 era o ponto de partida e de chegada para a 

defesa da equivalência constitucional de todos os tratados internacionais de direitos 

humanos ratificados pelo Brasil, o novo §3º intensificou as discussões ao apontar para 

uma subdivisão de tratados de direitos humanos: alguns com equivalência 

constitucional e outros não70. Aqui, Valério Oliveira Mazzuoli71 visualizou aquilo que 

se poderia denominar de sistema misto na hierarquia dos tratados internacionais. 

A partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636331/RJ, pelo STF, com 

repercussão geral, é possível perceber a existência de quatro espécies de status de 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil: a) tratados internacionais comuns com 

equivalência de lei ordinária (RE n. 80004 / SP); b) tratados internacionais comuns 

com status supralegal por força de expressa disposição constitucional, como é o caso 

do artigo 178 da Constituição brasileira (RE n. 636331 / RJ)72; c) tratados 

internacionais de direitos humanos com status supralegal (RE n. 349703 / RS); d) 

tratados internacionais de direitos humanos com equivalência constitucional, desde 

que aprovados pelo procedimento do §3º do artigo 5º da CF8873. 

                                                 
69 CUNHA Jr., Dirley da. Curso de direito constitucional. 6.ed. rev. amp. e atual. Salvador: JusPodivm, 2012. 

p. 681. 
70 ANNONI, Danielle. Os direitos humanos na reforma do judiciário brasileiro. Espaço Jurídico Journal of Law, 

Joaçaba, v. 7, n. 1, p. 29-38, jan./jun. 2006. p. 31. 
71 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 4.ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2017. p. 249. 
72 Ao final do julgamento do RE n. 636331/RJ com repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “Nos termos 

do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade 

das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência 

em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. O STF possui precedente no sentido de que as Convenções de 

Varsóvia e Montreal não são tratados internacionais de direitos humanos e tampouco preveem direitos e garantias 

fundamentais (RE n. 214349/RJ), de modo que a sua prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor – e 

qualquer outra lei ordinária – decorre de opção específica do constituinte no artigo 178 da Constituição brasileira 

de 1988. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 636331 / RJ. Tribunal Pleno. Rel. Min. Gilmar Mendes. 

Julgamento:  25/05/2017. DJ 10-11-2017. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 19.jun.2018 
73 No julgamento do RE n. 349703 / RS, no qual se firmou a tese da supralegalidade dos tratados internacionais de 

direitos humanos, o STF interpretou o §3º do artigo 5º da CF88 como excludente da possibilidade de tratados 

internacionais de direitos humanos serem considerados equivalentes constitucionais, a não ser que fossem 

submetidos ao procedimento especial do referido §3º. Em seu voto-vista, o Min. Gilmar Mendes pontuou que “a 

discussão em torno do status constitucional dos tratados de direitos humanos foi, de certa forma, esvaziada pela 

promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, a Reforma do Judiciário [...]. Em termos práticos, trata-se de 

uma declaração eloquente de que os tratados já ratificados pelo Brasil, anteriormente à mudança constitucional, e 

não submetidos ao processo legislativo especial de aprovação no Congresso Nacional, não podem ser comparados 

às normas constitucionais”. 
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Ao invés de endossar a hierarquia constitucional de todos os tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil74, a redação do §3º do art. 

5º da CF88 e sua interpretação literal cria uma subdivisão entre os tratados 

internacionais de direitos humanos. 

Apesar disso, Flavia Piovesan propõe que todos os tratados internacionais de 

direitos humanos ratificados pelo Brasil sejam considerados equivalentes 

constitucionais por força do §2º do art. 5º da CF88, e que o §3º do artigo 5º seja 

apenas uma diferente forma para se alcançar o status constitucional75. Aqueles 

tratados internacionais de direitos humanos aprovados com base no §3º do art. 5º da 

CF88 seriam formal e materialmente constitucionais, enquanto os demais tratados 

internacionais de direitos humanos seriam apenas materialmente constitucionais. 

A consequência prática nessa distinção formal estaria na impossibilidade de 

o Brasil denunciar – por ato unilateral do Poder Executivo – o tratado internacional de 

direitos humanos aprovado pelo procedimento especial do §3º do art. 5º da CF8876, 

tal como ocorrido com a Convenção 158 da OIT77. Sua modificação no direito interno 

estaria sujeita ao mesmo procedimento, porque formalmente caracterizado como 

emenda constitucional. No caso da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que foi ratificada com equivalência constitucional, seus dispositivos 

passaram a integrar o bloco de constitucionalidade brasileiro, isto é, a própria 

Constituição da República Federativa do Brasil, tal como todo e qualquer Tratado de 

direitos humanos que venha a ser ratificado com base no rito previsto no §3º do art. 

5º da CRFB/88. 

                                                 
74 Piovesan afirma que “seria mais adequado que a redação do aludido § 3º do art. 5º endossasse a hierarquia 

formalmente constitucional de todos os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos ratificados”, o 

que estaria em consonância com o princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF88). PIOVESAN, 

Flávia. Tratados internacionais de proteção dos direitos humanos: jurisprudência do STF. Disponível em 

<http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/16470-16471-1-PB.pdf>. Acesso em 19.jun.2018. 
75 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. p. 71. 
76 Id. Ibid. p. 79. 
77 Essa convenção foi promulgada pelo Decreto Presidencial n. 1.855, de 10 de abril de 1996, e denunciada pelo 

Decreto Presidencial n. 2.100, de 20 de dezembro de 1996. Sublinhe-se que está em trâmite no STF a ADI 1625, 

que questiona a constitucionalidade da denúncia unilateral da Convenção 158 da OIT pelo Poder Executivo por 

meio do Decreto Presidencial n. 2.100/96. Em voto-vista, o Ministro Teori Zavascki acompanhou orientação de 

que é necessária a participação do Poder Legislativo na revogação de tratados e sugeriu modulação dos efeitos 

para que a eficácia do julgamento fosse prospectiva, tendo proposto tese segundo a qual “a denúncia de tratados 

internacionais, pelo presidente da República, depende de autorização do Congresso Nacional”. O julgamento da 

ADI 1625 foi suspenso após pedido de vista pelo Ministro Dias Tofolli e encontra-se suspenso desde 14 de 

setembro de 2016. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 19.jun.2018. 
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Em sendo assim, não é cabível a denúncia unilateral pelo Poder Executivo de 

qualquer Tratado de direitos humanos aprovado por aquele rito, sendo imprescindível 

a participação do Congresso, dado que a denúncia implicará na alteração da própria 

Constituição. Ainda que se denomine esse ato de denúncia, tratar-se-ia, em verdade, 

de uma alteração constitucional. Dado que não pode haver alteração da CRFB/88 por 

ato unilateral do Presidente da República, a denúncia de Tratado de Direitos Humanos 

incorporado pelo rito do art. 5º, §3º, da CRFB/88 dependerá de atuação do Poder 

Legislativo. 

Além disso, não há razão para que o processo de denúncia seja tão diferente 

do processo de ratificação a ponto de sugerir a possibilidade de o Presidente praticar 

autoritarismo. Assim como o Presidente da República apresenta pedido de ratificação 

ao Congresso, deveria também pedir sua denúncia, especialmente em se tratando de 

Tratado de Direitos Humanos. 

Essa conclusão segue o pensamento de Valério Mazzuoli, para quem “a 

participação do Parlamento no procedimento de denúncia faz com que se respeite o 

paralelismo que deve existir entre os atos jurídicos de assunção dos compromissos 

internacionais com aqueles relativos à sua extinção”78. 

Até a Emenda Constitucional n. 45/2004, todos os tratados de direitos 

humanos seriam materialmente constitucionais, enquanto que após a referida emenda 

seriam também formalmente constitucionais aqueles aprovados com base no rito 

especial do §3º do art. 5º da CF88. 

Essa interpretação evitaria a hierarquização entre os próprios direitos e 

garantias fundamentais. Da forma como está atualmente consolidada a jurisprudência 

do STF, há direitos e garantias fundamentais decorrentes de tratados de direitos 

humanos que são constitucionais e outros infraconstitucionais. Isso é contrário à 

própria natureza dos direitos humanos, uma vez que num conflito de direitos humanos 

não deveria haver sobreposição de um deles79. 

                                                 
78 MAZZUOLI, Valério. Poder Executivo não pode denunciar tratados sem participação do Congresso 

Revista Consultor Jurídico, 23 de fevereiro de 2015. Disponível em < https://www.conjur.com.br/2015-fev-

23/valerio-mazzuoli-executivo-nao-denunciar-tratados-congresso>. Acesso em 12.mar.2019. 
79 CEIA, Eleonora Mesquita. Constitución y tratados internacionales de derechos humanos: una relación 

ambivalente en el derecho brasileño. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas – UPB, Medellín, 

Colombia, v.46, n.125, julio-decembre 2016. p. 372. 
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Apesar da contundente doutrina contrária à diferenciação hierárquica entre 

tratados internacionais de direitos humanos, viu-se que, atualmente, o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que apenas terão equivalência 

constitucional aqueles tratados internacionais aprovados com base no rito especial do 

§3º do art. 5º da Constituição. 

No caso da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, este Tratado foi aprovado pelo Brasil com base no rito especial do §3º do 

artigo 5º da Constituição. Parte-se, então, do pressuposto de que a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é, para todos os efeitos, 

parte integrante da Constituição, ou seja, é uma emenda constitucional e seus direitos 

e garantias fundamentais passaram a integrar a cláusula pétrea do art. 60, §4º, IV, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Isso não representa conclusão de que os tratados de direitos humanos não 

possam ter equivalência constitucional, mas apenas conclui pela equivalência 

constitucional da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência com base em qualquer das correntes sobre direitos humanos vistas neste 

capítulo. 

 

2.4 A INCORPORAÇÃO DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS 

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A incorporação de um tratado internacional no direito interno pode ocorrer por 

meio da ratificação seguida da promulgação por meio de Decreto Presidencial (artigos 

49, I, e 84, VIII, da CF) ou, ainda, por meio do rito especial estabelecido no §3º do art. 

5º da Constituição. 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

o primeiro tratado internacional de direitos humanos negociado no século XXI e, por 

um longo tempo, fora o único tratado internacional de direitos humanos que o Brasil 

incorporou pelo rito previsto no §3º do art. 5º da CF8880. 

                                                 
80 Em 25 de novembro de 2015, o Congresso Nacional aprovou o Tratado de Marraqueche por meio do Decreto 

Legislativo nº 261/2015, pelo procedimento do §3º do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 e, em 8 de outubro de 2018, foi publicado do Decreto Presidencial n. 9.522/2018, que o promulgou. O 
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Apesar de a Constituição ter previsto – após a EC n. 45/2004 – a possibilidade 

de aprovação de tratados internacionais sobre direitos humanos num processo 

legislativo especial equivalente ao de emenda constitucional – em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros em cada Casa do Congresso Nacional – 

não define critérios para escolha do modo como ocorrerá a apreciação parlamentar 

do ato81. 

Também não há definição sobre prazo no qual o tratado deva ser enviado ao 

Congresso e tampouco quem tem competência para definir se determinado tratado 

sobre direitos humanos tem ou não aptidão para seguir o rito de emenda 

constitucional. 

Considerando que a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 

foi o primeiro tratado sobre direitos humanos que tramitou e foi aprovado por meio 

daquele processo especial – art. 5º, §3º, da CF88 –, compreender as razões de sua 

tramitação é de especial interesse para a presente tese e para o estudo de direitos 

humanos em geral. 

A Convenção e seu protocolo facultativo foram aprovados pela Assembleia 

Geral da ONU de 13 de dezembro de 2006, em Nova Iorque. Foi aberta para 

assinaturas a partir de 30 de março de 2007, quando alcançou o maior número de 

signatários na história de uma Convenção das Nações Unidas no primeiro dia de sua 

abertura82: foram 82 signatários da Convenção, 44 signatários do Protocolo 

Facultativo83 e uma ratificação da Convenção. Sua vigência internacional iniciou-se 

em 3 de maio de 2008. O Brasil foi um dos países assinantes da Convenção e seu 

                                                 
Tratado de Marraqueche é um tratado de direitos humanos que foi idealizado para facilitar o acesso a obras 

publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto 

impresso. 
81 CHAIMOVICH. Mariana Midea Cuccovia. Legislativo e Executivo brasileiros na internalização de tratados 

de Direitos Humanos: convergências e divergências na ditadura e na democracia. 2017. Tese (Doutorado). 

Instituto de Relações Internacionais. Universidade de São Paulo – USP, São Paulo. p. 53. 
82 Informações extraídas do site das Nações Unidas, disponível em 

<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>. 

Acesso em 26.jun.2018. 
83 O Protocolo Facultativo reconhece legitimidade ao Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para 

receber denúncias de violação dos direitos das pessoas com deficiência, individual ou coletivamente. Recebida 

uma denúncia, o Comitê atuará junto ao Estado denunciado para solucionar ou evitar os possíveis danos às vítimas 

da violação alegada. Este Protocolo Facultativo também foi ratificado e promulgado pelo Brasil sem reservas, 

conforme se denota do Decreto n. 6.949/2009, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em 26.jun.2018. 
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Protocolo Facultativo no dia da sua abertura para assinaturas, em 30 de março de 

2007, e a ratificação pelo Estado brasileiro ocorreu em 01 de agosto de 2008. 

Em pesquisa sobre as divergências e convergências entre o Legislativo e o 

Executivo na internalização de tratados de direitos humanos na Democracia e na 

Ditadura, Mariana Chaimovich computou os seguintes lapsos entre a data de 

assinatura da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiências até sua vigência no plano interno: (i) da assinatura da Convenção à 

redação da Mensagem do Poder Executivo84, passaram-se 118 dias; (ii) da redação 

da Mensagem do Poder Executivo ao seu envio ao Congresso Nacional, passaram-

se 62 dias; (iii) do recebimento da Mensagem do Poder Executivo no Congresso 

Nacional à sua transformação em Projeto de Decreto da Câmara, passaram-se 230 

dias; (iv) o tempo de tramitação na Câmara dos Deputados foi de 245 dias; (v) o tempo 

de tramitação no Senado foi de 42 dias; (vi) entre a data da publicação do Decreto 

Legislativo e a ratificação da Convenção pelo Executivo, passaram-se 23 dias; (vii) da 

ratificação da Convenção até a data da promulgação no plano interno pelo Decreto 

Presidencial, passaram-se 389 dias. Computando-se o período total de tramitação 

interna da Convenção, entre a data da publicação da Mensagem do Poder Executivo 

até a sua promulgação por meio do Decreto Presidencial n. 6.949/2009, passaram-se 

761 (setecentos e sessenta e um) dias.85 

Por sua vez, a média geral do trâmite interno para incorporação de um tratado 

internacional de direitos humanos, considerando a data da Mensagem do Poder 

Executivo até a data do Decreto Presidencial de promulgação, foi de 1.978 (mil 

novecentos e setenta e oito dias). Isolando-se o regime democrático brasileiro a partir 

de 1988, o tempo médio do trâmite interno para incorporação de um tratado 

internacional de direitos humanos entre a data da Mensagem do Poder Executivo até 

a data do Decreto Presidencial de promulgação, foi de 2.073 (dois mil e setenta e três 

dias)86. 

                                                 
84 Mensagem 711, de 26 de julho de 2007. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=509453&filename=MSC+711/2007>

. Acesso em 26.jun.2018. 
85 CHAIMOVICH. Mariana Midea Cuccovia. Legislativo e Executivo brasileiros na internalização de tratados 

de Direitos Humanos: convergências e divergências na ditadura e na democracia. 2017. Tese (Doutorado). 

Instituto de Relações Internacionais. Universidade de São Paulo – USP, São Paulo. p. 166. 
86 Id. Ibid. p. 178. 
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Verificou-se que tramitação interna (entre a data da publicação da Mensagem 

do Poder Executivo até a sua promulgação por meio do Decreto Presidencial n. 

6.949/2009) da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência levou 761 (setecentos e sessenta e um) dias. Comparando-se com as 

médias gerais dos demais tratados de direitos humanos, é possível concluir que a 

tramitação pelo rito especial do §3º do art. 5º da CF88 não é um fator capaz, por si só, 

de acarretar maior demora na incorporação de tratados de direitos humanos. 

Mesmo tendo sido votado em dois turnos em cada Casa, a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência levou menos tempo para 

incorporação em comparação com a média geral após a Constituição de 1988. 

Enquanto o tempo médio para incorporação de um tratado internacional de direitos 

humanos após a CF88 foi de 2.073 (dois mil e setenta e três dias) dias, o tempo para 

incorporação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi de 761 

(setecentos e sessenta e um) dias. 

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

tratado internacional aprovado com base no rito do §3º do art. 5º da CF88. A escolha 

deste rito teve origem na Mensagem do Poder Executivo n. 711, por meio da qual o 

texto da Convenção foi expressamente submetido ao Congresso Nacional com base 

no §3º do art. 5º da Constituição: 

Nos termos do disposto no §3º do art. 5º, combinado com o art. 49, 

inciso I, e com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada 

consideração de Vossas Excelências, acompanhado da Exposição de 

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de 

seu Protocolo Facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março 

de 200787. 

A exposição de motivos88 do Ministro de Estado das Relações Exteriores 

enalteceu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência como sendo 

“um dos grandes instrumentos de direitos humanos do sistema da ONU” e como sendo 

                                                 
87 Mensagem 711, de 26 de julho de 2007. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=509453&filename=MSC+711/2007>

. Acesso em 26.jun.2018. 
88 Disponível como anexo na Mensagem 711, de 26 de julho de 2007. Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=509453&filename=MSC+711/2007>

. Acesso em 26.jun.2018. 
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símbolo do “avanço na luta pela promoção dos direitos das pessoas com deficiência”. 

A exposição de motivos registrou a intensa participação de movimentos sociais na 

elaboração da Convenção, além dos diferentes órgãos governamentais, e ao final 

sugeriu sua incorporação como equivalente a emenda constitucional, in verbis: 

Sugiro que, por se tratar de Convenção sobre direitos humanos, os 

textos sejam encaminhados ao Congresso Nacional com a expressa 

menção do interesse do Poder Executivo em vê-los incorporados ao 

ordenamento jurídico brasileiro com equivalência a emenda 

constitucional, em consonância com o dispositivo do §3º do art. 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

A partir desse encaminhamento com sugestão de aprovação como 

equivalente a emenda constitucional, os principais questionamentos durante a 

tramitação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência no Congresso 

Nacional não foram sobre os benefícios da proteção dos direitos das pessoas com 

deficiência, mas, especialmente, sobre o processo de tramitação em si: (i) há 

possibilidade de emenda à Convenção, que tramita pelo rito legislativo de PEC? (ii) 

possui o Poder Executivo competência para dispor sobre o rito legislativo a ser 

seguido no Congresso Nacional para apreciação de tratado de direitos humanos? (iii) 

em sendo aprovado pelo rito especial do §3º do art. 5º da CF88, possui o Presidente 

da República a conveniência de não ratificá-lo imediatamente? 

O Projeto de Decreto Legislativo (PDC) na Câmara que aprovou o texto da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 

Facultativo recebeu o número 563/2007 e recebeu tramitação em regime de 

urgência89, nos termos do art. 15590 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

No Senado Federal, o Projeto (PDS) recebeu o número 90/2008. Em ambas as Casas 

a aprovação ocorreu em dois turnos e observou o quórum de três quintos. 

                                                 
89 O Deputado Leonardo Picciani defendeu que PECs não podem tramitar em regime de urgência, razão pela qual 

o PDC que aprova texto de tratado internacional de direitos humanos como equivalente à emenda constitucional 

também não poderia tramitar em regime de urgência. Argumentou que deveria seguir estritamente o procedimento 

de emenda constitucional. Disponível em 

<http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD14MAIO2008.pdf#page=306>. p. 312. Acesso em 09.jul.2018. 
90 RICD. Art. 155. Poderá ser incluída automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação imediata, ainda 

que iniciada a sessão em que for apresentada, proposição que verse sobre matéria de relevante e inadiável interesse 

nacional, a requerimento da maioria absoluta da composição da Câmara, ou de Líderes que representem esse 

número, aprovado pela maioria absoluta dos Deputados, sem a restrição contida no § 2º do artigo antecedente. 

Disponível em <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-

deputados/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2027-2018.pdf>. Acesso em 09.jul.2018. 
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Por se tratar de um tratado internacional, o Congresso Nacional não tem a 

prerrogativa de emendar o texto do tratado – e tampouco o Presidente da República 

a tem unilateralmente. Isso dependeria de anuência de todos os contratantes no plano 

internacional. Deste modo, apesar de ser permitida a proposição de emendas às 

PECs, não é possível propor emendas aos tratados internacionais equivalentes às 

PECs, sob pena de se descaracterizar o tratado91. 

Durante a discussão em plenário que antecedeu a votação em primeiro turno, 

ficou consignado que, caso o quórum de aprovação não atingisse três quintos, no 

mínimo, ainda assim o tratado seria enviado ao Senado, porém, sem equivalência de 

emenda constitucional92. Na prática, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência ganhou duas possibilidades alternativas de aprovação, a 

depender do quórum de votação: poderia se tornar equivalente à emenda 

constitucional ou não. 

Essa percepção foi importante para a compreensão de que a Mensagem do 

Executivo não é determinante do rito de aprovação do tratado internacional, mas 

apenas sugestivo. Cabe ao Legislativo decidir se o rito de aprovação seguirá o §3º do 

artigo 5º da Constituição brasileira ou não. Durante a discussão, o então Presidente 

da Câmara dos Deputado, Arlindo Chinaglia, ponderou acerca do ineditismo do §3º 

do art. 5º da CF e as discussões daí decorrentes, deixando consignada a necessidade 

de regulamentação de procedimento próprio e registrou que nenhum outro tratado 

seria aprovado pelo rito do §3º do art. 5º da CF enquanto tal regulamentação não 

sobreviesse93. 

Há, inclusive, proposta de alteração dos regimentos internos da Câmara e do 

Senado para regulamentação sobre o trâmite da ratificação de tratados internacionais 

de direitos humanos. Pela proposta, caberá ao Congresso decidir se deve ou não 

tramitar com base no §3º do art. 5º da CF, ao invés de se supor que isso decorre 

automaticamente do fato de se tratar de um tratado de direitos humanos ou decorra 

de pedido do Executivo.94 

                                                 
91 CHAIMOVICH. Mariana Midea Cuccovia. Legislativo e Executivo brasileiros na internalização de tratados 

de Direitos Humanos: convergências e divergências na ditadura e na democracia. 2017. Tese (Doutorado). 

Instituto de Relações Internacionais. Universidade de São Paulo – USP, São Paulo. p. 62 
92 Id. Ibid. p. 424. 
93 Disponível em < http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD14MAIO2008.pdf#page=306>. p. 313. 

Acesso em 09.jul.2018. 
94 CHAIMOVICH. Mariana Midea Cuccovia. Op cit. p. 92. 
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Ao final, o Projeto de Decreto Legislativo restou aprovado na Câmara dos 

Deputados, em 1º turno, com 418 (quatrocentos e dezoito) votos a favor e nenhum 

contra, além de 11 (onze) abstenções, e, em 2º turno, com 353 (trezentos e cinquenta 

e três) votos a favor e nenhum contra, além de 4 (quatro) abstenções. No Senado, foi 

aprovado, em 1º turno, com 59 (cinquenta e nove) votos a favor e nenhum contra, 

além de 1 (uma) abstenção, e, em 2º turno, com 56 (cinquenta e seis) votos a favor e 

nenhum voto contra ou abstenção. 

Quanto ao momento em que se inicia a vigência do tratado internacional 

aprovado como equivalente à emenda constitucional, a CRFB/88 não regulamentou 

este ponto no §3º do art. 5º. Reiterando a tradição brasileira de Decreto do Executivo 

como marco inicial da vigência de tratados internacionais no direito interno, foi 

publicado o Decreto presidencial n. 6.949/2009, no dia 25 de agosto de 2009, 

marcando formalmente o início da vigência da Convenção Internacional dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência no plano interno do Direito brasileiro. 

Não se trata de ponto pacífico. Como visto nos tópicos anteriores, não há 

consenso entre a doutrina e jurisprudência sobre o status de tratados internacionais 

de direitos humanos. E as dúvidas em torno da novel “equivalência constitucional” de 

tratados de direitos humanos é expressiva, inclusive, em meio aos congressistas 

brasileiros, conforme se denota da discussão travada pelos Deputados na sessão do 

1º turno de votação do PDC 563/0895. Tamanha a dúvida, que se chegou a defender 

que o tratado não deveria ser aprovado como equivalente a emenda constitucional, 

mas como qualquer outro tratado, dado o risco de inflar demandas judiciais com 

fundamento constitucional: 

Esta matéria deve ser rejeitada, não o seu mérito, mas a forma de 

equivalência constitucional que se propõe. Devemos, sim, aprovar o mérito 

do tratado, mas da mesma forma como são aprovados aqui os demais 

tratados, isto é, por lei ordinária, que pode ser revista a qualquer tempo e 

não garante nas demandas judiciais a força da matéria constitucional96. 

As dúvidas, porém, não impediram a aprovação da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência como equivalente constitucional, que 

                                                 
95 Disponível em < http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD14MAIO2008.pdf#page=306>. Acesso em 

10.jul.2018. 
96 Discurso do Deputado João Almeida, do PSDB-BA, disponível em < 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD14MAIO2008.pdf#page=306>. Acesso em 10.jul.2018. p. 321. 
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foi o primeiro tratado internacional aprovado pelo Brasil como “equivalente à emenda 

constitucional”. 

Nesta tese, adota-se a premissa de que, por equivalência à emenda 

constitucional, tem-se valor idêntico à emenda constitucional, isto é, mesma força, 

mesmo peso. Assim, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência constitui, para todos os fins, uma Emenda à Constituição97. Trata-se de 

um texto de patamar constitucional com mais de 200 (duzentos) dispositivos, ou seja, 

a aprovação daquela Convenção como equivalente à emenda constitucional, marcou 

a inclusão de mais de 200 (duzentos) dispositivos na CRFB/88, com novos direitos e 

deveres. 

Esta tese toma como desafio o propósito de interpretar, à luz da Constituição 

brasileira, as normas que incluíram o direito à adaptação razoável e frente ao ônus 

desproporcional. São novos conceitos que inauguram novos direitos e deveres nas 

relações sociais envolvendo pessoas com deficiência, tanto nas relações privadas, 

quanto nas relações com o Estado, e que, por isso, merecem especial atenção. 

 

                                                 
97 Destaque-se o Parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, relatador pelo Senador 

Eduardo Azeredo, sobre o PDS n. 90/2008, que expressamente registrou a equivalência à emenda constitucional 

no caso de aprovação do texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em dois turnos de 

votação por três quintos, no mínimo, em cada votação: “por força do § 3º do art. 5º da Constituição Federal a 

Convenção, uma vez adotada pelo Brasil, será equivalente a uma emenda constitucional caso seja aprovada por 

três quintos dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em dois turnos de votação em cada 

Casa,; se aprovada apenas por maioria simples, terá efeito de lei ordinária”. Disponível em 

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4492499&disposition=inline>. Acesso em 10.jul.2018. 
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3 O DEVER DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL EM SUA ORIGEM E HISTÓRIA: 

ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E UNIÃO EUROPEIA 

 

Os tratados internacionais de direitos humanos têm a pretensão de 

concretizar em cada país signatário os direitos considerados sensíveis e inerentes à 

pessoa humana que foram principiados na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (DUDH). 

A DUDH foi editada como uma Resolução da ONU, de n. 217 A (III), de 10 de 

dezembro de 1948, como uma “norma comum a ser alcançada por todos os povos e 

nações”98. Não se trata de um tratado, mas de um documento que traça uma diretriz 

protetiva do ser humano a ser seguida por todas as nações, com a pretensão de 

alcançar a proteção universal dos direitos humanos. 

Seu texto tem sido intensificado, expandido e concretizado a partir de diversos 

tratados internacionais de direitos humanos aprovados e ratificados por países 

signatários, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção para a 

Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, a Convenção Internacional sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Convenção 

sobre os Direitos da Criança e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. 

O objeto da presente tese é compreender e propor a adequada interpretação 

constitucional no direito interno a ser dada à proteção dos direitos das pessoas com 

deficiência por meio do direito à adaptação razoável frente ao ônus desproporcional, 

inovações trazidas pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Neste capítulo, serão pesquisados os sentidos daqueles termos em países 

que os empregam muito antes da sua inserção na Convenção e, por isso, podem ser 

considerados originários das noções de adaptação razoável e do ônus 

desproporcional. Trata-se do seu uso no Direito dos Estados Unidos, no Canadá e na 

União Europeia. Isso permitirá reunir bases para a proposta de compreensão e 

                                                 
98 ONU/BR. Nações Unidas no Brasil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em 

<https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/>. Acesso em 10.jul.2018. 



 47 

aplicação do direito e do dever de adaptação razoável frente ao ônus excessivo ou 

desproporcional no Direito brasileiro. 

 

3.1 ESTADOS UNIDOS: DA EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY ACT 

(EEOA) AO AMERICAN WITH DISABILITIES ACT (ADA) E OS CASOS 

PARADIGMAS 

 

Em 1964, foi publicado o Civil Rights Act. Trata-se de um ato normativo que 

marcou a história dos Estados Unidos da América por tornar ilegais condutas 

discriminatórias que vinham sendo praticadas sistematicamente – inclusive com 

respaldo legal e judicial – há décadas na sociedade americana99. 

O principal objetivo do Civil Rights Act foi proibir a discriminação baseada em 

raça e gênero, bem como cor, origem e religião. Visou garantir, independentemente 

de origem e sexo da pessoa, o acesso a direitos políticos, o direito de frequentar 

livremente locais públicos, a proibição de segregação escolar, a proibição de 

discriminação em programas assistenciais, a proibição de discriminação no ambiente 

de trabalho, e qualquer outra forma de discriminação baseada em raça e sexo.  

Apesar de o estudo histórico da discriminação racial e de gênero ocorrida nos 

Estados Unidos não ser um dos objetivos desta tese, seu breve destaque é importante 

porque o passar do tempo torna a memória coletiva indiferente às circunstâncias que 

levaram ao combate à discriminação baseada em raça, origem, sexo, cor, idade e 

religião. É preciso relembrar que a discriminação já foi institucionalizada e estimulada 

nas situações mais corriqueiras do dia a dia das pessoas: proibição de frequentar 

locais públicos, tais como piscinas públicas, proibição de matricular em escolas, de 

frequentar teatros, restaurantes e hotéis, discriminação no ambiente de trabalho, etc. 

Sem o destaque daquelas condições sociais que deram origem à legislação 

contra a discriminação, não é possível perceber seu impacto e efetividade, e, ainda, 

sua efetividade dá a falsa impressão de que é dispensável. Em 11 de junho de 1963, 

o Presidente John F. Kennedy discursou acerca do projeto que viria a se tornar o 

                                                 
99 AIKEN, J.R., SALMON, E.D. & Hanges, The Origins and Legacy of the Civil Rights Act of 1964. P.J. J Bus 

Psychol (2013) vol. 28. p. 383-399. https://doi-org.ez10.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s10869-013-9291-z. 

Acesso em 19.jul.2018. p. 384. 
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Estatuto dos Direitos Civis de 1964, em que destacou a imposição para que fosse 

garantida igualdade de tratamento e de oportunidades para todos os cidadãos: 

[...] Espera-se que seja possível para cada americano, independentemente 

de sua cor, receber tratamento igual em locais públicos, tais como hotéis, 

restaurantes, teatros e mercados, [...] e espera-se que seja possível a cada 

cidadão americano, independentemente de sua cor, votar livremente nas 

eleições sem medo de represálias. 

Espera-se, em resumo, que seja possível para cada cidadão americano 

gozar dos privilégios de ser um cidadão americano independentemente de 

sua raça ou sua cor. [...] 

Não podemos dizer a dez por cento da população que não podem ter este 

direito, que seus filhos não podem ter a chance de desenvolver seus 

talentos, quaisquer que sejam eles. [...] 

Isso não significa que cada criança tenha o mesmo talento ou uma mesma 

habilidade, mas todos devem ter um igual direito e igual oportunidade de 

desenvolver seus talentos e suas habilidades, de fazer algo que seja seu.100 

Nesse contexto, a Lei dos Direitos Civis, de 1964, dos Estados Unidos, teve 

por objetivo combater a discriminação de forma ampla ao levar em consideração 

qualquer discriminação relativa a raça, cor, religião, origem étnica, sexo, nos mais 

variados contextos, incluindo: liberdade para votar (Título I); locais que ofertem bens 

e serviços ao público, como hotéis, restaurantes e mercados (Título II); garantia de 

ação em face do Poder Público em caso de discriminação no acesso aos serviços 

públicos (Título III); vedação de discriminação no acesso e permanência nas escolas 

públicas (Título IV); vedação de discriminação no acesso a programas ou atividades 

financiadas por verba pública (Título VI); e vedação de discriminação nas relações de 

trabalho (Título VII). 

Em sua redação original, o Título VII do Civil Rights Act 1964 veda a 

discriminação nas relações de trabalho especialmente baseada em razões de raça, 

idade e sexo. Não obstante, a Comissão para a Igualdade de Oportunidades de 

                                                 
100 Tradução livre de trechos do discurso “Radio-and-Television-Report-to-the-American-People-on-Civil-

Rights”, proferido pelo então Presidente John F. Kennedy, em 11 de junho de 1963. Disponível na íntegra em 

<http://www.hamiltonunique.com/wp-content/uploads/2010/09/Radio-and-Television-Report-to-the-American-

People-on-Civil-Rights.pdf>. Acesso em 19.jul.2018. 
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Emprego (EEOC)101, ainda em 1964, editou determinação para que fossem 

respeitadas e adaptadas as necessidades religiosas dos trabalhadores “desde que 

isso pudesse ser feito sem grave inconveniente (serious inconvenience) para a 

condução dos seus negócios”102, sendo este o marco embrionário da adaptação 

razoável (reasonable accommodation103). 

Em 1972, foi promulgada nova Lei nos Estados Unidos que acrescentou a 

Seção 701(j) no Título VII da Lei dos Direitos Civil de 1964, que expressamente proíbe 

a discriminação religiosa nas relações de trabalho por meio da exigência de adaptação 

razoável (reasonable accomodation)104, trata-se da Equal Employment Opportunity 

Act (EEOA), de 1972. 

 

3.1.1 Equal Employment Opportunity Act (EEOA), de 1972, e o sentido de 

reasonable accomodation entre as relações de trabalho e a liberdade 

religiosa 

 

A Lei de Igualdade de Oportunidade de Emprego (EEOA) de 1972 

acrescentou (amendment) a Seção 701(j) no Título VII ao Estatuto dos Direitos Civis 

de 1964. A nova redação acrescenta uma espécie de discriminação religiosa no 

                                                 
101 Equal Employment Opportunity Commission,  criada pelo Título VII do Civil Rights Act of 1964, tem a função 

de fiscalizar a observância da proibição de discriminação nas relações de trabalho baseada em raça, cor, religião, 

sexo e origem étnica, bem como garantir a efetividade de leis posteriores que fortaleceram a luta contra a 

discriminação nas relações de trabalho, tais como, lei sobre a discriminação em razão da idade no trabalho (the 

Age Discrimination in Employment Act), lei sobre igualdade salarial (the Equal Pay Act), lei sobre as pessoas com 

deficiência (the Americans with Disabilities Act) e lei sobre a não discriminação baseada em informações genéticas 

(the Genetic Nondiscrimination Information Act). Sobre o EEOC, consultar <https://www.eeoc.gov/index.cfm>. 

Acesso em 19.jul.2018. 
102 SANTOS JUNIOR, Aloisio Cristovam dos. Liberdade religiosa e contrato de trabalho: a dogmática dos 

direitos fundamentais e a construção de respostas constitucionalmente adequadas aos conflitos religiosos no 

ambiente de trabalho. Niterói/RJ: Impetus, 2013. p. 225-226. 
103 A tradução de reasonable accomodation utilizada nesta tese é a mesma tradução para o português utilizada na 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, qual seja, adaptação razoável. Não obstante, é possível 

encontrar a utilização dos termos acomodação razoável e ajuste razoável na literatura brasileira também como 

tradução livre de reasonable accomodation, por exemplo, Cf. SANTOS JUNIOR, Aloisio Cristovam dos. 

Liberdade religiosa e contrato de trabalho: a dogmática dos direitos fundamentais e a construção de respostas 

constitucionalmente adequadas aos conflitos religiosos no ambiente de trabalho. Niterói/RJ: Impetus, 2013. 
104 PREER, Robert M., Jr. Reasonable accommodation of religious practice: the conflict between the courts and 

the EEOC. Employee Relations Law Journal, Summer 1989, pp. 67-99. 
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ambiente de trabalho que é caracterizada pela negativa do empregador de acomodar 

razoavelmente as necessidades religiosas do seu empregado105. 

Aí reside a origem positiva da adaptação razoável em contraposição com o 

ônus excessivo. Será visto como foi inicialmente compreendida e aplicada nas 

relações de trabalho e liberdade religiosa e, em seguida, sua transposição para as 

relações envolvendo as pessoas com deficiência. 

Dentre as práticas discriminatórias ilegais na relação de trabalho, passou a 

ser considerada ilegal a inobservância do dever de adaptação razoável (reasonable 

accomodation) das práticas religiosas dos empregados, ressalvado ao empregador o 

direito de não o fazer caso demonstre que sua implementação causaria um encargo 

excessivo (undue hardship) ao próprio empregador. 

Aloisio Cristovam dos Santos Junior comentou o novo dispositivo: 

Em 1972, o Congresso dos Estados Unidos acrescentou ao Título VII um 

dispositivo prevendo expressamente o dever de acomodação. O dispositivo 

introduzido, cuja redação tem sido objeto de críticas por sua imprecisão, 

refletiu as diretrizes da EEOC, prevendo que a prática e a observância 

religiosa dos empregados fossem razoavelmente acomodadas pelo 

empregador, a menos que este demonstrasse não ser possível fazê-lo sem 

encargo excessivo (undue hardship) para o desenvolvimento dos seus 

negócios.106 

O principal problema nos termos adaptação razoável (reasonable 

accomodation) e ônus excessivo (undue hardship) está na compreensão do seu 

conteúdo. Segundo Robert M. Preer Jr.107, o propósito da inclusão destes termos na 

Seção 701(j) do Título VII do Estatuto dos Direitos Civil de 1964 foi de esclarecer a 

intenção do Congresso em relação ao que se deveria entender como discriminação 

                                                 
105 Prescreve a Seção 703(j) do Civil Rights Act of 1964: (j) The term “religion” includes all aspects of religious 

observance and practice, as well as belief, unless an employer demonstrates that he is unable to reasonably 

accommodate to an employee’s or prospective employee’s religious observance or practice without undue 

hardship on the conduct of the employer’s business. 
106 SANTOS JUNIOR, Aloisio Cristovam dos. Liberdade religiosa e contrato de trabalho: a dogmática dos 

direitos fundamentais e a construção de respostas constitucionalmente adequadas aos conflitos religiosos no 

ambiente de trabalho. Niterói/RJ: Impetus, 2013. p. 226 
107 PREER, Robert M., Jr. Reasonable accommodation of religious practice: the conflict between the courts and 

the EEOC. Employee Relations Law Journal, Summer 1989, pp. 67-99. Disponível em 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A7440748/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=fb888479. Acesso em 

18.jul.2018. 
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religiosa proibida. Ocorre que os termos são vagos e o problema de sua compreensão 

se instaurou. 

Como instância administrativa, a Comissão para Igualdade de Oportunidade 

de Emprego (EEOC) propôs interpretação a ser dada aos termos por meio de 

regulamentação codificada, disponibilizada na Parte 1605 do Título 29 do Código de 

Regulamentos Federais (Code of Federal Regulations – CFR)108. 

Na interpretação dada pela EEOC, o ônus da prova recai sobre o empregador: 

a adaptação razoável gera um dever de acomodar (duty to accommodate) que torna 

ilícita a conduta comissiva ou omissiva do empregador que falha na adaptação 

razoável das práticas religiosas de um empregado ou candidato ao emprego, a não 

ser que o próprio empregador comprove que a aquela adaptação resultaria num ônus 

excessivo para os seus negócios109. 

A exceção do empregador apenas será acolhida, de acordo com a EEOC, se 

ele for capaz de demonstrar que todas as alternativas de adaptação gerariam ônus 

excessivo para os seus negócios110. Se houver ao menos um método alternativo de 

adaptação que seja razoável frente ao ônus que sua implementação causar ao 

empregador, este modo de adaptação das práticas religiosas deve ser implementado. 

Além disso, a mera alegação de que muitas pessoas com a mesma prática religiosa 

poderiam necessitar e exigir a mesma forma de adaptação de suas práticas religiosas, 

não representa, por si só, uma forma de ônus excessivo111. 

Isso não significa que o empregado não poderia sofrer desvantagens em 

razão da adaptação de suas práticas religiosas. Se, dentre as alternativas existentes 

de adaptação razoável das práticas religiosas todas implicarem em alguma 

                                                 
108 PART 1605 - GUIDELINES ON DISCRIMINATION BECAUSE OF RELIGION. Disponível em 

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title29-vol4/xml/CFR-2017-title29-vol4-part1605.xml>. Acesso em 

20.jul.2018. 
109 Duty to accommodate. (1) Section 701(j) makes it an unlawful employment practice under section 703(a)(1) 

for an employer to fail to reasonably accommodate the religious practices of an employee or prospective employee, 

unless the employer demonstrates that accommodation would result in undue hardship on the conduct of its 

business. Disponível em <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title29-vol4/xml/CFR-2017-title29-vol4-

part1605.xml>. Acesso em 20.jul.2018. 
110 A refusal to accommodate is justified only when an employer or labor organization can demonstrate that an 

undue hardship would in fact result from each available alternative method of accommodation. Disponível em 

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title29-vol4/xml/CFR-2017-title29-vol4-part1605.xml>. Acesso em 

20.jul.2018. 
111 A mere assumption that many more people, with the same religious practices as the person being 

accommodated, may also need accommodation is not evidence of undue hardship. Disponível em 

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title29-vol4/xml/CFR-2017-title29-vol4-part1605.xml>. Acesso em 

20.jul.2018. 
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desvantagem para o trabalhador, seria utilizada aquela que causasse menos 

desvantagem. Em contrapartida ao benefício da adaptação de suas práticas 

religiosas, o trabalhador poderia sofrer alguma perda referente à remuneração, 

condições ou privilégios do emprego112, desde que seja a menos gravosa para o 

empregado113. 

A partir da regulamentação da EEOC, observa-se que a omissão do 

empregador em acomodar as práticas religiosas do seu empregado representa uma 

forma de discriminação, ou seja, deve realizar a adaptação sob pena de praticar 

discriminação, salvo se puder comprovar ônus excessivo. Além disso, o dever de 

acomodar práticas religiosas refere-se às práticas religiosas do indivíduo-empregado 

e não à religião de modo geral114. 

A Comissão para Igualdade de Oportunidade de Emprego (EEOC) identificou 

que a maioria dos pedidos de adaptação das práticas religiosas pelos trabalhadores 

tem por fundamento o conflito das práticas religiosas com os horários de trabalho. Por 

isso, a EEOC relacionou, exemplificativamente, três alternativas de adaptação das 

práticas religiosas em razão do conflito com horário de trabalho: a) substituição do 

empregado cujas práticas religiosas estão sendo acomodadas por outro empregado 

com qualificação similar ou troca de turno entre empregados; b) flexibilidade nos 

horários de trabalho, por exemplo, flexibilidade no horário de chegada e saída, 

flexibilidade no gozo de feriado, flexibilidade nos horários de intervalos e 

compensação entre intervalo para almoço e horário de saída, horas de trabalho 

                                                 
112 Some alternatives for accommodating religious practices might disadvantage the individual with respect to his 

or her employment opportunites, such as compensation, terms, conditions, or privileges of employment. Therefore, 

when there is more than one means of accommodation which would not cause undue hardship, the employer or 

labor organization must offer the alternative which least disadvantages the individual with respect to his or her 

employment opportunities. Disponível em <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title29-vol4/xml/CFR-

2017-title29-vol4-part1605.xml>. Acesso em 20.jul.2018. 
113 Robert Preer pontua que o entendimento da EEOC é de que o empregador está sempre obrigado a oferecer a 

forma de adaptação que traga menos desvantagens possíveis ao empregado. PREER, Robert M., Jr. Reasonable 

accommodation of religious practice: the conflict between the courts and the EEOC. Employee Relations Law 

Journal, Summer 1989, pp. 67-99. Disponível em 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A7440748/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=fb888479. Acesso em 

18.jul.2018. 
114 PREER, Robert M., Jr. Reasonable accommodation of religious practice: the conflict between the courts and 

the EEOC. Employee Relations Law Journal, Summer 1989, pp. 67-99. Disponível em 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A7440748/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=fb888479. Acesso em 

18.jul.2018. 
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intercaladas, e até cômputo de horas de trabalho por equivalência à maior produção 

em menor tempo115; c) transferência do empregado ou alteração das suas funções. 

Especificamente sobre a alternativa de viabilizar a substituição do empregado 

cujas práticas religiosas estão sendo acomodadas116, a EEOC recomenda que o 

empregador crie meios que viabilizem essa substituição ou troca de turno, elencando 

algumas considerações a serem observadas pelo empregador, tais como: (i) tornar 

públicas as políticas internas referentes à adaptação e substituição voluntária, (ii) 

promover um ambiente de trabalho que seja favorável às substituições, (iii) viabilizar 

um arquivo central ou um quadro de postagens ou qualquer outra forma que promova 

a aproximação de substitutos voluntários com as situações nas quais substitutos 

sejam necessários. 

Em suma, a interpretação dada pela EEOC é a de que o empregador deve 

oferecer como alternativa de adaptação das práticas religiosas aquela que for menos 

gravosa ao empregado requerente117. 

De outro lado, frente ao dever de adaptação razoável (reasonable 

accomodation) das práticas religiosas há a exceção do ônus excessivo (undue 

hardship) que, caso o empregador a comprove, estará isento de realizar a adaptação 

ou adaptação razoável. Há um grande desafio na definição do que poderá ser 

considerado ônus excessivo como excludente do dever de adaptação. 

                                                 
115 [...] permitting an employee to make up time lost due to the observance of religious practices. Essa forma de 

adaptação para práticas religiosas, em livre tradução seria equivalente a “fazer o trabalho mais rapidamente ou em 

maior quantidade em menor tempo”, como se houvesse cômputo de horas fictícias de trabalho devido à produção 

alcançada pelo emprego. Este método foi utilizado pelo Congresso americano em setembro de 1978 como forma 

de adaptação razoável das práticas religiosas de empregados públicos federais. Cf. EEOC. Code of Federal 

Regulations. Title 29 – Labor. PART 1605 - GUIDELINES ON DISCRIMINATION BECAUSE OF RELIGION. 

Disponível em <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title29-vol4/xml/CFR-2017-title29-vol4-

part1605.xml>. Acesso em 20.jul.2018. 
116 Reasonable accommodation without undue hardship is generally possible where a voluntary substitute with 

substantially similar qualifications is available. One means of substitution is the voluntary swap. In a number of 

cases, the securing of a substitute has been left entirely up to the individual seeking the accommodation. The 

Commission believes that the obligation to accommodate requires that employers and labor organizations facilitate 

the securing of a voluntary substitute with substantially similar qualifications. Some means of doing this which 

employers and labor organizations should consider are: to publicize policies regarding accommodation and 

voluntary substitution; to promote an atmosphere in which such substitutions are favorably regarded; to provide a 

central file, bulletin board or other means for matching voluntary substitutes with positions for which substitutes 

are needed. Disponível em <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title29-vol4/xml/CFR-2017-title29-vol4-

part1605.xml>. Acesso em 20.jul.2018. 
117 PREER, Robert M., Jr. Reasonable accommodation of religious practice: the conflict between the courts and 

the EEOC. Employee Relations Law Journal, Summer 1989, pp. 67-99. Disponível em 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A7440748/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=fb888479. Acesso em 

18.jul.2018. 
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A partir do julgamento do caso paradigma Trans World Airlines, 

Inc. v. Hardison, 432 U.S. 63, 74 (1977), julgado pela Suprema Corte dos Estados 

Unidos, a ideia de ônus excessivo passou a ser associada a custo monetário mínimo 

(de minimis cost). Diante dessa decisão, a EEOC passou a aplicar entendimento de 

que o empregador poderá comprovar a excludente do ônus excessivo – e, assim, 

afastar seu dever de realizar qualquer adaptação – caso demonstre que a adaptação 

poderia exigir mais do que um custo mínimo (more than a de minimis cost)118. 

A definição do custo mínimo passa a ser definido pela Comissão (EEOC) caso 

a caso, levando em consideração o tamanho e custos de operação do empregador, 

bem como o número de indivíduos que, de fato necessitarem de adaptação para suas 

práticas religiosas. De modo geral, a EEOC interpreta que, caso haja necessidade de 

pagamento de remuneração extra a um trabalhador substituto para atender a 

adaptação de práticas religiosas do substituído, isso implicará em ônus excessivo por 

exigir mais do que um custo mínimo (more than a de minimis cost), tendo em vista a 

utilização deste parâmetro no caso Trans World Airlines, Inc. v. Hardison, 432 U.S. 

63, 74 (1977). Não obstante, a EEOC presume que custos administrativos necessários 

para realiza a adaptação não ultrapassam o custo mínimo (de minimis cost). São 

custos administrativos, por exemplo, aqueles que envolvem a reorganização de 

horários de trabalho ou de folha de pagamento. 

O caso Trans World Airlines (TWA), Inc. v. Hardison, 432 U.S. 63, 74 (1977) 

envolveu reclamação trabalhista na qual o empregado (Hardison) fora demitido por 

insubordinação ao faltar ao trabalho num dia que não poderia trabalhar devido às suas 

convicções religiosas119. A empresa TWA tinha a peculiaridade de funcionar todos os 

dias, 24 horas por dia, e mantinha uma lista sobreaviso e substituição entre os 

empregados feita a partir de uma negociação coletiva que levava em consideração, 

entre outros fatores, direitos de antiguidade dos trabalhadores (seniority rights). 

                                                 
118 An employer may assert undue hardship to justify a refusal to accommodate an employee's need to be absent 

from his or her scheduled duty hours if the employer can demonstrate that the accommodation would require “more 

than a de minimis cost”. Disponível em <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title29-vol4/xml/CFR-2017-

title29-vol4-part1605.xml>. Acesso em 20.jul.2018. 
119 Para relato detalhado do caso, ver PREER, Robert M., Jr. Reasonable accommodation of religious practice: the 

conflict between the courts and the EEOC. Employee Relations Law Journal, Summer 1989, pp. 67-99. 

Disponível em http://link.galegroup.com/apps/doc/A7440748/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=fb888479. 

Acesso em 18.jul.2018; SANTOS JUNIOR, Aloisio Cristovam dos. Liberdade religiosa e contrato de trabalho: 

a dogmática dos direitos fundamentais e a construção de respostas constitucionalmente adequadas aos conflitos 

religiosos no ambiente de trabalho. Niterói/RJ: Impetus, 2013. p. 227-230. 
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No caso, Hardison argumentou que o direito à adaptação das práticas 

religiosas deveria se sobrepor tanto à negociação coletiva quanto aos direitos 

decorrentes da antiguidade de cada trabalhador. A Suprema Corte decidiu que, de 

fato, nenhuma negociação coletiva e tampouco direitos de antiguidade dos 

trabalhadores podem violar o Estatuto dos Direitos Civis, porém, se o negócio coletivo 

é válido, o empregador não pode descumpri-lo como meio para a adaptação das 

práticas religiosas do trabalhador. 

Na definição da norma decorrente do dever de adaptação, a Suprema Corte 

decidiu que o conceito de adaptação razoável não pode levar à preterição de um grupo 

de indivíduos em preferência a outro baseado na sua religião. O objetivo do Título VII 

do Civil Rights Act of 1964 foi o de eliminar a discriminação na relação de trabalho, 

não se podendo dar a ele o sentido de que o empregador deverá discriminar algum 

empregado para satisfazer a prática religiosa de outro empregado. 

Deste modo, a partir do caso Trans World Airlines (TWA), Inc. v. Hardison 

(1977), a adaptação da prática religiosa no ambiente de trabalho deve coexistir e 

concorrer com o equilíbrio do contexto das necessidades e da realidade do local de 

trabalho, e sua implementação não pode impor ao empregador mais do que um custo 

mínimo (more than a de minimis cost). 

Na interpretação dos termos “adaptação razoável” e “ônus excessivo”, o 

adjetivo razoável passou a ser tido como uma qualificação de ônus. Ônus excessivo 

é igual a qualquer ônus que supere um custo razoável, enquanto custo razoável é 

igual ao menor custo possível. Ao ultrapassar o menor custo possível, restará 

configurado o ônus excessivo, conforme decidido no caso Trans World Airlines (TWA), 

Inc. v. Hardison (1977). 

O dever de adaptação razoável de práticas religiosas voltou a ser julgado pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos nove anos depois, em 1986, no caso Ansonia 

Board of Education v. Philbrook, 479 US 60 (1986)120. Neste caso, a Suprema Corte 

dos Estados Unidos avançou na interpretação do dever de acomodar práticas 

                                                 
120 Para relato detalhado do caso, ver PREER, Robert M., Jr. Reasonable accommodation of religious practice: the 

conflict between the courts and the EEOC. Employee Relations Law Journal, Summer 1989, pp. 67-99. 

Disponível em http://link.galegroup.com/apps/doc/A7440748/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=fb888479. 

Acesso em 18.jul.2018; SANTOS JUNIOR, Aloisio Cristovam dos. Liberdade religiosa e contrato de trabalho: 

a dogmática dos direitos fundamentais e a construção de respostas constitucionalmente adequadas aos conflitos 

religiosos no ambiente de trabalho. Niterói/RJ: Impetus, 2013. p. 230-231. 
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religiosas de trabalhadores ao julgar se o empregador está obrigado a avaliar cada 

uma das alternativas propostas por cada empregado ou se terá satisfeito seu dever 

de adaptação pela oferta de uma alternativa. 

A decisão foi de que qualquer que seja a forma de adaptação oferecida pelo 

empregador será aceita como razoável e, portanto, suficiente para isentá-lo de 

discriminação por não- adaptação de prática religiosa. E, se o empregador ofereceu 

uma forma de adaptação razoável, então, não está obrigado a comprovar que cada 

uma das propostas de cada empregado resultaria em ônus excessivo121. A 

configuração de ônus excessivo passa a ser presumida em favor do empregador e o 

ônus de provar que não há ônus excessivo passa a ser do empregado. 

Naquele caso, o empregado, Philbrook, fora contratado como professor pela 

Ansonia Board of Education em 1962. Em 1968, ele foi batizado na Worldwide Church 

of God, cuja doutrina requer de seus membros que não trabalhassem em dias 

sagrados. De acordo com suas crenças religiosas, Philbrook faltaria a 

aproximadamente seis dias letivos de trabalho por ano. 

Uma negociação coletiva previa as seguintes ausências permitidas de 

professores: a) 18 (dezoito) dias por anos por razão de doença; b) até 3 (três) dias por 

ano para fins religiosos; c) até 3 (três) dias por ano para tratar de questões 

particulares, que não poderiam ser usados para outra finalidade, por exemplo, fins 

religiosos. Anualmente, Philbrook utilizava os três dias de licença para fins religiosos, 

mais três dias de ausência não-autorizada que acarretavam descontos salariais. A 

partir de 1976, passou a agendar consultas médicas em dias coincidentes com os dias 

santos para não incidir em ausência não-autorizada, e quando não era possível 

trabalhou em dias sagrados. 

Insatisfeito com esses arranjos que vinha fazendo, Philbrook solicitou ao 

empregador, alternativamente, que (i) lhe fosse permitido usar os três dias de licença 

para questões particulares para fins religiosos; ou (ii) lhe fosse permitido pagar o custo 

de um substituto nos dias em que precisasse se ausentar em razão das práticas 

                                                 
121 As the Supreme Court recently observed in Ansonia Board of Education v. Philbrook,"[a]ny reasonable 

accommodation by the employer is sufficient," and if the employer has made any reasonable accommodation, then 

it need not show that "each of the employee's [proposed] alternative accommodations [which would be more 

favorable to the employee] would result in undue hardship.". PREER, Robert M., Jr. Reasonable accommodation 

of religious practice: the conflict between the courts and the EEOC. Employee Relations Law Journal, Summer 

1989, pp. 67-99. Disponível em 

http://link.galegroup.com/apps/doc/A7440748/AONE?u=capes&sid=AONE&xid=fb888479. 
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religiosas. Ambas as alternativas foram negadas pelo empregador e Philbrook iniciou 

reclamação trabalhista com alegação de violação do dever de adaptação razoável das 

práticas religiosas, previsto no Título VII do Estatuto de Direitos Civis. 

Observou-se linhas atrás que, em seu regulamento, a interpretação dada ao 

Título VII do Estatuto dos Direitos Civis pela EEOC é a de que o empregador deve 

oferecer como alternativa de adaptação das práticas religiosas aquela que for menos 

gravosa ao empregado requerente. O empregador teria, ainda de acordo com a 

interpretação da EEOC, o ônus da prova de demonstrar que cada alternativa proposta 

pelo empregado requerente implicaria em ônus excessivo. 

A Suprema Corte entendeu que não há fundamento legal no Estatuto dos 

Direitos Civis de 1964 que permita concluir que o empregador tenha o dever de 

escolher determinada forma de adaptação de práticas religiosas em específico 

apresentada pelo empregado. Em verdade, pelos seus termos, o Estatuto é no sentido 

de que qualquer adaptação razoável pelo empregador é suficiente para satisfazer sua 

obrigação de adaptação das práticas religiosas do empregado. O empregador não 

tem o ônus de refutar as alternativas propostas pelos empregados provando que cada 

uma delas implicaria em ônus excessivo, bastando que o próprio empregador ofereça 

um modo de adaptação. Apenas se discutirá a existência de ônus excessivo se o 

empregador alegar impossibilidade de oferecer qualquer forma de adaptação, apenas 

nessa hipótese será discutido se essa negativa é razoável e se uma alternativa à 

completa ausência de adaptação causaria ônus excessivo. 

Ainda de acordo com a decisão da Suprema Corte, a interpretação dada pela 

EEOC seria inconsistente por não motivar o empregado a aceitar uma adaptação 

oferecida pelo empregador, já que o empregado poderia simplesmente exigir a 

adaptação de sua preferência. A Suprema Corte afastou a interpretação administrativa 

da Comissão para Igualdade de Oportunidade de Emprego (EEOC). 

De acordo com esses casos paradigmas, portanto, a interpretação dada pela 

Suprema Corte ao dever de adaptação razoável das práticas religiosas quando não 

houver ônus excessivo, é no seguinte sentido. 

O adjetivo razoável passa a ser lido como uma qualificação de ônus. Ônus 

excessivo é igual a qualquer ônus que supere um custo razoável, enquanto custo 

razoável é igual ao menor custo possível. Ao ultrapassar o menor custo possível, 
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restará configurado o ônus excessivo, conforme decidido no caso Trans World Airlines 

(TWA), Inc. v. Hardison (1977). 

Somado a isso, qualquer forma de adaptação oferecida pelo empregador será 

aceita como suficiente para isentá-lo de discriminação por não-adaptação de prática 

religiosa. E, se o empregador ofereceu uma forma de adaptação, não está obrigado a 

comprovar que cada uma das propostas de cada empregado resultaria em ônus 

excessivo. A configuração de ônus excessivo é presumida em favor do empregador e 

o ônus de provar que não há ônus excessivo é do empregado. 

Apenas não será considerado razoável, em princípio, se o empregador não 

oferecer nenhum tipo de adaptação. Nesse caso – inexistência de oferta de adaptação 

– será discutido se uma forma de adaptação pode ser razoavelmente implementada 

e, em sendo razoável, se poderia ou não causar ônus excessivo, sendo considerado 

excessivo qualquer ônus que ultrapasse o custo mínimo. 

 

3.1.2 Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA): a emancipação da 

pessoa com deficiência nos Estados Unidos 

 

Observou-se acima que as origens do problema sobre o qual a presente tese 

está sendo construída – direito à adaptação razoável das pessoas com deficiência e 

ônus excessivo – estão nas relações trabalhistas em que se desenvolveu o dever de 

adaptar ou acomodar as práticas religiosas de empregados. 

As pessoas com deficiência constituem um dos grupos sociais mais excluídos, 

inclusive economicamente, e são historicamente tomados por uma invisibilidade social 

que se soma à exclusão social. Como resultado, a invisibilidade e a exclusão social 

das pessoas com deficiência se retroalimentaram ao longo da história122. 

Esse quadro de invisibilidade começa a mudar a partir do surgimento de 

movimentos sociais de pessoas com deficiência e a consequente politização da 

questão da deficiência, além da inclusão da deficiência em estudos desenvolvidos na 

academia. Nos Estados Unidos, essa investigação emancipatória da deficiência 

                                                 
122 SENA MARTINS, Bruno; FONTES, Fernando; HESPANHA, Pedro; BERG, Aleksandra. A emancipação dos 

estudos da deficiência. Revista Crítica de Ciências Sociais, 2012, (98), p. 46. Disponível em 

<https://journals.openedition.org/rccs/pdf/5014>. Acesso em 19.jul.2018. 
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iniciou-se da década de 1970. A história do Conselho Nacional sobre a Deficiência 

(Nacional Council on Disability – NCD123) demonstra a trajetória da emancipação da 

deficiência naquele país. Inicialmente criado como Conselho Nacional para as 

Pessoas Incapacitadas (Nacional Council on the Handicapped – NCH), em 1978, 

tratava-se de um setor do Departamento de Educação. 

Faltava lugar para a deficiência no contexto social e político. 

Em 1984, o então Conselho Nacional para as Pessoas Incapacitadas se 

tornou o Conselho Nacional sobre a Deficiência e ganhou natureza de órgão federal 

independente composto de 15 (quinze) membros indicados pelo Presidente e 

confirmados pelo Senado, que desde então influencia substancialmente as políticas 

públicas voltadas para a deficiência nos Estados Unidos. 

Trata-se da emancipação da deficiência no contexto social e político. A 

sutileza da mudança do nome do Conselho – antes, referente a pessoas incapacitadas 

ou deficienticizadas, atualmente referente à deficiência como objeto de estudo – e o 

seu enaltecimento – antes, um setor deslocado no Departamento de Educação, 

atualmente um órgão federal independente – são caminhos da emancipação da 

deficiência e visibilização das estruturas de discriminação e intervenção na sociedade 

onde essa discriminação tem lugar124. 

Dois anos depois, em 1986, o Conselho Nacional sobre a Deficiência – NCD, 

apresentou ao Congresso um estudo sobre as leis e programas federais sobre 

pessoas com deficiência, bem como recomendações de alteração legislativa que 

foram decisivas na promulgação da lei Americans with Disabilities Act of 1990125. As 

recomendações de 1986, do Conselho Nacional sobre a Deficiência tinham por 

finalidade melhorar a capacidade das pessoas com deficiência de viverem com 

dignidade da forma mais independente possível, além de eliminar barreiras para sua 

ativa participação familiar e comunitária. Consciente dos custos envolvidos na 

implementação das políticas propostas, o Conselho apresentou sugestões para que 

                                                 
123 Disponível em <https://ncd.gov/>. Acesso em 27.jul.2018. 
124 SENA MARTINS, Bruno; FONTES, Fernando; HESPANHA, Pedro; BERG, Aleksandra. A emancipação dos 

estudos da deficiência. Revista Crítica de Ciências Sociais, 2012, (98), p. 51. Disponível em 

<https://journals.openedition.org/rccs/pdf/5014>. Acesso em 19.jul.2018. 
125 O documento completo está disponível em <https://ncd.gov/publications/1986/February1986>. Acesso em 

28.jul.2018. 
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os gastos com políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência pudessem ser 

feitos com prudência. 

Também merece destaque a fundação, em 1982, da Seção para Estudos de 

Doenças Crônicas, Limitações e Deficiências (Section for the Study of Chronic Illness, 

Impairment, and Disability – SSCIID), que em 1986 passou a ser denominada 

Sociedade para Estudos da Deficiência (Society for Disability Studies – SDS126). 

A Sociedade para Estudos da Deficiência (SDS) foi substancialmente 

responsável pela politização e academicização do estudo da deficiência em contextos 

sociais, culturais, econômicos e políticos. A SDS atua por meio da pesquisa, produção 

artística, ensinamento e aprendizagem, e ativismo, e busca expandir a compreensão 

sobre a deficiência em todas as culturas e períodos históricos, difundir a preocupação 

sobre as experiências das pessoas com deficiência e lutar por mudanças sociais. 

Além disso, é responsável por uma das revistas de maior impacto no estudo da 

deficiência, a Disability Studies Quarterly (DSQ)127, que é atualmente publicada pela 

The Ohio State University Libraries128. 

Até 1990, as pessoas com deficiência nos Estados Unidos estavam sob a 

normativa da Lei de Reabilitação – Rehabilition Act of 1973129 – que tratava a 

deficiência com base em conceito biomédico: um problema de saúde a ser curado. 

Trata-se do modelo de deficiência que surgiu na primeira metade do século XX e 

considerava “a deficiência como consequência de uma doença ou acidente, que deve 

ser objeto de tratamento para a habilitação ou a reabilitação do máximo de 

capacidades, aproximando-se da cura130. 

Comparativamente, é o conceito de deficiência que se tem na legislação 

brasileira da década de 1980. O Decreto 3.298/99, que regulamentou o a Lei 7.853/89 

(Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), considera 

como 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”. 

                                                 
126 Informações da SDS extraídas do seu sítio eletrônico <https://disstudies.org/>. Acesso em 26.jul.2018. 
127 Disponível em <http://dsq-sds.org/>. Acesso em 26.jul.2018. 
128 Disponível em <https://library.osu.edu/publishing/services>. Acesso em 26.jul.2018. 
129 Disponível em <https://www.eeoc.gov/eeoc/history/ada25th/rehab_act-1973.cfm>. Acesso em 28.jul.2018. 
130 MAIOR, Izabel. História, conceito e tipos de deficiência. Disponível em 

<http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto1.pdf>. Acesso em 28.jul.2018. 
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Deste modo, “ter deficiência” significava estar “impedido de” e, 

consequentemente, estar relegado à invisibilidade social, estar impedido de 

participação social, enfim, estar oprimido socialmente. O objetivo da Rehabilitation Act 

of 1973 era o de garantir reabilitação às pessoas incapacitadas para que alcançassem 

os padrões considerados normais para o ser humano: a partir da normalidade 

poderiam ser reintegrados à sociedade. 

A percepção de mudança no conceito de deficiência começa quando as 

próprias pessoas com deficiência passaram a ser ouvidas. Segundo o Conselho 

Nacional sobre a Deficiência (NCD), todas as pessoas, com ou sem deficiência, estão 

sujeitas a superar barreiras em seu dia a dia, mas a principal diferença para a pessoa 

com deficiência está no número, no grau ou complexidade das barreiras que 

enfrentam. Algumas dessas barreiras resultam da deficiência em si, mas para 

qualquer que seja a limitação associada à deficiência, percebeu-se que os maiores 

obstáculos não estão na deficiência em si, mas recaem sobre as barreiras impostas 

externamente e desnecessariamente. 

Inclusive, economicamente, o Conselho Nacional sobre a Deficiência 

sustentou a necessidade de se mudar a relação com a deficiência como algo benéfico 

para a própria economia do país. O aumento dos custos em programas assistenciais 

é proporcional à dependência da pessoa com deficiência, razão pela qual a diminuição 

desses custos dependeria da diminuição das barreiras sociais, culturais e 

arquitetônicas para que a pessoa com deficiência pudesse desenvolver ao máximo 

seu potencial, independência e autossuficiência. 

Deste modo, o objetivo da nova “lei para os americanos com deficiência” 

(Americans with Disabilities Act of 1990 – ADA) foi garantir independência e 

oportunidades de acesso para pessoas com deficiência por meio da proibição de 

barreiras e discriminação injustas e desnecessárias. É tida como a primeira e mais 

abrangente legislação no mundo sobre pessoas com deficiência131, o que levou 

diversos países, como Suécia, Japão, União Soviética e os países da então 

                                                 
131 Em estudo comparativo sobre a legislação para pessoas com deficiência no mundo, Zaneta Poposka pontuou 

que a legislação dos Estados Unidos era a mais avançada, em tradução livre: “Pode-se dizer que a legislação dos 

Estados Unidos é a mais avançada, em que a adaptação razoável é um instrumento usado para eliminar ou superar 

obstáculos para igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência (primariamente, voltado para o trabalho 

e, além disso, eliminação e superação de obstáculos no acesso a prédios, serviços e programas disponíveis para o 

público em geral). POPOSKA, Zaneta. Idea behind reasonable accommodation as a way forward to achieving 

equality. Balkan Social Science Review. vol.7, jun.2016. p. 10. 
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Comunidade Econômica Europeia a anunciarem esforços para elaboração de 

legislação semelhante, e, além disso, influenciou o texto da própria Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A assinatura da ADA 

pelo então Presidente George H. W. Bush ocorreu em 26 de julho de 1990. Em seu 

discurso132, percebe-se claramente a influência dos estudos e resultados 

anteriormente apresentados pelo Conselho Nacional sobre a Deficiência (NDC), ao se 

referir àquele dia como um “segundo Dia da Independência” (Independence Day) que 

levaria homens, mulheres e criança com deficiência a cruzarem uma fronteira rumo à 

igualdade, liberdade e, especialmente, independência. 

Os quatro pilares da ADA foram garantir às pessoas com deficiência (i) que 

não haja discriminação na relação de trabalho; (ii) acesso em locais abertos ao 

público, como hotéis, restaurantes, shopping centers etc.; (iii) acesso aos serviços de 

transporte; (iv) assegurar acesso equivalente aos serviços telefônicos para aqueles 

com deficiência auditiva e/ou de fala. 

Desde a promulgação da Lei para Americanos com Deficiência (ADA), em 

1990, a mais importante decisão para garantia de direitos civis para pessoas com 

deficiência nos EUA adveio em 1999, no caso Olmstead v. LC133. Até então, nos 

Estados – seguindo o parâmetro mundial – predominava a institucionalização das 

pessoas com deficiência, especialmente deficiência mental. O caso Olmstead, 

fundado na Lei para os Americanos com Deficiência (ADA), representou o marco da 

desinstitucionalização da pessoa com deficiência naquele país. 

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as pessoas com deficiência 

possuem o direito de promoção, pelo Estado, de sua inclusão e permanência na 

comunidade ao invés de instituições, observados três parâmetros: a) que os 

profissionais responsáveis pela pessoa com deficiência apontem ser adequada a 

desinstitucionalização da pessoa e sua inclusão e permanência na comunidade; b) 

que a pessoa com deficiência não se oponha a viver em comunidade; e c) que o 

suporte e serviços oferecidos para a inserção e permanência da pessoa com 

deficiência em comunidade sejam qualificados como adaptação razoável e ofertados 

em equilíbrio para todos os indivíduos com deficiência em situação similar. 

                                                 
132 Íntegra do discurso presidencial na assinatura da ADA – American with Disabilities Act of 1990 disponível em 

<https://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/videos/ada_signing_text.html>. Acesso em 04.ago.2018. 
133 Disponível em <https://www.olmsteadrights.org/about-olmstead/>. Acesso em 25.ago.2018. 
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Em 2008, o texto original da Lei para Americanos com Deficiência foi alterado 

pela ADA Amendments Act of 2008134 para modificar o conceito legal de pessoa com 

deficiência, que avançou de um conceito médico para um conceito biopsicossocial na 

referida lei. Há um claro reflexo da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência no novo conceito de pessoa com deficiência na legislação 

estadunidense. 

Considera-se pessoa com deficiência para fins de proteção pela Lei para 

Americanos com Deficiência (ADA), os seguintes indivíduos135: a) aquele que possua 

limitação física ou mental que substancialmente causa impedimento para uma ou 

diversas atividades vitais136; b) aquele que teve reconhecida alguma deficiência, ainda 

que atualmente não manifeste a deficiência; c) aquele reconhecido como pessoa com 

deficiência para fins de proteção, assim considerado o indivíduo que demonstre ter 

sido ilegalmente discriminado devido a uma deficiência física ou mental mesmo que 

essa deficiência não seja uma limitação de suas atividades vitais137. 

O avanço foi além da mudança conceitual. A legislação também trouxe para 

as pessoas com deficiência o direito à adaptação razoável (reasonable 

accommodation), como sendo as mudanças no ambiente, na forma como as coisas 

são feitas, enfim, ajustes e adequações para que a deficiência não seja impedimento 

para exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os 

direitos. 

Como visto em 3.1.1, a “adaptação razoável” foi originalmente desenvolvida 

para acomodar os conflitos decorrentes da liberdade religiosa no ambiente de 

                                                 
134 Texto integral com alterações disponível em < https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm>. Acesso em 

25.ago.2018. 
135 A Legislação não considera pessoa com deficiência para fins de garantias previstas na ADAAA aquelas sujeitas 

a limitações temporárias de até 6 (seis) meses (“shall not apply to impairments that are transitory and minor. A 

transitory impairment is an impairment with an actual or expected duration of 6 months or less”) Disponível em 

<https://adata.org/faq/what-definition-disability-under-ada> e <https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-

ada.cfm>. Acesso em 25.ago.2018. 
136 A própria lei traz rol exemplificativo de atividades vitais, tais como, comer, ouvir, caminhar, dormir, sentar, 

respirar, concentrar-se, pensar, comunicar-se, etc., e inclui também funções corporais em rol exemplificativo, tais 

como funcionamento do sistema imunológico, crescimento normal das células, funcionamento do sistema 

digestivo, neurológico, respiratório, reprodutivo etc. Disponível em 

<https://www.eeoc.gov/laws/statutes/ada.cfm>, Section 3, (2). Acesso em 25.ago.2018. 
137 Nas definições de deficiência, a ADAAA estabelece ser “Regarded as having such an impairment”: “an 

individual meets the requirement of "being regarded as having such an impairment" if the individual establishes 

that he or she has been subjected to an action prohibited under this chapter because of an actual or perceived 

physical or mental impairment whether or not the impairment limits or is perceived to limit a major life activity”. 

Disponível em <https://www.eeoc.gov/laws/statutes/ada.cfm>. Acesso em 25.ago.2018. 
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trabalho. É preciso, então, verificar como a jurisprudência nos Estados Unidos 

desenvolveu a aplicação da adaptação razoável nas relações com pessoas com 

deficiência. 

 

3.1.3 Reasonable accommodation aplicada às pessoas com deficiência 

 

Verificou-se no item 3.1.1. que a solução de conflitos envolvendo a liberdade 

religiosa no ambiente de trabalho ocorre por meio da adaptação razoável das práticas 

religiosas do trabalhador frente ao ônus excessivo que isso possa acarretar para o 

empregador. 

Viu-se que a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos adotou o 

de minimis test para esses casos: qualquer adaptação oferecida pelo empregador 

será considerada razoável, sem espaço para discutir se uma forma alternativa de 

adaptação poderia ser implementada também sem causar ônus excessivo; apenas 

não será considerado razoável a completa negativa do empregador em oferecer 

algum tipo de adaptação, caso em que será discutido se alguma forma de adaptação 

pode ser razoavelmente implementada e, em sendo razoável, se causaria ônus 

excessivo. Além disso, a Suprema Corte considerou excessivo qualquer ônus que 

ultrapasse o custo mínimo (de minimis test). 

A legislação trabalhista que originou o dever de adaptação razoável é de 1972, 

e a jurisprudência da Suprema Corte sobre a questão foi construída nas duas décadas 

seguintes. Em 1990, adveio a Lei para os Americanos com Deficiência (ADA), que 

trouxe os mesmos termos – reasonable accommodation e undue hardship – para 

regular todas as relações sociais envolvendo pessoas com deficiência, embora as 

relações trabalhistas continuassem a receber grande atenção. 

Sobre a inovação, Letícia de Campos Velho Martel138 ponderou que era de se 

esperar a renovação e avanço da jurisprudência sobre a adaptação razoável aplicada 

às pessoas com deficiência. No entanto, observou-se conservadorismo na 

jurisprudência que partiu da premissa de que, “se o legislador optou por termos já 

                                                 
138 MARTEL, Letícia de Campos. Adaptação razoável: o novo conceito sob as lentes de uma gramática 

constitucional inclusiva. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v.8, n. 14, jun. 2011. p. 94. 
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definidos nas decisões em matéria religiosa, a intenção seria manter a linha existente”, 

persistindo a interpretação restritiva. 

Apesar disso, a legislação dos Estados Unidos foi tida como uma das mais 

avançadas da época, especialmente por preconizar a adaptação razoável como meio 

para eliminação ou superação de obstáculos e promoção de igualdade de 

oportunidades para pessoas com deficiência. Embora a maior incidência de discussão 

e aplicação do dever de adaptação razoável previsto na ADA seja nas relações de 

trabalho, também visou eliminação e superação de obstáculos no acesso a prédios, 

serviços e programas disponíveis para o público em geral139. 

Ao pesquisar sobre reasonable accommodation e pessoas com deficiência 

nos Estados Unidos em revistas especializadas através do Portal de Periódicos 

CAPES/MEC140, os resultados massivos são referentes à adaptação razoável da 

pessoa com deficiência nas relações de trabalho. 

A recusa em realizar adaptação razoável para a pessoa com deficiência numa 

relação de trabalho configura discriminação ilegal, salvo se restar comprovado que 

sua implementação causaria ônus excessivo para o empregador141. Essa proteção 

não alcança familiares do empregado que sejam pessoa com deficiência, estando 

limitada ao indivíduo com deficiência em si e unicamente em razão da deficiência 

dele142. Para ter direito à adaptação razoável, a pessoa com deficiência precisa ser 

enquadrada como um indivíduo qualificado (qualified individual143), caracterizado 

como aquele que seja capaz de realizar as funções essenciais do cargo com ou sem 

adaptação razoável. Por exemplo, para o exercício do cargo de motorista, é essencial 

que o indivíduo dirija e, para isso, precisará de carteira de habilitação para uso 

                                                 
139 POPOSKA, Zaneta. Idea behind reasonable accommodation as a way forward to achieving equality. Balkan 

Social Science Review. vol.7, jun.2016. p. 10. 
140 http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
141 BERKOWITZ, Alan D.; DOWNES, J. Ian; ERICSSON, Kate; PATULLO, Jane. The latest developments on 

coverage and reasonable accommodation under the Amended ADA. Employee Relations Law Journal. v.40, n. 

2, Autumn.2014. p. 3 
142 DWOSKIN, Linda B.; SQUIRE, Melissa Bergman. Reasonable accommodation under the new ADA: how far 

must employers go? Employee Relations Law Journal. v.38, n.4, Spring, 2013. p. 4. 
143 A Lei para os Americanos com Deficiência (ADA) descreve o qualified individual: “The term ‘qualified 

individual’ means an individual who, with or without reasonable accommodation, can perform the essential 

functions of the employment position that such individual holds or desires. For the purposes of this subchapter, 

consideration shall be given to the employer's judgment as to what functions of a job are essential, and if an 

employer has prepared a written description before advertising or interviewing applicants for the job, this 

description shall be considered evidence of the essential functions of the job”. 
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profissional; sem a carteira de habilitação, ele não será capaz de exercer a função 

essencial de motorista, seja com ou sem adaptação razoável144. 

 Adaptação na relação de trabalho é conceituada como qualquer mudança no 

ambiente de trabalho ou no modo como as coisas são realizadas que permita à pessoa 

com deficiência desfrutar de igualdade de oportunidades no emprego. Dentre as 

diversas possibilidades de adaptação para a pessoa com deficiência, incluem-se a 

reestruturação do trabalho, trabalho em meio período, trabalho em horários especiais, 

readaptação de função, aquisição ou alteração de equipamentos ou instrumentos de 

trabalho, ajustes ou modificações adequadas no local de trabalho, a disponibilização 

de intérpretes ou leitores, entre outras adaptações possíveis145. 

 Especialmente nos primeiros anos de vigência da Lei para os Americanos com 

Deficiência (ADA), de 1990, a interpretação do dever de adaptação razoável foi 

restritiva, conforme notado por Letícia de Campos Velho Martel146 e percebido, por 

exemplo, no julgamento do caso Vande Zande v. State Wisconsin Department of 

Administration, 1995. 

 O caso Vande Zande v. State Wisconsin Department of Administration147 julgou 

pedido de adaptação razoável no ambiente de trabalho formulado por Lori L. Vande 

Zande, em razão de sua paraplegia. Cadeirante, a requerente se utilizava da pia do 

banheiro para lavar sua xícara de café e servir-se de água, por não conseguir usar a 

pia da cozinha no local de trabalho devido à altura, e gozou da própria licença-saúde 

para trabalhar em casa em episódios de escaras causadas pela própria paraplegia. 

 Fez os seguintes pedidos a título de adaptação: (i) que o empregador fosse 

obrigado a fazer uma pia rebaixada na cozinha; (ii) que o empregador devolvesse as 

horas de licença-saúde e lhe permitisse trabalhar em casa (work at home) nos 

episódios de escaras. 

                                                 
144 BERKOWITZ, Alan D.; DOWNES, J. Ian; ERICSSON, Kate; PATULLO, Jane. The latest developments on 

coverage and reasonable accommodation under the Amended ADA. Employee Relations Law Journal. v.40, n. 

2, Autumn.2014. p. 8. 
145 BERKOWITZ, Alan D.; DOWNES, J. Ian; ERICSSON, Kate; PATULLO, Jane. The latest developments on 

coverage and reasonable accommodation under the Amended ADA. Employee Relations Law Journal. v.40, n. 

2, Autumn.2014. p. 8. 
146 MARTEL, Letícia de Campos. Adaptação razoável: o novo conceito sob as lentes de uma gramática 

constitucional inclusiva. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v.8, n. 14, jun. 2011. p. 95. 
147 Disponínvel em <https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1372073.html>. Acesso em 09.set.2018. 
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 O caso foi julgado pelo Tribunal de Recursos da 7ª Circunscrição dos Estados 

Unidos (U.S. Court of Appeals for the Seventh Circuit), e teve como relator o Chief 

Judge Posner. Na interpretação do dever de adaptação razoável, a requerente 

defendeu que o termo razoável deveria ser lido como eficaz e personalizado, ou seja, 

a adaptação devida seria uma adaptação eficaz e personalizada. No entanto, o relator 

– Judge Posner – entendeu que o termo razoável deve ser interpretado como um 

adjetivo que enfraquece o dever de adaptação, como um esforço menor do que o 

máximo possível148. E os custos para o empregador realizar as adaptações não 

poderiam ser desproporcionais aos benefícios que ele – empregador – viria a ter, ou 

seja, nessa visão, a adaptação razoável é um investimento para o empregador e deve 

valer a pena para este, e não uma garantia de igualdade de condições e 

oportunidades. 

 Para o relator Judge Posner, mesmo que o empregador possua condições 

financeiras de arcar com a adaptação requerida pelo empregado com deficiência, isso 

não significa ausência de ônus excessivo. Uma vez ultrapassada a discussão sobre a 

razoabilidade da adaptação, entra em cena o julgamento sobre ônus excessivo, onde 

caberia ao requerente provar que a adaptação razoável é eficaz proporcionalmente 

aos custos para sua implementação. O empregador teria em sua defesa a 

demonstração de que os custos são excessivos em relação aos benefícios da 

adaptação ou que são excessivos para a saúde financeira do empregador.149 

 A partir desta compreensão sobre adaptação razoável e ônus indevido, os 

pedidos da requerente Vande Zande foram julgados improcedentes, confirmando-se 

o voto do relator, Chief Judge Posner. Trabalhar em casa não seria uma opção porque 

inviabilizaria o trabalho em equipe e a supervisão do trabalho – embora o voto-

condutor tenha reconhecido que esse cenário mudaria na medida em que a tecnologia 

avançasse – e mesmo uma pessoa com deficiência deve estar sujeita à supervisão. 

                                                 
148 “So ‘reasonable’ may be intended to qualify (in the sense of weaken) ‘accommodation,’ in just the same way 

that if one requires a ‘reasonable effort’ of someone this means less than the maximum possible effort”. Voto 

integral disponível em <https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1372073.html>. Acesso em 09.set.2018. 
149 “The employee must show that the accommodation is reasonable in the sense both of efficacious and of 

proportional to costs. Even if this prima facie showing is made, the employer has an opportunity to prove that upon 

more careful consideration the costs are excessive in relation either to the benefits of the accommodation or to the 

employer's financial survival or health”. Voto integral disponível em <https://caselaw.findlaw.com/us-7th-

circuit/1372073.html>. Acesso em 09.set.2018. 
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 A construção da pia rebaixada na cozinha para uso durante almoços e lanches 

também foi negada. O relator observou, inicialmente, que o projeto de construção do 

local de trabalho era anterior à promulgação da Lei para os Americanos com 

Deficiência (ADA), de 1990, e a requerente não alegou que a omissão na construção 

da pia rebaixada no projeto de construção violava esta lei, mesmo porque não poderia 

tê-lo feito em razão da irretroatividade dos seus efeitos. No entanto, a requerente 

alegou violação da Lei para Americanos com Deficiência no momento em que ela 

requereu rebaixamento da pia na cozinha como alternativa ao uso da pia do banheiro, 

e isso foi negado, isto é, requereu uma adaptação individualizada. 

 O custo monetário para atender ao pedido da requerente, Vande Zande, era de 

aproximadamente cento e cinquenta dólares, e, caso fosse feito o rebaixamento em 

todos os andares do prédio, o custo seria de aproximadamente dois mil dólares. Não 

obstante a decisão reconheça que o custo monetário não seria problema para a 

realização da adaptação, concluiu que o acesso à pia do banheiro já era uma 

adaptação razoável à falta de uso da pia da cozinha. Não foi considerado relevante a 

estigmatização da requerente que tinha que usar a pia do banheiro para lavar sua 

própria xícara de café e para beber água, a mesma pia que seus colegas de trabalho 

usavam apenas para escovar os dentes e lavar as mãos após necessidades 

fisiológicas. Considerou-se que o empregador não tem a obrigação de gastar a menor 

quantia que seja para garantir absoluta igualdade nas condições de trabalho entre 

pessoa com e sem deficiência, sendo considerada razoável qualquer adaptação 

funcional, como, no caso, a pia do banheiro frente à pia da cozinha150. 

 Ao partir da análise meramente econômica do custo da adaptação, repetiu-se 

o de minimis test desenvolvido nos casos de adaptação razoável das práticas 

religiosas (item 3.1.1) e desconsiderou-se “os custos da estigmatização e da 

segregação diária das pessoas com deficiência”151, além da desconsideração dos 

ganhos de cunho social. 

                                                 
150 “But we do not think an employer has a duty to expend even modest amounts of money to bring about an 

absolute identity in working conditions between disabled and nondisabled workers. [...] The duty of reasonable 

accommodation is satisfied when the employer does what is necessary to enable the disabled worker to work in 

reasonable comfort.” Voto integral disponível em <https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1372073.html>. 

Acesso em 09.set.2018. 
151 MARTEL, Letícia de Campos. Adaptação razoável: o novo conceito sob as lentes de uma gramática 

constitucional inclusiva. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v.8, n. 14, jun. 2011. p. 96. 
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 Em 2009, entrou em vigor nova lei sobre pessoas com deficiência nos Estados 

Unidos que ampliou o conceito de deficiência sob proteção da Lei para Americanos 

com Deficiência (ADA Amendments Act - ADAAA), estendendo sua proteção para 

outras situações antes não cobertas. A partir de 2009, aumentou-se significativamente 

o número de pedidos de adaptação razoável e uma maior variação de formas de 

adaptação passou a ser discutida e implementada152. Houve uma significativa 

mudança de parâmetros em comparação com aqueles traçados no julgamento do 

caso Vande Zande v. State Wisconsin Department of Administration. 

 O dever de adaptação para o empregador poderá ir além das adaptações 

necessárias para o estrito cumprimento das funções essenciais do trabalho. No caso 

Feist v. Louisiana153, o Tribunal de Recursos da 5ª Circunscrição dos Estados Unidos 

(U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit) decidiu que o empregador está obrigado a 

promover também ajustes que permitam ao empregado com deficiência gozar de 

iguais benefícios e privilégios do trabalho tal como gozados por outros empregados 

sem deficiência154. Feist sofria de problema crônico de joelho, o que lhe impedia de 

caminhar longa distância e limitava sua habilidade para andar em terreno irregular. 

O local de trabalho foi transferido para um novo endereço e Feist não conseguia 

estacionar seu carro a menos de dois quarteirões de distância do local de trabalho, o 

que lhe obrigava a caminhar em terreno pedregoso irregular até o local de trabalho. 

Tendo sido recusado seu pedido de adaptação razoável mediante disponibilização de 

vaga permanente para estacionar próximo ao local de trabalho, Feist acabou sendo 

demitido e processou o empregador por discriminação indevida baseada na recusa 

de promover adaptação razoável. O Tribunal deu provimento ao pedido de Feist sob 

fundamento de que o dever de adaptação razoável não está limitado aos ajustes 

                                                 
152 Dwoskin e Squire explicam que nos três anos seguintes à promulgação da emenda – de 2008 – ao texto original 

da Lei para os Americanos com Deficiência, de 1990, empregadores experimentaram profundos impactos em razão 

da expansão da definição de deficiência, especialmente um aumento no volume de pedidos de adaptação e aumento 

da variedade dos tipos de adaptações requeridas. Os empregadores devem estar preparados para comprovar que 

agiram de boa-fé e esforçaram-se para realizar as adaptações requeridas por seus empregados, por exemplo, 

comprovando a existência de interação entre empregador e empregado como política do ambiente de trabalho. 

DWOSKIN, Linda B.; SQUIRE, Melissa Bergman. Reasonable accommodation under the new ADA: how far 

must employers go? Employee Relations Law Journal. v.38, n.4, Spring, 2013. p. 3 e 23. 
153 BERKOWITZ, Alan D.; DOWNES, J. Ian; ERICSSON, Kate; PATULLO, Jane. The latest developments on 

coverage and reasonable accommodation under the Amended ADA. Employee Relations Law Journal. v.40, n. 

2, Autumn.2014. p. 9. 
154 Perceba que no caso VANDE ZANDE, visto acima, a decisão foi no sentido de que o dever de adaptação razoável 

não impunha como objetivo a busca pela igualdade entre os trabalhadores com e sem deficiência, mas apenas a 

garantia mínima de que a pessoa com deficiência pudesse realizar suas funções. 
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necessários para a realizações das funções essenciais do trabalho, mas, de modo 

geral, abrange as adaptações necessárias para que o empregado goze de benefícios 

e privilégios no trabalho em condições de igualdade com os demais empregados sem 

deficiência. 

Apesar dos avanços relacionados à abrangência das formas de adaptação para 

a pessoa com deficiência nas relações de trabalho, a interpretação que recaiu sobre 

o dever de adaptação razoável foi no sentido de que o termo razoável constitui adjetivo 

do dever de adaptação, em que aquele modifica a forma como este deve ser lido. Um 

empregador apenas terá o dever de adaptação se a adaptação requerida for 

razoável155 (no sentido de enfraquecer o dever de adaptação e medindo a 

proporcionalidade do ganho do empregador frente ao custo da adaptação, tal como 

estabelecido no caso Vande Zande), ou seja, não sendo razoável a adaptação 

requerida, sequer será analisada a existência ou não de ônus excessivo. E razoável 

também passou a ser lido como qualificação de ônus, no sentido de que ônus 

excessivo será todo aquele que supere um custo razoável, sendo custo razoável 

entendido como o menor custo possível. Se for ultrapassado o menor custo possível, 

restará configurado ônus excessivo. 

O processo de análise compreenderia, assim, dois passos: primeiro, a análise 

recairia sobre a razoabilidade da adaptação em si, como sendo a mínima necessária; 

em segundo lugar, se a adaptação fosse considerada razoável, seria analisado o ônus 

excessivo a partir da referência do menor custo possível. 

Ainda assim, nas relações sociais envolvendo pessoas com deficiência, 

especialmente relações de trabalho, experimentou-se profundos impactos em razão 

da expansão da definição de deficiência, especialmente aumento no volume de 

pedidos de adaptação e aumento da variedade dos tipos de adaptações requeridas156. 

A seguir será vista a construção do direito de adaptação razoável frente ao ônus 

indevido no Canadá, cujo termo inicial destes conceitos também se deu na adaptação 

                                                 
155 WYMER, John F.; STILLWAGON, Bryan A. How much leave is enough? Reasonable accommodation, undue 

hardship, and the intersection of the FMLA and the ADA. Employee Relations Law Journal. v. 40, n. 1, Summer, 

2014. p. 22. 
156 DWOSKIN, Linda B.; SQUIRE, Melissa Bergman. Reasonable accommodation under the new ADA: how far 

must employers go? Employee Relations Law Journal. v.38, n.4, Spring, 2013. p. 23. 



 71 

das práticas religiosas, mas, diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, o 

marco foi diretamente a jurisprudência, ao invés da previsão legal. 

 

3.2 CANADÁ: REFERÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS DE 

ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL E ÔNUS EXCESSIVO OU DESPROPORCIONAL 

 

No Canadá, a principal discussão sobre dever de adaptação razoável ocorre 

nas relações de trabalho e tem origem diretamente na interpretação das normas que 

proíbem a discriminação. Viu-se acima que, nos Estados Unidos, o dever de 

adaptação razoável surgiu em virtude de uma lei especificamente criada para tanto, 

mas, no Canadá, o dever de adaptação exsurge da interpretação dada pela 

jurisprudência a uma das normas que proíbem a discriminação no país. 

É, em grande parte, resultado do esforço das cortes canadenses para fazer 

com que os empregadores internalizassem o impacto adverso de suas práticas e 

políticas que acabavam por afetar mulheres e minorias. Houve uma mudança cultural 

na sociedade canadense que, a partir da década de 1970 passou a compreender a si 

mesma como uma sociedade multicultural, na qual a real igualdade de oportunidades 

exigia a remoção de barreiras desnecessárias para a participação na vida social e 

econômica, não importando se tais barreiras foram criadas intencionalmente ou 

não157. Também não importa quem tenha criado as barreiras sociais, todos são 

responsáveis e podem ser sujeitos passivos158 no dever de adaptação. 

Os leading cases decididos pela Suprema Corte canadense a partir dos quais 

fixou o dever de adaptação foram sobre discriminação baseada em religião e gênero. 

O estudo do dever de adaptação frente ao ônus excessivo no Canadá é intrínseco à 

compreensão destes leading cases, que serão estudados a seguir. 

                                                 
157 BANKS, Kevin. Reasonable Accommodation As Equal Opportunity in Canadian Employment Law (May 4, 

2016). 93 Bulletin of Comparative Labour Relations 47 (2016), Reasonable Accommodation in the Modern 

Workplace Potential and Limits of the Integrative Logics of Labour Law; ISBN 978-90-411-6258-8. 

Disponível em <SSRN: https://ssrn.com/abstract=3024104>. Acesso em 20.set.2018. p. 30. 
158 Letícia Martel explica que “partícipes do processo de discriminação, ainda que adversa e não-intencional, como 

sindicatos e condomínios residenciais, foram reputados sujeitos passivos do dever de acomodar ou de deveres 

assemelhados”. MARTEL, Letícia de Campos. Adaptação razoável: o novo conceito sob as lentes de uma 

gramática constitucional inclusiva. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v.8, n. 14, jun. 2011. p. 

98. 

https://ssrn.com/abstract=3024104
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3.2.1 O caso O’Malley: a origem do dever de adaptação frente à 

discriminação por impacto adverso 

 

A origem do dever de adaptação razoável decorreu de construção 

jurisprudencial na interpretação do Código de Direitos Humanos de Ontario159, tendo 

como leading case o caso O’Malley v. Simpsons-Sears Ltd. (1985) 160. Além do dever 

de adaptação (duty to accommodate), o caso também deu origem ao reconhecimento 

da discriminação por impacto adverso (adverse effects discrimination)161. A Suprema 

Corte concluiu que todas as vezes em que se estivesse diante de uma situação de 

discriminação por impacto adverso, seria aplicável o dever de adaptação. 

O caso O’Malley v. Simpsons-Sears Ltd. (1985) tratou de discriminação 

religiosa no ambiente de trabalho, embora suas razões sejam aplicáveis a qualquer 

fator de discriminação, tais como, raça, ancestralidade, lugar de origem, cor, origem 

étnica, cidadania, crença, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, expressão 

de gênero, idade, status marital, status familiar ou deficiência. O’Malley trabalhava 

como balconista em tempo integral na empresa Simpsons-Sears Ltd. e demandou o 

empregador por discriminação religiosa quando foi obrigada a trabalhar em jornada 

de meio período porque se recusou a trabalhar aos sábados em razão de suas 

convicções religiosas. O empregador exigia de todos os empregados em jornada 

integral que trabalhassem alguns sábados e, como O’Malley se negou a trabalhar em 

qualquer sábado por força dos princípios religiosos do Adventismo do Sétimo Dia, foi 

compulsoriamente removida da jornada integral para jornada de meio período. O 

pedido dela era de adaptação para excluir os sábados de sua jornada de trabalho em 

tempo integral. 

A defesa do empregador foi no sentido de que a lei apenas o obrigava a não 

praticar discriminação direta (intencional) e, no caso O’Malley, a regra era geral e sem 

intenção discriminatória: apenas seriam admitidos a trabalhar em período integral 

                                                 
159 Ontario Human Rights Code. Disponível em <http://www.ohrc.on.ca/en/ontario-human-rights-code>. Acesso 

em 20.set.2018. 
160 Disponível em <https://www.cdn-hr-reporter.ca/hr_topics/systemic-discrimination/employer-must-take-

reasonable-steps-accommodate-employee>. Acesso em 21.set.2018. 
161 POTHIER, Dianne. How Did We Get Here: Setting the Standard for the Duty to Accommodate (2009). v.59 

UNB Law Journal. p. 95. Disponível em SSRN <https://ssrn.com/abstract=2130776>. Acesso em 12.09.2018. 
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aqueles empregados que também tivessem disponibilidade para trabalhar aos 

sábados, logo, a ausência de disponibilidade por qualquer empregado para trabalhar 

aos sábados afastava o direito de trabalhar em tempo integral. Conforme a defesa do 

empregador, não haveria obrigação de adaptar – ou acomodar – as práticas religiosas 

da requerente porque a regra não foi direcionada contra ela.162 A decisão foi de que, 

de fato, a regra geral não necessitava ser justificada, pois era intrínseca às 

necessidades do trabalho e não visava discriminar ninguém, no entanto, mesmo as 

regras gerais podem gerar impactos não desejados – efeitos adversos – que são 

discriminatórios e, nesses casos, deve ser realizada alguma adaptação ou adaptação 

até o limite do ônus indevido. Os efeitos adversos recaem sobre direitos ou 

características igualmente protegidas, sendo necessário compatibilizar ou equilibrar 

os direitos em questão por meio da adaptação razoável. 

A partir do caso O’Malley, o dever de adaptação passou a ser compreendido 

como consequência da discriminação por efeitos adversos e também como meio para 

superar essa discriminação. A análise seria feita sempre individualmente e ad hoc (em 

resposta ao fato, repressivamente), caso a caso. Primeiro, o interessado deveria 

deduzir sua demanda em juízo e, caso ela fosse entendida como uma causa de 

discriminação por impacto adverso, seria analisado o cabimento de alguma 

adaptação. 

A questão do ônus excessivo como limite do dever de adaptação não foi 

explorada no caso O’Malley. Como se tratou do primeiro caso sobre o tema e não 

havia legislação específica, a defesa do réu sequer alegou ter acomodado ou tentado 

acomodar razoavelmente as práticas religiosas da requerente, mas apenas baseou-

se no fundamento de que não havia obrigação legal de fazê-lo. A decisão foi além o 

direito assentado até então e decidiu pela obrigação de adaptação das práticas 

religiosas até o limite do ônus excessivo, sem, contudo, explicar o ônus excessivo, 

uma vez que o tema não entrou em debate. 

                                                 
162 Dianne Pothier comentou ser irônico como o caso O’Malley ganhou tamanha repercussão e se tornou leading 

case no desenvolvimento do dever de adaptação e do conceito de discriminação por impacto adverso. O caso não 

foi de difícil julgamento e no decorrer da tramitação a própria requerente – O’Malley – disse que não teria mais 

interesse em trabalhar em período integral porque seu marido preferiria que ela trabalhasse meio período. Ela 

pediu, então, apenas compensação pela diferença remuneratória não recebida entre 23 de outubro de 1978 e 6 de 

julho de 1979, data em que se casou. 
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Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, o dever de adaptação no 

Canadá originou-se da jurisprudência como um dever de conduta que previne ou 

remedia a discriminação163, mesmo que não intencional. Kevin Banks observou que 

no caso O’Malley v. Simpsons-Sears Ltd. (1985) a exigência do empregador para que 

os empregados em tempo integral trabalhassem também aos sábados não foi um ato 

de discriminação baseado em religião, mas teve propósitos meramente de gestão do 

seu negócio164. Ainda assim, essa exigência gerou restrição de direitos da requerente 

em razão de suas convicções religiosas. De acordo com a decisão, os direitos 

humanos contra a discriminação exigem a recondução dos efeitos adversos do 

exercício do poder diretivo, mesmo quando este exercício é feito sem propósito 

discriminatório. O dever de adaptação deriva da posição privilegiada do empregador 

frente ao empregado e da necessidade de preservação da estrutura social na qual os 

direitos devem ser todos protegidos e compatibilizados entre si165 (no caso, o direito à 

iniciativa privada e à liberdade religiosa). 

Restou assentado que a exigência de adaptação em favor do empregado 

deriva da simples demonstração de que ele se enquadra numa das características 

protegidas pelos direitos humanos do Canadá166 e que em razão disso experimentou 

impacto discriminatório adverso em seu emprego ou outra relação social. Para 

demonstrar que a característica protegida foi um fator de discriminação por impacto 

adverso, basta que o requerente apresente evidências de que ela concorreu para 

causar o impacto discriminatório, mesmo que não tenha sido causa primária ou 

única167. 

As razões do caso O’Malley, embora fundadas na interpretação do Código de 

Direitos Humanos de Ontário, passaram a ser aplicadas em toda a jurisdição 

canadense. Nos anos seguintes, a Suprema Corte esclareceu que o dever de 

adaptação sempre requer do empregador que leve em consideração as circunstâncias 

                                                 
163 BANKS, Kevin; CHAYKOWSKI, Richard P.; SLOTSVE, George A. The Disability Accommodation Gap 

in Canadian Workplaces: What Does It Mean for Law, Policy, and an Aging Population? (October 23, 2013). 

Disonível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3035555> e <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3035555>. Acesso 

em 20.set.2018. p. 27. 
164 Id. Ibid. p. 30. 
165 Id. Ibid. p. 31. 
166 O Código de Direitos Humanos canadense prevê expressamente que nenhuma pessoa pode ser discriminada 

em razão de raça, ancestralidade, lugar de origem, cor, origem étnica, cidadania, crença, sexo, orientação sexual, 

identidade de gênero, expressão de gênero, idade, status marital, status familiar ou deficiência. Disponível em 

<https://www.ontario.ca/laws/statute/90h19#BK1>. Acesso em 24.set.2018. 
167 BANKS, Kevin; CHAYKOWSKI, Richard P.; SLOTSVE, George A. Op. cit. p. 28. 
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individuais dos indivíduos sujeitos aos impactos adversos das normas gerais, a não 

ser que seja demonstrada a existência de ônus indevido. 

Não obstante, na interpretação dada pela Suprema Corte Canadense em 

casos posteriores acerca do ônus indevido, ficou consignado que algum ônus sempre 

existirá e deverá ser aceito e internalizado por aquele que tem o dever de adaptar, 

sendo esta uma premissa para a construção da igualdade de oportunidades168. Deste 

modo, ônus indevido não significa ausência de ônus: algum ônus sempre haverá para 

quem tem o dever de promover adaptações. 

 

3.2.2 O caso Merion: avanços na compreensão dos conceitos de 

adaptação razoável e ônus excessivo, e o teste criado para decidir sobre 

o dever de adaptação 

 

Quatorze anos depois do caso O’Malley, a Suprema Corte do Canadá julgou 

um novo caso de discriminação na relação de trabalho e fez uma releitura das normas 

que previnem e repreendem a discriminação no Canadá. Trata-se do caso Meiorin 

(British Columbia – Public Service Employee Relations Comm. – v. B.C.G.E.U., 

1999)169, em que foi decidido sobre discriminação baseada em gênero. No caso, a 

requerente era bombeira florestal e foi submetida a um novo teste aeróbico que 

passou a ser aplicado tanto para os bombeiros florestais em exercício como para 

novos candidatos ao cargo de bombeiro florestal. Ela foi reprovada no teste aeróbico 

e demitida, razão pela qual seu sindicato a representou em ação cuja causa de pedir 

foi a discriminação fundada no gênero: devido às diferenças fisiológicas entre homens 

e mulheres, o novo teste aeróbico implementado – que não diferenciava homens e 

mulheres – era desproporcional para mulheres e isso gerava um número quase 

absoluto de reprovação entre as mulheres. O excessivo número de reprovações no 

teste entre as mulheres foi considerado, pela Suprema Corte canadense, como efeito 

adverso que gerou discriminação para o gênero feminino. 

                                                 
168 Id. Ibid. p. 32. 
169 Disponível em New test for reasonable accommodation <https://www.cdn-hr-reporter.ca/hr_topics/systemic-

discrimination/new-test-reasonable-accommodation>. Acesso em 29.set.2018. 
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A exigência de um teste físico em si não seria indevida como exigência geral 

e indiferente ao gênero, mas os resultados mostraram a discriminação por impacto 

adverso contra o gênero feminino devido às diferenças fisiológicas. Por isso, e levando 

em consideração que foi reconhecido que os novos testes físicos implementados eram 

excessivos quanto à sua exigência frente às funções desempenhadas pelos 

bombeiros florestais, a norma geral que os implementou foi considerada inválida para 

as mulheres como forma de adaptação. 

Enquanto a jurisprudência formada no caso O’Malley foi no sentido de que o 

dever de adaptação era uma exceção a uma regra válida, no caso Meiorin a 

jurisprudência avançou para admitir a invalidação total de uma regra válida – mudança 

completa do padrão – como forma de adaptação170. A adaptação, portanto, pode 

compreender um ajuste excepcional que mantém o modo geral de ser das coisas ou 

um ajuste significativo que implique na alteração total do modo de ser das coisas. 

Além disso, no caso Meiorin, a Suprema Corte canadense construiu uma 

regra de três etapas para investigar se há dever de adaptação no caso concreto, cujo 

teste se aplica em qualquer caso que discuta o dever de adaptação, seja em razão 

gênero, deficiência ou qualquer outra característica protegida. A primeira etapa do 

teste exige que o empregador demonstre que adotou determinados padrões – 

qualificação, habilidades, competências, etc. – no trabalho pertinentes com a função 

do cargo. A segunda etapa exige que o empregador demonstre ter adotado aqueles 

padrões de forma honesta e de boa-fé, acreditando que eram necessários para o 

propósito da função. A terceira e última etapa do teste exige que o empregador 

demonstre que aqueles padrões são razoavelmente necessários para se conseguir 

realizar o trabalho.171 

É na terceira etapa que o empregador deverá comprovar ser impossível 

realizar a(s) adaptação(ões) requeridas pelo requerente sem ônus excessivo. O dever 

de promover adaptação só será afastado se o empregador demonstrar ônus 

excessivo, sendo imperioso recordar que algum ônus sempre haverá. 

                                                 
170 POTHIER, Dianne. How Did We Get Here: Setting the Standard for the Duty to Accommodate (2009). v.59 

UNB Law Journal. Disponível em SSRN <https://ssrn.com/abstract=2130776>. Acesso em 12.09.2018. p. 100. 
171 MALHOTRA, Ravi. The Implications of the Social Model of Disablement for the Legal Regulation of the 

Modern Workplace in Canada and the United States (January 8, 2009). Manitoba Law Journal, Vol. 33, 2009. 

Available at <SSRN: https://ssrn.com/abstract=2198027>. Acesso em 20.09.2018. p. 26-27. 

https://ssrn.com/abstract=2198027
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Ravi Malhotra172 sublinha que este novo teste possui implicações positivas 

para trabalhadores com deficiência, pois, legitima a ideia de superar barreiras sociais, 

ao invés de mudar o indivíduo com deficiência para que ele se adeque às estruturas 

existentes. Essa noção é o reconhecimento do modelo social de deficiência: as 

barreiras para a inclusão estão também nas estruturas culturais, tecnológicas e 

arquitetônicas padronizadas como normais, as quais podem ser adaptadas para 

permitir o livre acesso das pessoas com deficiência aos direitos e serviços. No 

ambiente de trabalho, isso significa que o trabalhador com deficiência não precisa 

passar por um processo de “normalização” para se aproximar ao máximo possível das 

características de uma pessoa considerada “trabalhador normal”, pois, a adaptação 

pode lhe permitir o desenvolvimento máximo de suas aptidões e capacidades. 

É notória a diferença da interpretação dada pela Suprema Corte canadense à 

adaptação razoável frente ao ônus excessivo em comparação com a interpretação 

dada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, qualquer 

adaptação razoável será considerada suficiente, ainda que mínima (de minimis test), 

e qualquer custo além do mínimo será considerado excessivo. De outro lado, no 

Canadá o demandado está obrigado a promover as adaptações necessárias até o 

limite do ônus excessivo, não sendo considerada razoável a adaptação enquanto 

houver espaço para suportar razoavelmente o ônus de fazê-lo, pois, algum ônus 

sempre haverá como decorrência da responsabilidade coletiva para assegurar que 

todos estejam livres de discriminação em uma sociedade inclusiva, isto é, “a 

acomodação deixará de ser razoável se e somente se houver prova de que causará 

ônus indevido a quem deve acomodar”173. 

Na aferição do ônus excessivo para o empregador – a ser aferido caso a caso 

– a jurisprudência canadense revela serem relevantes, dentre outros, os seguintes 

critérios: a) custo financeiro para o empregador; b) riscos para saúde e segurança de 

empregados, consumidores e outras pessoas; c) requisitos operacionais; d) impacto 

em acordos coletivos ou direitos previstos em contratos individuais de trabalho. A 

consideração destes fatores, especialmente custo financeiro e requisitos 

operacionais, frequentemente varia de acordo com o tamanho e recursos do 

                                                 
172 Id. Ibid. p. 27. 
173 MARTEL, Letícia de Campos. Adaptação razoável: o novo conceito sob as lentes de uma gramática 

constitucional inclusiva. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v.8, n. 14, jun. 2011. p. 98. 
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empregador, além do que é levada em consideração a proporcionalidade entre o ônus 

para o empregador e os benefícios para o empregado.174 

Embora os dois leading cases decididos pela Suprema Corte do Canadá 

tenham sido, respectivamente, sobre religião e gênero, deficiência é a principal razão 

dos pedidos de adaptação no direito canadense175. Por sua vez, o conceito de 

deficiência no Canadá é amplo e extensivo, compreendendo lesões, doenças e até 

vícios, além de incluir ao menos algumas situações temporárias, como febre e gripe. 

Alguns exemplos de adaptações exigidas de empregadores para empregados com 

deficiência são redução da jornada de trabalho, modificação de deveres e horários, 

licenças, móveis adaptados, equipamentos necessários para a realização das funções 

essenciais do trabalho, etc. 

Apesar destes avanços no desenvolvimento da interpretação e aplicação da 

adaptação razoável e ônus excessivo no direito canadense, observa-se na doutrina176 

uma crítica quanto ao alcance desta proteção. A proteção é garantida basicamente 

em casos individualizados após o surgimento do problema, atuando o poder judiciário 

em resposta ao problema que emergiu, de modo repressivo. Por isso, a crítica sugere 

que a proteção deveria ser implementada também de modo institucionalizado para 

alcançar uma abrangência sistêmica do dever de adaptação como forma de combate 

à discriminação. Essa falta de proteção sistêmica afeta especialmente as pessoas 

com deficiência, porque na minoria de pessoas com deficiência existem diversos 

subgrupos em razão das especificidades de cada deficiência, para as quais são 

exigidas diferentes adaptações. 

O próximo tópico será dedicado ao desenvolvimento do dever de adaptação 

razoável na União Europeia, cujo marco inicial foi a adoção da Diretiva de Igualdade 

no Emprego pelo Conselho da União Europeia. 

                                                 
174 BANKS, Kevin. Reasonable Accommodation As Equal Opportunity in Canadian Employment Law (May 4, 

2016). 93 Bulletin of Comparative Labour Relations 47 (2016), Reasonable Accommodation in the Modern 

Workplace Potential and Limits of the Integrative Logics of Labour Law; ISBN 978-90-411-6258-8. 

Available at <SSRN: https://ssrn.com/abstract=3024104>. Acesso em 20.set.2018. p. 35.  
175 Id. Ibid. p. 39. 
176 Cf. MALHOTRA, Ravi. The Implications of the Social Model of Disablement for the Legal Regulation of the 

Modern Workplace in Canada and the United States (January 8, 2009). Manitoba Law Journal, Vol. 33, 2009. 

Available at <SSRN: https://ssrn.com/abstract=2198027>. Acesso em 20.09.2018. p. 28; POTHIER, Dianne. How 

Did We Get Here: Setting the Standard for the Duty to Accommodate (2009). v.59 UNB Law Journal. p. 95. 

Disponível em SSRN <https://ssrn.com/abstract=2130776>. Acesso em 12.09.2018. 
176 O caso pode ser lido em <https://www.cdn-hr-reporter.ca/hr_topics/systemic-discrimination/employer-must-

take-reasonable-steps-accommodate-employee>. Acesso em 21.set.2018. p. 107. 

https://ssrn.com/abstract=3024104
https://ssrn.com/abstract=2198027
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3.3 UNIÃO EUROPEIA: A DINÂMICA NA INTERPRETAÇÃO DO DEVER DE 

ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL 

 

Na União Europeia, a noção de adaptação razoável e ônus excessivo 

começou a ser difundida a partir da Diretiva 2000/78/CE177, de 27 de novembro de 

2000, que visou estabelecer um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego 

e na atividade profissional na União Europeia. Até então, apenas alguns países da 

União Europeia tinham alguma experiência com a noção de adaptação razoável e 

ônus excessivo no direito interno, como, por exemplo, a Irlanda, que, em 1998, passou 

a adotar o termo “medidas apropriadas”178 para se referir ao que ficaria conhecido 

como adaptação razoável na Diretiva 2000/78/CE. 

Enquanto nos Estados Unidos e Canadá a adaptação razoável originou da 

adaptação de práticas religiosas no ambiente de trabalho, a adaptação razoável para 

pessoas com deficiência na União Europeia foi expressamente prevista no art. 5º da 

Diretiva 2000/78/CE, in verbis: 

Art. 5º. Adaptações razoáveis para as pessoas com deficiência. Para 

garantir o respeito do princípio da igualdade de tratamento relativamente às 

pessoas com deficiência, são previstas adaptações razoáveis. Isto quer 

dizer que a entidade patronal toma, para o efeito, as medidas adequadas, 

em função das necessidades numa situação concreta, para que uma pessoa 

com deficiência tenha acesso a um emprego, o possa exercer ou nele 

progredir, ou para que lhe seja ministrada formação, exceto se essas 

medidas implicarem ônus desproporcionais para a entidade patronal. Os 

ônus não são considerados desproporcionais quando forem suficientemente 

compensados por medidas previstas pela política do Estado-Membro em 

causa em matéria de pessoas com deficiência. 

                                                 
177 Íntegra disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0078>. 

Acesso em 12.out.2018. 
178 A Comissão Irlandesa de Direitos Humanos e Igualdade (Irish Human Rights and Equality Commission), uma 

instituição pública independente da Irlanda, esclarece em seu sítio eletrônico que “appropriate measures” é 

algumas vezes referida como “reasonable accommodation”, e significa alterações práticas que empregadores 

devem realizar para viabilizar que pessoas com deficiência possam trabalhar em condições de igualdade, e 

apresenta diversos exemplos de adaptação razoável. Disponível em <https://www.ihrec.ie/your-rights/i-have-an-

issue-at-work/my-issue-is-about-disability/what-are-appropriate-measures/>. Acesso em 12.out.2018. 
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Embora previsto na Diretiva 2000/78/CE, o dever de adaptação razoável não 

está previsto em fonte primária de direito da União Europeia, como é o caso do 

Tratado de Maastrich, que integra o bloco de constitucionalidade da União Europeia e 

é impositivo para os Estados-membros. Por isso, Ana Fernanda Neves explica que 

“os direitos da pessoa com deficiência não são objecto de tratamento geral pelo Direito 

da União Europeia, não existindo uma base jurídica [primária] para as questões da 

deficiência”179. O direito da União Europeia compõe um sistema jurídico autônomo e 

não se confunde com o direito interno dos Estados-membros. 

As Diretivas, por sua vez, compõem espécie de fonte secundária do direito 

comunitário que está positivada no Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, ao lado de outras fontes secundárias180, e apenas vinculam os Estados 

Membros quanto aos objetivos a serem alcançados nelas previstos181. A forma e 

meios para alcança-los são estabelecidos pelo direito nacional de cada Estado-

membro. Desse modo, assim como toda Diretiva, a Diretiva 2000/78/CE, que previu o 

dever de adaptação razoável, não possui efeito direto e apenas obriga quanto aos 

seus objetivos, tendo os Estados-membros liberdade para eleger os meios de 

alcançá-los. 

Conforme artigo 1º da Diretiva 2000/78/CE, o objetivo por ela estabelecido é 

promover “um quadro geral para lutar contra a discriminação em razão da religião ou 

das convicções, de uma deficiência, da idade ou da orientação sexual, no que se 

refere ao emprego e à atividade profissional”, como forma de materializar o princípio 

da igualdade de tratamento. 

O dever de adaptação razoável está inserido num contexto de combate à 

discriminação. Trata-se de um novo elemento no direito anti-discriminação na União 

Europeia, cuja recusa em sua realização configura discriminação, salvo demonstração 

de ônus desproporcional182. Essa obrigação é estendida ao setor público e ao setor 

                                                 
179 NEVES, Ana Fernanda. Os direitos das pessoas com deficiência no direito da União Europeia. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. LISBOA, 2010 , v.51, n. 1 – 2, Jan.2010. Disponível em 

<https://www.icjp.pt/sites/default/files/media/713-1124.pdf>. Acesso em 03.out.2018. p. 94. 
180 MELO, Lucas Fonseca e; JUNIOR, Jose Levi Mello do Amaral. O efeito diretivo das diretivas e os direitos 

fundamentais. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016. p. 537-538. 
181 Id. Ibid. p. 543. 
182 A Diretiva 2000/78/CE utilizou a expressão “disproportionate burden” ao invés de “undue hardship”.  
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privado183, configurando-se discriminatória qualquer conduta ou omissão que implique 

em tratamento diferente injustificado de pessoas em idêntica situação, ou quando, não 

havendo justificativa objetiva e razoável, houver falha em tratar diferentemente 

pessoas cuja situação é significativamente diferente (art. 2º da Diretiva 2000/78/CE). 

A partir disso, os Estados-membro editaram legislação interna para dar 

eficácia à adaptação razoável em seu ordenamento jurídico e criaram uma Instituição 

independente para fiscalizar e promover o seu cumprimento internamente (em cada 

país, essas instituições são encontradas, por exemplo, com as variantes Comissão 

para a Igualdade de Tratamento ou Comissão de Direitos Humanos e Igualdade). 

Embora a maioria dos Estados-membros tenha utilizado a mesma terminologia 

prevista na Diretiva – reasonable accommodation – alguns optaram por diferentes 

terminologias, por exemplo, a Inglaterra utilizou reasonable adjustments, a Irlanda e a 

França utilizaram appropriate measures, e os Países Baixos utilizaram effective 

accommodations184. 

A redação do art. 5º da Diretiva, bem como a utilização do termo reasonable 

accommodation, foi influenciada pela Lei para Americanos com Deficiência, de 1990 

(American with Disability Act of 1990), dada a familiaridade já alcançada com a 

expressão pelos membros da Comissão que redigiram a Diretiva185. 

Considerando que a interpretação dada pela jurisprudência dos Estados 

Unidos ao dever de adaptação razoável é repleta de controvérsias quanto à 

efetividade do instituto (vide tópico 3.1), a utilização do mesmo termo na União 

Europeia também é causa de divergência, especialmente devido à incerteza da 

medida de razoabilidade. 

O conceito de adaptação em si na Diretiva 2000/78/CE, a partir do modelo 

social de deficiência, trata de modificações, ajustes necessários e adequados de 

                                                 
183 GOLDSCHMIDT, Jenny E. Reasonable accommodation in EU equality law in a broader perspective. ERA 

Forum, 2007, v.8. Disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-007-0006-7>. Acesso em 

08.out.2018. p. 42. 
184 WADDINGTON, Lisa. When it is reasonable for europeans to be confused: understanding when a disability 

accommodation is “reasonable” from a comparative perspective. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

Vol. 29, No. 3, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1128295>. Acesso em 03.out.2018. p. 321. 
185 WADDINGTON, Lisa. When it is reasonable for europeans to be confused: understanding when a disability 

accommodation is “reasonable” from a comparative perspective. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

Vol. 29, No. 3, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1128295>. Acesso em 03.out.2018. p. 320. 
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processos e infraestrutura para assegurar que as pessoas com deficiência possam 

acessar, participar e avançar no trabalho. 

Quando se analisa a adaptação qualificada pela razoabilidade, porém, é 

possível identificar três interpretações dadas aos efeitos do adjetivo razoável sobre o 

dever de adaptação: (i) razoável pode significar o enfraquecimento do dever de 

adaptação; (ii) razoável pode significar efetividade da adaptação; (iii) razoável pode 

significar, ao mesmo tempo, efetividade da adaptação e enfraquecimento do dever de 

adaptação. 

 

3.3.1 Razoável significando enfraquecimento do dever de adaptação 

 

Neste caso, o termo razoável funciona como obstáculo para a efetivação do 

dever de adaptar: o empregador só estará obrigado se a adaptação passar pelo teste 

da razoabilidade em si e se não lhe trouxer custos ou dificuldades. A principal 

influência para essa interpretação é extraída da jurisprudência dos Estados Unidos, 

conforme verificado no capítulo 3.1, que aplica o de minimis test aos pedidos de 

adaptação razoável. 

No caso U.S. Airways V. Barnett186 a Suprema Corte dos Estados Unidos 

rejeitou o argumento de que reasonable accommodation significava adaptação efetiva 

– no sentido de garantir à pessoa com deficiência a realização das suas competências 

e habilidades com a maior efetividade possível. Decidiu que apenas servia como um 

adjetivo da adaptação em si, no sentido de que a adaptação não precisa ser a melhor 

possível, mas apenas razoável para o empregador. 

O resultado disso é que mesmo num caso particular em que a adaptação não 

seja excessivamente onerosa para o empregador, mas resultaria em benefícios 

particulares para a pessoa com deficiência, a adaptação não será realizada se não for 

razoável em si, pois, o empregador não está obrigado a gastar somas para garantir 

melhorias triviais para a vida da pessoa com deficiência. 

                                                 
186 Disponível em <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/535/391/>. Acesso em 13.out.2018. 
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Essas noções foram incorporadas por alguns Estados-membros, como 

ocorreu na Finlândia (Finnish Non-Discrimination Act 21/2004187) e na Alemanha.188 

A legislação finlandesa contra a discriminação de 2004 dispunha que na 

apuração do que seja razoável deve-se levar em conta os custos da adaptação, a 

posição financeira do demandado e a possibilidade de subsídio público. 

Essencialmente três elementos compunham a avaliação da razoabilidade: a) o custo 

da adaptação para o empregador; b) a necessidade de fazer excessivas mudanças 

nas atividades do ambiente de trabalho; c) a observância da legislação sobre 

segurança no trabalho. Não havia, na Finlândia, nenhuma referência ao ônus 

desproporcional (previsto na Diretiva 2000/78/CE), de modo que a avaliação da 

razoabilidade da medida substituía a referência ao ônus desproporcional. Assim, 

razoável era um freio ao dever de adaptação. 

Em 2014, na Finlândia, foi promulgada a Lei 1325/2014 (Non-discrimination 

Act 1325/2014189), que substituiu a Legislação de 2004, tornando-se mais inclusiva e 

protetiva para as pessoas com deficiência, ao abranger, além do empregador, também 

o setor de educação, prestação de serviços e fornecimento de bens (Seção 15, (1), 

da Non-discrimination Act 1325/2014). De acordo com o número (2) da Seção 15, os 

parâmetros para aferição da razoabilidade da adaptação passaram a ser: a) a 

necessidade individualizada da pessoa com deficiência; b) o tamanho, a situação 

financeira, natureza e extensão das operações do demandado; c) os custos estimados 

para as adaptações; e d) a existência de suporte público previsto para a adaptação190. 

Apesar dessa mudança, a nova lei finlandesa continuou não fazendo referência ao 

ônus desproporcional e a defesa contra o dever de adaptação continua sendo a 

própria razoabilidade, a ser aferida conforme os critérios acima. 

Na Alemanha, o dever de adaptação não será devido se a adaptação 

requerida não for razoável para o empregador ou, mesmo sendo razoável, se causar 

                                                 
187 Disponível em <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040021>. Acesso em 13.out.2018. 
188 WADDINGTON, Lisa. When it is reasonable for europeans to be confused: understanding when a disability 

accommodation is “reasonable” from a comparative perspective. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

Vol. 29, No. 3, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1128295>. Acesso em 03.out.2018. p. 324-

328. 
189 Disponível em <https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2014/en20141325.pdf>. Acesso em 13.out.2018. 
190 “In assessing the reasonableness of the adjustments, attention shall also be devoted, in addition to the needs of 

the person with disabilities, to the size, financial position, nature and extent of the operations of an actor, referred 

to in subsection 1, as well as the estimated costs of the adjustments and the support available for the adjustments”. 

Disponível em <https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2014/en20141325.pdf>. Acesso em 13.out.2018. 
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ônus excessivo para o empregador. A legislação germânica apenas prevê o dever de 

adaptação na área trabalhista e a proteção é restrita aos empregados com deficiência 

severa191. A deficiência é medida em graus e a pessoa é considerada com deficiência 

quando qualificada num grau de 20 a 100. A avaliação é feita por procedimento 

específico pelo órgão competente e apenas é considerada pessoa com deficiência 

severa aquela com grau superior a 50. Excepcionalmente, uma pessoa com 

deficiência em grau 30 ou superior poderá gozar da proteção dada às pessoas com 

deficiência severa se provar que não conseguiu emprego ou não conseguiria manter 

o emprego de outra forma192. 

Em sendo qualificada como pessoa com deficiência severa, o Código Social 

Germânico (§ 81 par. 4 SGB IX (Sozialgesetzbuch, IX)) garante ao indivíduo que o 

empregador deverá realizar adaptações, salvo se demonstrada uma das seguintes 

condições: a) se não for razoável para o empregador; b) resultar em ônus 

desproporcional para o empregador; c) resultar em violação das normas de segurança 

e saúde193. 

Como se observa, a razoabilidade opera como um obstáculo para o dever de 

adaptação que, se transposto, ainda enfrentará a defesa do ônus desproporcional. 

Consequentemente, ainda que uma adaptação requerida pelo empregado não cause 

ônus desproporcional para o empregador e nem viole normas de segurança e saúde, 

ainda poderá ser recusada caso a mesma não seja razoável para o empregador. 

Apesar disso, razoável pode significar efetividade, no sentido de que a 

adaptação deve ser efetiva para a pessoa com deficiência, conforme se passa a 

demonstrar. 

 

 

 

                                                 
191 KOCK, Martin. Disability law in Germany: an overview of employment, education and access rights. 

German Law Journal. v. 05, n. 11, 2005. Disponível em 

<http://www.certificazione.unimore.it/site/home/documento124002722.html>. Acesso em 13.out.2018. p. 1381. 
192 Id. Ibid. p. 1376. 
193 WADDINGTON, Lisa. When it is reasonable for europeans to be confused: understanding when a disability 

accommodation is “reasonable” from a comparative perspective. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

Vol. 29, No. 3, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1128295>. Acesso em 03.out.2018. p. 324-

326. 
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3.3.2 Razoável significando efetividade 

 

Viu-se acima que no caso U.S. Airways V. Barnett, o requerente pediu que o 

termo “razoável” fosse interpretado no sentido de “efetividade”, mas essa 

interpretação foi negada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou 

que “razoável” possui sentido de enfraquecer o dever de adaptação. 

Com efeito, na linguagem tradicional não é possível concluir que “razoável” 

represente a otimização do objetivo. A solução seguida por países da União Europeia 

que adotaram reasonable accommodation no sentido de adaptação efetiva foi utilizar 

um termo ou adjetivo mais adequado, como, por exemplo, “adaptação efetiva” ou 

“medida apropriada”, ou explicar o seu sentido através de uma interpretação 

autêntica194. 

Nos Países Baixos, o Act on Equal Treatment on the Grounds of Disability or 

Chronic Illness195, de 2004, dispõe que a proibição de fazer distinções também 

abrange o dever de fazer adaptações efetivas de acordo com as necessidades de 

quem recebe a adaptação, a não ser que isso constitua ônus desproporcional196. Ao 

invés de “razoável”, utilizou-se o termo “efetivo”, tendo em vista a opção 

governamental de que ficasse claro que qualquer adaptação deve ser efetiva. 

A efetividade da adaptação requerida pela pessoa com deficiência é aferida 

em duas questões: a) saber se a adaptação requerida é apropriada: ela realmente irá 

viabilizar que o indivíduo exerça a função? b) a adaptação requerida é necessária (é 

uma condição sine qua non para o exercício da função)? 

Se a resposta para alguma das duas questões for negativa, então, não será 

devida adaptação, mas se ambas as respostas forem positivas, passa-se à próxima 

                                                 
194 WADDINGTON, Lisa. When it is reasonable for europeans to be confused: understanding when a disability 

accommodation is “reasonable” from a comparative perspective. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

Vol. 29, No. 3, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1128295>. Acesso em 03.out.2018. p. 330. 
195 Disponível em 

<http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=69255&p_count=100319&p_classification=05&

p_classcount=3402>. Acesso em 13.out.2018. 
196 “The prohibition of making a distinction also includes the duty for the person to whom the prohibition is 

addressed, to make effective accommodations in accordance to the need for this, unless doing so would constitute 

a disproportionate burden upon him or her”. In HOLTMAAT, Rikki. Report on measures to combat discrimination, 

Directive 2000/43/EC and 2000/78/EC, Country Report 2007, The Netherlands. European Network of Legal 

Experts in the Nondiscrimination Field. Netherlands, 2008. Disponível em 

<http://www.migpolgroup.com/public/docs/170.2007_Countryreportonmeasurestocombatdiscrimination_Netherl

ands_EN.pdf>. Acesso em 13.out.2018. p. 47. 
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fase do teste que consiste em investigar se há ônus desproporcional para o 

empregador em efetiva-la. Também deve ser considerada a possibilidade de o 

resultado do primeiro concluir pela existência de adaptações alternativas à requerida 

(por exemplo, menos custosa), porém, igualmente eficazes. Nesse caso, a próxima 

fase do teste – investigar ônus desproporcional – recairá sobre essa alternativa mais 

barata, mas igualmente eficaz. 

A opção holandesa pela expressão “adaptação efetiva” é mais protetiva à 

pessoa com deficiência, porém, a proteção era limitada às relações de trabalho. 

Apenas em 14 de julho de 2016 a Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência entrou em vigor nos Países Baixos197, o que expandiu para 

outras áreas a proteção da pessoa com deficiência contra discriminação por falta de 

adaptação efetiva. 

Há diversos exemplos dessa expansão protetiva nos julgamentos da 

Comissão Holandesa de Igualdade de Tratamento (Dutch Equal Treatment 

Comission), que é um órgão semi-judicial nos Países Baixos encarregado de decidir 

demandas contra discriminação indevida. Dois casos julgados recentemente ilustram 

essa expansão. 

No Acórdão nº 2018-96198, decidiu-se que uma rede de academias falhou em 

oferecer adaptação efetiva para pessoas com cão guia. A rede de academia propôs 

oferecer um espaço adequado para que o cão guia permanecesse durante o tempo 

em que a pessoa com deficiência estivesse praticando sua atividade física, porém o 

cão guia não poderia assistir o indivíduo com deficiência na área de treino. Tampouco 

a academia dispunha de funcionário para guiar o indivíduo na área de treino. Neste 

caso, o indivíduo com deficiência deveria contratar treinador pessoal por 

um custo extra para conseguir praticar exercícios na área de treino da academia. O 

julgamento concluiu que a medida proposta era discriminatória porque a contratação 

obrigatória pelo indivíduo com deficiência de um treinador pessoal como supervisor 

não constituía adaptação efetiva. Ao exigir a permanência do cão guia em local 

específico, retira-se parte da autonomia da pessoa com deficiência que é inteiramente 

dependente de cão guia. 

                                                 
197 Acessado em <https://www.mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap>. Acesso em 13.out.2018. 
198 Disponível em <https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-96>. Acesso em 13.out.2018. 
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Em outro julgamento, no Acórdão nº 2018-81199, uma escola havia postado 

em seu sítio eletrônico que não poderia receber crianças com síndrome de down. Tal 

texto era discriminatório porque desencorajava pais a buscarem educação de filhos 

com síndrome de down. De acordo com as razões de decidir, a escola partiu – 

erroneamente – do pressuposto de que a espécie de deficiência era decisiva para a 

negar matrícula ao aluno, pelo que se concluiu que a escola não cumpriu seu dever 

de investigar, à luz da legislação sobre igualdade de tratamento, as adaptações 

necessárias para cada criança com deficiência. 

Além dos Países Baixos, também optaram por uma expressão que refletisse 

a efetividade, os países da Irlanda e França200. 

Na Irlanda, o dever de adaptação razoável como medida de proteção para 

pessoas com deficiência existe desde 1998, mas foi na reforma de 2004, por meio do 

Equality Act 2004201, que incluiu interpretação autêntica para deixar claro que 

appropriate measures significa medidas efetivas. 

No mesmo sentido, a legislação da França optou pela referência à obrigação 

de realizar medidas apropriadas (measures appropriées), ao invés de adaptação 

razoável (aménagements raisonnables), quando promulgou a Lei n.º 2005-102, de 11 

de Fevereiro de 2005202, sobre Igualdade de Direitos e Oportunidades, Participação e 

Cidadania das Pessoas com Deficiência, para adequar-se aos objetivos da Diretiva 

2000/78/CE. 

Em todo caso, remanesce como defesa a possibilidade de, após constatado 

que a adaptação requerida é efetiva, se justificar a falta de adaptação efetiva em razão 

do ônus desproporcional. 

A seguir, será visto uma terceira alternativa na interpretação e aplicação de 

adaptação razoável, em que o termo razoável reúne, ao mesmo tempo, o duplo 

                                                 
199 Disponível em <https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-81>. Acesso em 13.out.2018. 
200 WADDINGTON, Lisa. When it is reasonable for europeans to be confused: understanding when a disability 

accommodation is “reasonable” from a comparative perspective. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

Vol. 29, No. 3, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1128295>. Acesso em 03.out.2018. p. 333. 
201 Appropriate measures, in relation to a person with a disability means effective and practical measures, where 

needed in a particular case, to adapt the employer's place of business to the disability concerned. Disponível em 

<http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/24/enacted/en/print.html>. Acesso em 13.out.2018. 
202 Disponível em <https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000809647>. Acesso em 

13.out.2018. 
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significado de não resultar em custo excessivo para o empregador e ser efetiva para 

o empregado com deficiência. 

 

3.3.3 Razoável significando, ao mesmo tempo, custos mínimos para o 

empregador e efetividade para o indivíduo com deficiência 

 

A Diretiva 2000/78/CE, em seu artigo 5º, emprega o termo adaptação razoável 

para se referir aos ajustes e mudanças a serem realizadas no ambiente de trabalho 

para que a pessoa com deficiência possa ser inserida em condições de igualdade, 

exercer suas competências e gozar de todas as oportunidades. 

A Diretiva é a mesma para todos os países integrantes da União Europeia, 

mas, como visto, apenas os vincula em seu objetivo – que é garantir igualdade de 

tratamento a todos – de modo que cada país tem autonomia para empregar os meios 

para tanto. É no emprego dos diferentes meios que se percebe que o conceito de 

adaptação razoável difere em sua interpretação e aplicação entre os países 

integrantes da União Europeia. 

Esta terceira forma de interpretação e aplicação do “dever de adaptação” é 

uma junção das duas anteriores. Neste caso, razoável é considerado, ao mesmo 

tempo, como razão para o custo mínimo para o empregador e efetividade para o 

indivíduo com deficiência. 

Para dar esse sentido ao temo “razoável”, é necessário revisitar o artigo 5º da 

Diretiva para Igualdade no Emprego (Diretiva 2000/78/CE) e interpreta-lo em 

conjugação com “considerandos” da própria Diretiva. Embora a Diretiva não conceitue 

“razoabilidade”, uma interpretação a partir dos seus “considerandos” permite perceber  

que a intenção pode ter sido realmente de que o temo “razoável” fosse entendido no 

sentido de que qualquer adaptação deve ser efetiva203 para que o indivíduo com 

deficiência tenha acesso a um emprego, possa nele progredir e exercer suas funções. 

A primeira parte do art. 5º da Diretiva prescreve que as “adaptações 

razoáveis” são meio para garantir o respeito do princípio da igualdade de tratamento 

                                                 
203 WADDINGTON, Lisa. When it is reasonable for europeans to be confused: understanding when a disability 

accommodation is “reasonable” from a comparative perspective. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

Vol. 29, No. 3, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1128295>. Acesso em 03.out.2018. p. 335. 
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relativamente às pessoas com deficiência. A segunda parte do art. 5º explica que isso 

significa que o empregador deve adotar medidas apropriadas204 em função das 

necessidades numa situação concreta [...], salvo se essas medidas implicarem em 

ônus desproporcional para o empregador. 

O dever de adaptação no artigo 5º da Diretiva pode ser assim descrito: o 

empregador está obrigado a adotar adaptação apropriada, a não ser que isso resulte 

em ônus desproporcional. Lisa Waddington teceu crítica ao artigo 5º da Diretiva por 

ter uma redação pobre, ao incluir a justificativa da não adaptação (ônus 

desproporcional) no próprio conceito de dever de adaptação, quando poderia ter 

esclarecido o dever de adaptação e, separadamente, especificado em que situações 

o empregador poderia se escusar do cumprimento daquele dever205. 

Apesar disso, é possível extrair que o dever de adaptação razoável é dever 

de adaptação efetiva a partir do “considerando” nº (20), o qual explica que as medidas 

apropriadas são as “medidas eficazes e práticas destinadas a adaptar o local de 

trabalho em função da deficiência”. Em seguida, exemplifica com as seguintes práticas 

adaptativas: adaptações das instalações ou dos equipamentos, dos ritmos de 

trabalho, da atribuição de funções, ou da oferta de meios de formação ou de 

enquadramento. Diante disso, a adaptação razoável é aquela capaz de garantir que o 

indivíduo com deficiência tenha acesso a um emprego, possa nele progredir e exercer 

suas funções, ou seja, é efetiva nesses objetivos. No entanto, pela definição – “o 

empregador está obrigado a adotar adaptação apropriadas, a não ser que isso resulte 

em ônus desproporcional” – a adaptação deixa de ser razoável, embora efetiva, na 

medida em que importa em ônus desproporcional. 

Por isso, razoável é, ao mesmo tempo, atributo da adaptação em si e da 

obrigação de fazer adaptação, na medida em que a adaptação deve ser razoável e 

não pode gerar ônus desproporcional, ou seja, o ônus também deve ser razoável. 

Países que apenas copiaram a redação do art. 5º da Diretiva de Igualdade no 

                                                 
204 "This means that employers shall take appropriate measures, where needed in a particular case, to enable a 

person with a disability to have access to, participate in, or advance in employment, or to undergo training, unless 

such measures would impose a disproportionate burden on the employer” 
205 WADDINGTON, Lisa. Op. cit. p. 335. 
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Emprego, como foi o caso, por exemplo, da República da Letônia, Grécia e Bélgica, 

adotaram este duplo sentido do termo razoável em seu ordenamento206. 

É o que se observa de maneira clara na legislação do Reino Unido, na Lei de 

Discriminação baseada na Deficiência, de 1995 (DDA - Disability Discrimination Act 

1995207). Primeiro, a norma explica que a discriminação também se configura em 

razão da inobservância do dever de realizar ajustes razoáveis (reasonable 

adjustments) para a pessoa com deficiência (3A, (2)208). Em seguida, estabelece o 

dever do empregador de adotar medidas razoáveis todas as vezes que a pessoa com 

deficiência estiver em desvantagem em comparação com pessoa sem deficiência no 

ambiente de trabalho (4A, (1), (a), (b)209). Ao final, a norma estabelece que a 

razoabilidade da medida é pautada também na razoabilidade do ônus suportado por 

aquele que está obrigado a realizar as adaptações (18B, (1), (a) [...] (g)210). 

Neste caso, portanto, o atributo da razoabilidade recai tanto sobre a qualidade 

da adaptação em si, quanto sobre a avaliação do ônus daquele que está obrigado a 

realizar a adaptação. 

Essa análise sobre adaptação razoável na União Europeia demonstrou a 

existência de três formas diferentes de interpretar e aplicar o dever de adaptação em 

diferentes países da União Europeia, embora todos estejam norteados pela mesma 

norma, a Diretiva da União Europeia para Igualdade no Emprego, Diretiva 

2000/78/CE. A diversidade da forma pela qual cada ordenamento interpreta e aplica 

                                                 
206 WADDINGTON, Lisa. When it is reasonable for europeans to be confused: understanding when a disability 

accommodation is “reasonable” from a comparative perspective. Comparative Labor Law & Policy Journal, 

Vol. 29, No. 3, 2008. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1128295>. Acesso em 03.out.2018. p. 336. 
207 Disponível em <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/50/contents>. Acesso em 14.out.2018. 
208 3A – (2) For the purposes of this Part, a person also discriminates against a disabled person if he fails to comply 

with a duty to make reasonable adjustments imposed on him in relation to the disabled person. 
209 4A - Where (a) a provision, criterion or practice applied by or on behalf of an employer, or (b) any physical 

feature of premises occupied by the employer, places the disabled person concerned at a substantial disadvantage 

in comparison with persons who are not disabled, it is the duty of the employer to take such steps as it is reasonable, 

in all the circumstances of the case, for him to have to take in order to prevent the provision, criterion or practice, 

or feature, having that effect. 
210 18B (1) In determining whether it is reasonable for a person to have to take a particular step in order to comply 

with a duty to make reasonable adjustments, regard shall be had, in particular, to - (a)the extent to which taking 

the step would prevent the effect in relation to which the duty is imposed; (b)the extent to which it is practicable 

for him to take the step; (c)the financial and other costs which would be incurred by him in taking the step and the 

extent to which taking it would disrupt any of his activities; (d)the extent of his financial and other resources; 

(e)the availability to him of financial or other assistance with respect to taking the step; (f)the nature of his activities 

and the size of his undertaking; (g)where the step would be taken in relation to a private household, the extent to 

which taking it would - (i) disrupt that household, or (ii) disturb any person residing there. 
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o dever de adaptação também restou evidenciada na sua investigação nos países dos 

Estados Unidos e Canadá. 

Essas constatações servirão de guia para o desenvolvimento do dever de 

adaptação razoável e ônus excessivo no Brasil. Ademais, antecipam a conclusão de 

que, apesar da previsão do dever de adaptação razoável e ônus excessivo na 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que conta 

com 177 países que a ratificaram, não há necessária uniformidade e correspondência 

na forma de se interpretar e aplicar o dever de adaptação razoável para a pessoa com 

deficiência. Uma vez internalizada a obrigação por meio da Convenção, o direito 

interno de cada país dá os contornos de acordo com características do próprio 

ordenamento, sua cultura e relações sociais, sua política e sua jurisprudência. 

No caso do Brasil, os contornos e características serão tratados no próximo 

capítulo, no qual será revisada a legislação brasileira acerca da deficiência, seu 

conceito no direito interno e, a partir daí, será apresentada a proposta de conceituação 

e delineamento do conteúdo jurídico da adaptação razoável e do ônus 

desproporcional no direito brasileiro.  
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4 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA A 

PARTIR DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O DIREITO FUNDAMENTAL À 

ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL 

 

Este capítulo está dividido em seis partes. A primeira parte desenvolve os 

modelos da deficiência: o modelo biomédico, o modelo social e o modelo 

biopsicossocial. 

A segunda parte deste capítulo revolve criticamente o panorama legislativo 

sobre a deficiência no Brasil, destacando como era o regramento dispensado às 

pessoas com deficiência desde a Constituição 1988 até a ratificação da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e como a legislação infraconstitucional 

vem sendo modificada para se adequar aos novos conceitos sobre a deficiência. Em 

seguida, é apresentada uma importante distinção entre deficiência e incapacidade, 

decorrente do reconhecimento de que deficiência e incapacidade são noções 

distintas. 

Na quarta parte é apresentado o conceito de acessibilidade e destacada sua 

importância para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, bem como os 

traços distintivos do direito à adaptação razoável. Esse delineamento sobre a 

acessibilidade é substancial para se compreender, em seguida, as noções de 

adaptação razoável como novo instrumento para a promoção da igualdade de 

oportunidades para as pessoas com deficiência. 

Também serão apresentados os contornos do ônus desproporcional como 

escusa para sujeito passivo no dever de adaptação razoável, seu conteúdo e 

aplicabilidade. 

A última parte é dedicada à nova modalidade de discriminação baseada na 

deficiência trazida pela Convenção e pela Lei 13.146/2015, também conhecida como 

discriminação por impacto adverso ou indireta, que dispensa a demonstração da 

vontade de discriminar para sua configuração. 
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4.1 CONCEITOS E TERMINOLOGIAS NO ESTUDO DA DEFICIÊNCIA: A 

CONSTRUÇÃO DA DEFICIÊNCIA NOS MODELOS BIOMÉDICO, SOCIAL E 

BIOPSICOSSOCIAL. 

 

Neste tópico serão apresentados os modelos da deficiência: o modelo 

biomédico, em que a deficiência é encarada como uma forma de patologia do corpo e 

causa das tragédias pessoais da pessoa com deficiência; o modelo social, no qual a 

deficiência é definida como uma experiência por pessoas com lesão devido à 

organização opressiva dos sistemas sociais; e o modelo biopsicossocial, que 

reconhece a deficiência como um conceito complexo, dinâmico, multidimensional e, 

acima, de tudo, questionado, enfim, um conceito em evolução. 

Será demonstrado que os modelos sobre a deficiência não se excluem, mas, 

reunidos, podem ser lidos como um modelo cuja finalidade é garantir a expansão das 

habilidades das pessoas com deficiência, seu bem-estar, sua capacidade de agir, 

suas liberdades e seus direitos humanos. 

 

4.1.1 O modelo biomédico da deficiência 

 

De acordo com o censo IBGE 2010211, o Brasil possui cerca de 45 milhões de 

brasileiros com deficiência, o que representa aproximadamente 24% (vinte e quatro 

por cento) da população brasileira total. No mundo, segundo dados divulgados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2011, por meio do Relatório Mundial sobre 

a Deficiência212, há aproximadamente um bilhão de pessoas com deficiência, o que 

representa cerca de 15% (quinze por cento) da população mundial. 

Trata-se da maior minoria do mundo. A parcela da população com deficiência 

é crescente, especialmente com o envelhecimento da população, o que demanda 

                                                 
211 Disponível em <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_religiao 

_deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia_tab_uf_xls.shtm>. Acesso em 02.nov.2018. 
212 Disponível em <http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/usr/share/documents/RELATORIO_ 

MUNDIAL_COMPLETO.pdf>. Acesso em 02.nov.2018. 
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reflexões sobre a própria organização social do país. A deficiência, atualmente, é um 

tema central para as políticas públicas, cujas negociações políticas devem ser “o novo 

conceito de deficiência como instrumento de justiça social, e não somente como 

questão familiar ou individual”213. 

Apesar da expressividade dos números, as pessoas com deficiência 

compõem o grupo socialmente mais excluído e invisível na história, numa lógica em 

que a “invisibilidade e exclusão recursivamente se perpetuam”214. Diante dessa 

constatação, é preciso compreender a historicidade da luta das pessoas com 

deficiência para alcançar seu lugar na sociedade, cujas conquistas beneficiam, 

inclusive, outras parcelas da população, como idosos e crianças. Essa luta 

compreende desde a mudança na denominação usada para se referir à pessoa com 

deficiência até a superação de barreiras atitudinais presentes na cultura dominante. 

A própria descrição sobre a deficiência em termos políticos, e não mais 

estritamente diagnóstica, foi uma revolução, pois “a linguagem referente ao tema 

estava carregada de violência e de eufemismos discriminatórios: aleijado, manco, 

retardado, pessoa portadora de necessidades especiais e pessoa especial” 215. 

Nos anos 1980216, que foi marcado por muitas conquistas do movimento 

político das pessoas com deficiência217, passou-se a utilizar as expressões pessoa 

portadora de deficiência e portador de deficiência, as quais foram, inclusive, 

                                                 
213 DINIZ, Debora. O que é deficiência. eBook. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook 

Kindle, posição 64. 
214 SENA MARTINS, Bruno; FONTES, Fernando; HESPANHA, Pedro; BERG, Aleksandra. A emancipação dos 

estudos da deficiência. Revista Crítica de Ciências Sociais, 2012, (98), p. 45. Disponível em 

<https://journals.openedition.org/rccs/pdf/5014>. Acesso em 19.jul.2018. 
215 DINIZ, Debora. O que é deficiência. eBook. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook 

Kindle, posição 51. 
216 Em 1980, ocorreu em Brasília o “1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes”, que marcou a 

força política das pessoas com deficiência, as aproximou, levou à percepção de que as dificuldades eram comuns 

e fez nascer a percepção de sentimento de pertencimento a um grupo, e conscientização de que as batalhas e 

conquistas deveriam visar ao espaço público porque os problemas eram coletivos. MAIOR, Izabel de Loureiro. 

Quem são as pessoas com deficiência: novo conceito trazido pela Convenção da ONU. Revista Científica Virtual 

da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, n. 20 (acessibilidade), 2015, São Paulo: OAB/SP. p. 34. 
217 O ano de 1981 foi marcado pelo “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”, que se somou no fortalecimento 

e visibilidade das pessoas com deficiência e traçou os seguintes objetivos: ajudar no ajustamento físico e 

psicossocial na sociedade; promover esforços, nacional e internacionalmente, para possibilitar o trabalho 

compatível e a plena integração à sociedade; encorajar projetos de estudo e pesquisa visando à integração às 

atividades da vida diária, aos transportes e aos edifícios públicos; educar e informar o público sobre os direitos de 

participar e contribuir em vários aspectos da vida social, econômica e política. As conquistas colhidas pelas pessoas 

com deficiência na década de 1980 ganharam força de tal maneira que, mais do que direitos reconhecidos, 

conseguiram se inserir na estrutura do Estado. LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins. História do Movimento 

Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional 

de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010. p. 42. 
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incorporadas na Constituição de 1988, por exemplo, quando proíbe a discriminação 

no tocante ao salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. 

O termo portador de deficiência chegou a ser empregado na CRFB/88 mesmo depois 

da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme 

se denota do art. 227, §1º, II218, da CF88. 

Ocorre que o termo portador de deficiência ou portador de necessidades 

especiais reforça a segregação e a exclusão, pois, refere-se a algo que se porta, “que 

é possível de desvencilhar tão logo se queira ou chegue-se a um destino”219, algo 

temporário, quando, não raras as vezes, a deficiência é permanente. 

Debora Diniz220  explica que um dos poucos consensos sobre os estudos da 

deficiência foi a emergência das novas categorias pessoa com deficiência, pessoa 

deficiente e deficiente. A opção pelos termos “pessoa com deficiência” ou “pessoa 

deficiente” serviu para demonstrar que a deficiência é uma característica individual na 

interação social, tendo-se universalizado a referência da “pessoa com deficiência” a 

partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

O termo pessoa com deficiência valoriza a pessoa antes e acima da própria 

deficiência, independentemente das suas condições físicas, sensoriais e intelectuais, 

o que está em consonância com a dignidade da pessoa humana como fundamento 

da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CRFB/88). A Constituição de 1988 

utilizou, pela primeira vez, a nova terminologia “pessoa com deficiência” na Emenda 

Constitucional n. 94/2016, que deu nova redação ao §2º do art. 100 da Constituição. 

Juliana Borba221 pontua que “a construção de uma verdadeira sociedade 

inclusiva passa, também, pelo cuidado com a linguagem”, pois, também na linguagem 

se expressa, “voluntária ou involuntariamente, o respeito ou a discriminação em 

relação às pessoas com deficiência”. 

                                                 
218 Art. 227. [...] § 1º O Estado promoverá [...] II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 

para as pessoas portadoras de deficiência [...] (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 
219 BORBA, Juliana de Cássia Bento. A aposentadoria da pessoa com deficiência à luz do paradigma de 

inclusão proposto na Convenção da ONU em Nova Iorque. 2016. Dissertação (Mestrado). Pontífica 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo. p. 20. Disponível em 

<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19405>. Acesso em 23.10.2018 
220 DINIZ, Debora. O que é deficiência. eBook. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook 

Kindle, posição 51. 
221 BORBA, Juliana de Cássia Bento. A aposentadoria da pessoa com deficiência à luz do paradigma de 

inclusão proposto na Convenção da ONU em Nova Iorque. 2016. Dissertação (Mestrado). Pontífica 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo. p. 21. Disponível em 

<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19405>. Acesso em 23.10.2018 
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Era preciso assumir positividade discursiva sobre a deficiência para superar 

sua caracterização como mera restrição de funcionalidade ou habilidade. Enquanto o 

modelo médico compreende a deficiência como um fato biológico (alguém que não 

enxerga, alguém que não anda, alguém que não escuta, etc.), o modelo social da 

deficiência desafia a desigualdade causada por uma sociedade pouco sensível à 

diversidade de estilos de vida.  

Ao rotular a pessoa com deficiência como anormal, o discurso científico do 

modelo biomédico da deficiência toma o corpo anormal como objeto de poder e de 

saber, como algo a ser corrigido em função de sua anormalidade. Devido a essa 

tragédia pessoal ou falta de sorte pela deficiência agregada ao seu corpo, a pessoa 

com deficiência era retirada do convívio social para ser tratada, para ser corrigida ou 

alcançar o nível mais próximo possível do padrão normal. 

Neste modelo médico da deficiência, “a desvantagem suportada pelo 

deficiente é consequência das características (desvantagens) naturais de seu corpo 

e, [...] portanto, os impedimentos vividos devem ser considerados infortúnios 

individuais ou mesmo uma tragédia pessoal”222. Um dos episódios mais trágicos 

decorrentes desse modelo foi a institucionalização das pessoas com deficiência, que 

implicou na sua apreensão como objeto médico, não lhes sendo dada autonomia e 

independência. 

Especialmente em referência às pessoas com deficiência mental ou 

intelectual, a sua institucionalização foi defendida pela ciência médica como uma 

conquista para o próprio paciente. Em dissertação de mestrado dedicada ao estudo 

do “processo de reforma psiquiátrica no Município de Barbacena-MG”, Vanessa 

Barreto Fassheber223 explica que a criação de um espaço específico para tratar a 

loucura foi não apenas uma conquista da ciência, mas, antes de tudo, seria uma vitória 

dos próprios “doidos”, especialmente porque, até a criação de um hospital 

especializado, as pessoas tidas por doentes mentais eram enviadas para os anexos 

                                                 
222 CAPUANO, Tamara Pádua. O federalismo cooperativo e a necessidade de efetivação do direito à saúde da 

pessoa com deficiência. 2017. Dissertação (Mestrado). Pontífica Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 

São Paulo. p. 117. Disponível em <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/20920>. Acesso em 29.out.2018. 
223 FASSHEBER, Vanessa Barreto O processo de reforma psiquiátrica no Município de Barbacena-MG no 

período 2000-2004: um estudo de caso acerca da “cidade dos loucos”. Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional 

de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2009. p. 35. Disponível em 

<http://bvssp.icict.fiocruz.br/lildbi/docsonline/get.php?id=2158>. Acesso em 02.nov.2018. 
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para loucos existentes nas Santas Casas de Misericórdia, para o Hospício Nacional 

de Alienados, no Rio de Janeiro, ou para a cadeia pública. 

Também ilustra esse período o caso Olmstead v. LC224, julgado pela Suprema 

Corte dos Estados Unidos em 1999. Até então, nos Estados – seguindo o parâmetro 

mundial – predominava a institucionalização das pessoas com deficiência, 

especialmente deficiência mental. O caso Olmstead representou o marco da 

desinstitucionalização da pessoa com deficiência naquele país. 

As soluções segregacionistas, porém, não são exclusividade da deficiência 

mental. As crianças com deficiência eram totalmente privadas de frequentar 

instituições de ensino regular até os anos 60, e recebiam atendimento restrito em 

instituições especializadas de cunho médico e assistencialista. A partir dos anos 70225 

começam as práticas de integração com medidas de intervenção médica ou 

psicológica no aluno: o aluno com deficiência era inserido em contra turno ou sala 

separada no mesmo turno para não atrapalhar os alunos com desempenho normal; 

apenas era dada participação inclusiva aos alunos com deficiência que se 

aproximassem de um padrão de normalidade, cabendo a ele adaptar-se ao ambiente. 

Vê-se, portanto, que a deficiência na perspectiva biomédica é encarada como 

uma forma de patologia do corpo individual e causa das tragédias pessoais. Nessa 

concepção, os constrangimentos e barreiras que as pessoas com deficiência 

enfrentam no seu dia a dia tendem a ser naturalizados como consequências das suas 

próprias limitações funcionais. A vida das pessoas com deficiência estava a cargo dos 

profissionais da saúde e, nessa relação de autoridade, residia a desqualificação da 

pessoa com deficiência. 

A contestação dessa ordem social caracterizada pela desigualdade, limitação 

e exclusão da pessoa com deficiência, foi substancialmente intensificada nos 1970 e 

originou a proposta de modelo social da deficiência, conforme se passa a demonstrar. 

 

 

                                                 
224 Disponível em <https://www.olmsteadrights.org/about-olmstead/>. Acesso em 25.ago.2018. 
225 SILVA, Maria Odete Emygdio da. Da Exclusão à Inclusão: Concepções e Práticas. Rev. Lusófona de 

Educação, Lisboa, n. 13, 2009. p. 139-141. 
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4.1.2 O modelo social da deficiência 

 

Conforme indicado no Relatório Mundial sobre a Saúde, da Organização 

Mundial da Saúde (OMS)226, a deficiência faz parte da condição humana e quase 

todas as pessoas terão uma deficiência temporária ou permanente em algum 

momento de suas vidas, especialmente no envelhecimento, quando é mais intensa a 

perda ou diminuição da funcionalidade dos seus corpos. 

A deficiência é inevitável, mas a resposta dada à deficiência muda, e isso é 

percebido em diferentes períodos históricos e diferentes contextos políticos, sociais, 

culturais e atitudinais. Em contraposição ao modelo médico da deficiência, na década 

de 1970 surgiram movimentos nos Estados Unidos e Reino Unido que ofereceram 

uma diferente resposta à deficiência, fortemente estimulados pela organização das 

pessoas com deficiência. Esses movimentos defenderam a inclusão no lugar da 

segregação, e abordagens mais interativas deram lugar a soluções focadas na 

medicina, além de tornarem “os direitos humanos em geral específicos para as 

pessoas com deficiência”227. 

A década de 1970 foi marcada pelos chamados “estudos sobre a deficiência”, 

culminando com o movimento da investigação emancipatória da deficiência. A 

emancipação da deficiência parte do pressuposto de que as pesquisas até então 

desenvolvidas sobre a deficiência eram também responsáveis, por ação ou omissão, 

pelos quadros de opressão e exclusão social das pessoas com deficiência228. Partindo 

do pressuposto de que a deficiência é produto social, o movimento propõe o 

desenvolvimento de uma investigação emancipatória como novo paradigma para 

capacitação das pessoas com deficiência, desmistificação de estruturas e processos 

que criam a deficiência, além da participação das pessoas com deficiência na própria 

comunidade científica para potencializar sua emancipação229. 

                                                 
226 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre a deficiência / World Health 

Organization, The World Bank. Tradução Lexicus Serviços Lingüísticos. São Paulo: SEDPcD, 2012. p. 3 
227 Id. Ibid. p. 9 
228 OLIVER, Michael. Changing the Social Relations of Research Production? Disability, Handicap & Society, 

1992, Vol.7(2). p. 101-102. 
229 SENA MARTINS, Bruno; FONTES, Fernando; HESPANHA, Pedro; BERG, Aleksandra. A emancipação dos 

estudos da deficiência. Revista Crítica de Ciências Sociais, 2012, (98), p. 49. 
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Os estudos sobre a deficiência ou investigação emancipatória da deficiência 

são, então, marcados pela integração da ciência também no campo das humanidades, 

com a proposta de um modelo social da deficiência, no qual a deficiência passa a ser 

compreendida como um modo de vida, e a deficiência é uma das muitas formas 

corporais de se estar no mundo. Contudo, como qualquer estilo de vida, a pessoa com 

deficiência precisa de condições favoráveis para levar adiante seu modo de viver a 

vida. No modelo social não existe sentença biológica de fracasso pelo fato de a pessoa 

possuir deficiência, razão pela qual a deficiência não pode ser entendida como pena, 

isolamento e sofrimento.  

Entender a deficiência como um modo de viver a vida é revolucionário. 

Segundo Debora Diniz230, a criação discursiva da deficiência como uma variação do 

normal da espécie humana partiu da ideia de que ser deficiente é experimentar um 

corpo fora da norma. Não há como descrever uma pessoa com deficiência como 

anormal, a não ser que seja colocada em contraste com a representação daquilo que 

seria a representação de uma pessoa sem deficiência. As representações são 

manifestações morais e culturais sobre estilos de vida. Assim, embora haja quem 

considere a deficiência como algo trágico, há também sua consideração como uma 

entre várias possibilidades para a existência humana. 

A consideração da deficiência como uma variação do modo de viver a vida 

não ignora a necessidade de recursos médicos ou de reabilitação, mesmo porque a 

busca por cuidados médicos não é restrita às pessoas com deficiência: pessoas com 

e sem deficiência buscam cuidados médicos em diferentes circunstâncias. Por outro 

lado, a deficiência como estilo de vida é “uma afirmação ética que desafia nossos 

padrões de normal e patológico”231. 

A compreensão do desenvolvimento desse modelo perpassa pela história da 

criação da primeira organização política de pessoas com deficiência, a Liga dos 

Lesados Físicos contra a Segregação (Union of the Physically Impaired Against 

Segregation - UPIAS), que foi detalhada por Debora Diniz no livro “O que é 

deficiência”232. 

                                                 
230 DINIZ, Debora. O que é deficiência. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook Kindle, 

posição 25. 
231 Id. Ibid. posição 34. 
232 Id. Ibid. posição 80 e seguintes. 
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A criação da liga foi preconizada por uma carta do sociólogo Paul Hunt – que 

possuía deficiência física – ao jornal inglês The Guardian, em 20 de setembro de 1972, 

na qual destacou a segregação das pessoas com deficiência (isolamento em 

instituições sem condições, ignorâncias das suas próprias ideias, sujeitas ao 

autoritarismo e tortura física e moral), e propôs a criação de um grupo de pessoas que 

fosse a voz das pessoas com deficiência segregadas. 

A reação por pessoas com deficiência, especialmente cientistas sociais, à 

publicação foi tamanha que deu origem, quatro anos depois, à primeira organização 

política de pessoas com deficiência.  Naquela época, existiam instituições para cegos, 

surdos e pessoas com restrição cognitiva, além de centros de internação, porém, o 

que diferenciou a UPIAS é que se tratou da primeira organização política criada e 

gerida por pessoas com deficiência. 

Este foi, também, um marco na lógica da dicotomia de versus para surgida no 

final da década de 1970 na participação de pessoas com deficiência em organizações 

sobre a deficiência. As organizações de pessoas com deficiência eram aquelas 

criadas, geridas e integras por pessoas com deficiência na sua integralidade ou em 

sua maior parte. De outro lado, as organizações para pessoas com deficiência são 

aquelas cujo objeto eram ações para as pessoas com deficiência sem a sua 

participação na tomada de decisões, normalmente de cunho assistencialista.233 

Além de ter marcado a origem das instituições sobre a deficiência constituída 

e gerida por pessoas com deficiência, a UPIAS constituiu-se uma resistência política 

e intelectual contra o modelo médico da deficiência, questionando-o: a deficiência não 

deveria ser considerada uma tragédia pessoal, mas uma questão eminentemente 

social. 

O quadro comparativo de questionário abaixo ilustra a diferença entre tratar a 

deficiência numa perspectiva individual-médica e numa perspectiva social. À 

esquerda, perguntas elaboradas em 1986 pelo órgão britânico responsável pelo censo 

                                                 
233 LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins. História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no 

Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, 2010. p. 39. 
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populacional, e à direita perguntas alternativas que deslocam a deficiência do 

indivíduo234: 

Questionário aplicado às pessoas com 

deficiência em 1986 pelo Office of 

Population Censuses and Surveys 

(OPCS) 

Questionário alternativo proposto por 

Michael Oliver, um dos fundadores da 

UPIAS 

1. Você poderia me dizer o que há de 

errado com você? 

1. Poderia me dizer o que há de errado 

com a sociedade? 

2. Qual é a causa da sua dificuldade em 

segurar, agarrar ou virar as coisas? 

2. Qual o problema no desenho de 

utensílios do dia a dia, como jarra, 

garrafa e latas, que torna difícil pra você 

segurar, agarrar ou virá-las? 

3. Suas dificuldades de entender as 

pessoas se devem principalmente a 

problemas de audição? 

3. Sua dificuldade de entender as 

pessoas está frequentemente 

relacionada à inabilidade delas de se 

comunicarem com você? 

4. Você tem alguma cicatriz, defeito ou 

deformidade que limita suas atividades 

diárias? 

4. A reação das pessoas a uma cicatriz, 

defeito ou deformidade que você tenha, 

limita suas atividades diárias? 

5. Você frequentou alguma escola 

especial devido a um problema de saúde 

ou deficiência de longo prazo? 

5. Você frequentou alguma especial 

devido a alguma política educacional 

compulsória de enviar pessoas com sua 

deficiência para esses lugares? 

6. O seu problema de saúde ou 

deficiência é a razão pela qual você 

precisa viver com parentes ou alguma 

6. São os serviçõs públicos tão 

deficientes que você precisa confiar a 

                                                 
234 Tradução livre de um dos questionários apresentados por Michael Oliver em seu artigo tido como marco da 

“investigação emancipatória da deficiência”. OLIVER, Michael. Changing the Social Relations of Research 

Production? Disability, Handicap & Society, 1992, Vol.7(2). p. 104. 
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outra pessoa para ajudar a cuidar de 

você? 

parentes ou terceiros o nível adequado 

de assistência pessoal? 

7. Você se mudou pra cá por causa do 

seu problema de saúde ou deficiência? 

7. Quais inadequações em sua casa 

fizeram com que você se mudasse pra 

cá? 

8. Quão difícil é pra você se locomover 

sozinho na sua vizinhança? 

8. Quais são os obstáculos ambientais e 

arquitetônicos que tornam difícil para 

você se locomover na sua vizinhança? 

9. Sua deficiência ou problema de saúde 

é um impedimento para que você possa 

sair mais do que você gostaria? 

9. Existe algum problema financeiro ou 

nos meios de transporte que impedem 

você de sair mais do que gostaria? 

10. Sua deficiência torna difícil para você 

viajar ou se locomover de ônibus? 

10. Ônibus desprovido de um design 

adaptado torna difícil o uso para uma 

pessoa com sua deficiência? 

11. Sua deficiência afeta o seu trabalho 

de alguma forma atualmente? 

11. O ambiente físico ou atitude das 

pessoas no seu ambiente de trabalho 

causa algum problema para você no 

trabalho? 

  

É nesse sentido que a UPIAS foi responsável pela redefinição histórica da 

deficiência em termos sociológicos, e não mais estritamente biomédicos235. Houve, 

portanto, uma inversão na lógica da causalidade entre o modelo médico e social: para 

o modelo médico, deficiência era resultado de lesão, enquanto para o novo modelo 

social proposto, deficiência era experimentada por pessoas com lesão devido à 

organização opressiva dos sistemas sociais. 

                                                 
235 Débora Diniz relata que até a consolidação da UPIAS passaram-se 4 (quatro) anos desde o envio da carta de 

Paul Hunt ao jornal inglês The Guardian. Nesse período, os futuros membros comunicavam-se de maneira secreta, 

pois naquela época as pessoas com deficiência física também eram institucionalizados, de modo que havia intensa 

vigilância sobre suas vidas e o contato com ambiente externo era esparso e controlado. Isso explica porque as 

pessoas com deficiência levaram 4 (quatro) anos para fundar uma organização que pessoas sem deficiência 

levariam 4 (quatro) semanas ou meses naquela época. DINIZ, Debora. O que é deficiência. eBook. Coleção 

primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook Kindle, posição 116. 
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No Brasil, movimentos que se iniciaram em meados da década de 1970 e o 

início da década de 1980 marcaram a força política da união das pessoas com 

deficiência destacando-se o “1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas 

Deficientes” em 1980 e, em 1981, o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes da 

ONU. A organização desse grupo ocorreu a despeito da ditadura militar, o que garantiu 

coesão e força na constituinte de 1988 para evitar que fosse inserida na Constituição 

brasileira uma seção sobre “tutela” da pessoa com deficiência no sentido meramente 

assistencial e médico. Com consciência de que visavam ao espaço público, distribuiu-

se os direitos das pessoas com deficiência em diversos dispositivos da Constituição 

brasileira de 1988236, garantindo sua inclusão constitucional em espaços até então 

inalcançados, tais como, discriminação no ambiente de trabalho (art. 7º, XXXI), 

inclusão no mercado de trabalho por meio da reserva de percentual de cargos e 

empregos públicos (art. 37, VIII), direito à promoção de sua integração à sociedade 

(art. 203, IV), direito à acessibilidade aos logradouros, edifícios de uso público e 

transporte coletivo (art. 227, §2º), entre outros. 

Os períodos que sucederam a década de 1970 foram marcados pela 

resistência ao modelo médico de deficiência a partir da reconstrução baseada no 

modelo social em que a deficiência está na sociedade, e não na pessoa. O movimento 

causou a quebra de um paradigma centenário, provocando revisão do próprio 

vocabulário biomédico da época sobre a deficiência. O objeto das ciências biomédicas 

deixaria de ser a deficiência para dar lugar à lesão, entendida como ausência ou 

insuficiência de ordem fisiológica ou psicológica, congênita ou adquirida, enquanto a 

deficiência, entendida como opressão social237, passaria a ser objeto de políticas 

públicas. 

A UPIAS não ficou ilesa a críticas, pois, ao ser composta apenas por pessoas 

com deficiência física, foi criticada como a “elite dos deficientes”, em geral formada 

por homens jovens e saudáveis com lesão medular. Não obstante, reconhecendo a 

                                                 
236 MAIOR, Izabel de Loureiro. Quem são as pessoas com deficiência: novo conceito trazido pela Convenção da 

ONU. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, n. 20 (acessibilidade), 2015, 

São Paulo: OAB/SP. p. 34. 
237 Ao tornar-se um conceito político, a redefinição da deficiência colocou em xeque os próprios termos para se 

referir à pessoa com deficiência, tais como, aleijado, débil mental, retardado, mongoloide, manco, coxo, e até 

outros menos agressivos foram colocados em discussão, a exemplo de pessoa com necessidades especiais. A 

dúvida sobre qual termo mais adequado para se referir persistiu por anos, sendo que atualmente tem-se percebido 

a difusão do termo pessoa com deficiência a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. 
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crítica, promoveu mudanças na estratégia para focar em algo comum a todos, qual 

seja, a experiência da deficiência em termos políticos: independentemente da sua 

espécie, a deficiência era objeto de opressão social. Além disso, em determinado 

momento agregou ao discurso político a ideia de que a deficiência era algo partilhado 

por todas as pessoas, mesmo aquelas saudáveis, pois, após anos de sujeição ao 

trabalho mecânico adquiririam lesões e experimentariam a deficiência. A deficiência 

foi agregada ao processo natural de envelhecimento do ser humano, algo partilhado 

por todos, que agregou pessoas não deficientes – mas com deficiência em potencial 

– na desconstrução do modelo médico da deficiência. O discurso tinha um objetivo 

político: ampliar o grupo a ser representado, retirar a deficiência da esfera do 

inesperado e, consequentemente, reconhecer as demandas das pessoas com 

deficiência como demandas de justiça social238. 

Nesse contexto, dois extremos se instalaram na batalha pela autoridade sobre 

a deficiência: de um lado, o modelo médico tratava a deficiência como uma 

desigualdade natural; de outro, o modelo social construiu a deficiência como uma 

questão sociológica e a definiu como opressão social sobre o corpo deficiente239. 

Atualmente, reconhece-se a deficiência como um conceito complexo, 

dinâmico, multidimensional e, acima de tudo, questionado. Diante dessa dinâmica 

presente no estudo da deficiência, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas reconhece que a deficiência é um conceito em evolução240. 

Como se passa a demonstrar, na evolução desse conceito, a deficiência pode 

ser compreendida como uma interação dinâmica entre problemas de saúde e fatores 

contextuais, tanto pessoais quanto ambientais. 

 

 

                                                 
238 DINIZ, Debora. O que é deficiência. eBook. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook 

Kindle, posição 253. 
239 Id. Ibid. posição 144-148. 
240 Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Preâmbulo. [...] “e) Reconhecendo que 

a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e 

as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na 

sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em 04.nov.2018. 
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4.1.3 O modelo biopsicossocial da deficiência: um conceito em evolução 

 

Nenhum dos dois modelos acima é suficiente para responder ao problema da 

deficiência atualmente, especialmente porque percebeu-se tratar de um conceito 

complexo, dinâmico, multidimensional e, acima de tudo, questionado, fruto de uma 

interação dinâmica entre problemas de saúde e fatores contextuais, tanto pessoais 

quanto ambientais. 

Independentemente do conceito de deficiência adotado, seja biomédico ou 

social, todos convergem no fato de que a lesão é objeto de cuidados biomédicos241, 

com ou sem percepção da deficiência através de fatores externos à pessoa. Ninguém 

ignora a necessidade de recursos médicos ou de reabilitação, mesmo porque a busca 

por cuidados médicos não é restrita às pessoas com deficiência: pessoas com e sem 

deficiência buscam cuidados médicos em diferentes circunstâncias.  

O que está em jogo é a deficiência como estilo de vida, os padrões de normal 

e patológico, e a resposta que o Estado e a sociedade dão à deficiência. 

Em 1980, a OMS publicou a Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIDID) – International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps (ICIDH)242 –, uma espécie de catálogo oficial de lesões e 

deficiências análoga à Classificação Internacional de Doenças (CID), baseado no 

modelo médico da deficiência. Tratava-se de uma classificação de consequências da 

doença, cujas consequências foram divididas em (i) impairment (deficiência), descrita 

como as anormalidades nos órgãos e sistemas e nas estruturas do corpo; (ii) disability 

(incapacidade), caracterizada como as consequências da deficiência do ponto de vista 

do rendimento funcional, do desempenho das atividades; e (iii) handicap 

(desvantagem), referente à adaptação do indivíduo ao meio ambiente resultantes da 

deficiência e incapacidade. 

O parâmetro para avaliar essas consequências da doença era a do homem 

médio, a de um indivíduo considerado normal243. Mesmo diante da emergência do 

                                                 
241 DINIZ, Debora. O que é deficiência. eBook. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook 

Kindle, posição 203. 
242 Disponível em <http://apps.who.int/iris/handle/10665/41003>. Acesso em 04.nov.2018. 
243 Rosana Sampaio e Madel Luz explicam que esse parâmetro da normalidade é baseado na teoria do sistema 

social, de Talcott Parsons, em cuja perspectiva a saúde “é definida como um estado normal e estável, e associada 

com uma capacidade ótima”, enquanto a doença é vista como “ruptura ou condição anormal que torna o indivíduo 



 106 

modelo social da deficiência na década de 1970, ele não foi considerado nessa 

classificação proposta pela OMS, e a CIDID (ICIDH) vigorou até o ano de 2001. Nesse 

período, as desvantagens sociais sentidas pela pessoa com deficiência foram 

conceituadas como “resultantes de uma deficiência ou uma incapacidade, que limita 

ou impede o desempenho de um papel que é normal”244. 

Apesar do risco criado pela CIDID (ICIDH) de sufocamento do modelo social 

da deficiência, especialmente em razão da força política da OMS e da adoção do 

vocabulário proposto pela OMS com naturalidade no campo das políticas públicas, os 

teóricos do modelo social iniciaram críticas à CIDID (ICIDH) baseadas, principalmente, 

nos seguintes pontos: (i) o documento da OMS foi criado por pessoas sem experiência 

na deficiência, mas apenas sobre a deficiência; (ii) os parâmetros adotados pela 

Classificação da OMS adotavam pressuposição da normalidade para a pessoa 

humana; (iii) a Classificação da OMS caracterizava as desvantagens sentidas pelas 

pessoas com deficiência como consequência unicamente da doença ou lesão, isto é, 

não conseguiam se adaptar à normalidade por causa da sua própria incapacidade245.  

Diante do embate, iniciou-se a revisão da CIDID (ICIDH) no ano de 1990 e 

sua versão final foi publicada no ano de 2001, denominada Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF), que acrescentou aspectos sociais e 

ambientais em sua fórmula: “o modelo proposto baseia-se na junção dos modelos 

médico e social, e uma abordagem biopsicossocial é usada para se obter uma 

integração das várias dimensões da saúde (biológica, individual e social)”246. 

Essa nova Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde 

parte da premissa de que a deficiência é complexa, dinâmica, multidimensional e 

                                                 
improdutivo e dependente”. Isso representa “uma forma de desvio social, que, se não for controlado, ameaça o 

funcionamento tranquilo de todo o sistema, bem como uma performance efetiva no plano individual”. SAMPAIO, 

Rosana Ferreira; LUZ, Madel Terezinha. Funcionalidade e incapacidade humana: explorando o escopo da 

classificação internacional da Organização Mundial da Saúde. Caderno de Saúde Pública, v.25, n.3, Rio de 

Janeiro, 2009. p. 478. 
244 MAIOR, Izabel de Loureiro. Quem são as pessoas com deficiência: novo conceito trazido pela Convenção da 

ONU. Revista Científica Virtual da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP, n. 20 (acessibilidade), 2015, 

São Paulo: OAB/SP. p. 35. 
245 DINIZ, Debora. O que é deficiência. eBook. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook 

Kindle, posição 438-470. 
246 SAMPAIO, Rosana Ferreira; LUZ, Madel Terezinha. Funcionalidade e incapacidade humana: explorando o 

escopo da classificação internacional da Organização Mundial da Saúde. Caderno de Saúde Pública, v.25, n.3, 

Rio de Janeiro, 2009. p. 476. 
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questionada, conforme se denota do Relatório Mundial da Saúde, da Organização 

Mundial da Saúde, de 2011 e publicado em português em 2012247. 

A deficiência não deve ser vista como algo puramente médico (modelo 

médico) e nem como algo puramente social (modelo social), sendo necessário uma 

abordagem mais equilibrada que considere adequadamente os diferentes aspectos 

da deficiência. A partir dessa ideia, a deficiência é compreendida como uma interação 

dinâmica entre problemas de saúde e fatores contextuais, tanto pessoais quanto 

ambientais, num modelo biológico-psíquico-social ou, simplesmente, biopsicossocial. 

Isso está em consonância com o preâmbulo da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, onde se lê que: 

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a 

deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 

devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 

participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, 

Para Juliana Borba, esse conceito seria uma tentativa de “minimizar o impacto 

da deficiência, afastando-a do mundo fenomênico caso não existam barreiras 

externas que afetem as pessoas com deficiência”, isto é, “inexistindo barreiras sociais, 

a deficiência não mais existiria”248. 

A interpretação literal do conceito na Convenção poderia conduzir à falsa ideia 

de que a deficiência desapareceria se desaparecerem completamente as barreiras 

sociais. Apenas forçosamente seria imaginável o completo desaparecimento da 

deficiência apenas por razões arquitetônicas, sociais e atitudinais. 

É que, para o modelo estritamente social, toda pessoa com deficiência é tão 

potencialmente produtiva quanto qualquer pessoa, desde que em condições 

adequadas para tanto. Porém, esse pensamento ignora a existência da dor, de limites 

corporais, da necessidade do cuidado, e da própria existência da lesão, além da 

                                                 
247 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre a deficiência / World Health 

Organization, The World Bank. Tradução Lexicus Serviços Lingüísticos. São Paulo: SEDPcD, 2012. 
248 BORBA, Juliana de Cássia Bento. A aposentadoria da pessoa com deficiência à luz do paradigma de 

inclusão proposto na Convenção da ONU em Nova Iorque. 2016. Dissertação (Mestrado). Pontífica 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo. p. 24. 
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interdependência como um fato na vida da pessoa com deficiência. Não importam 

quantas barreiras sejam retiradas, esses fatores poderão continuar existindo. 

Resumir a deficiência às barreiras sociais como único caminho para a 

independência é ignorar a própria diversidade de experiências da deficiência, 

especialmente porque a sobrevalorização da independência é um ideal perverso para 

pessoas com deficiência incapazes de vivê-lo: “há deficientes que jamais terão 

habilidades para a independência ou capacidade para o trabalho, não importa o 

quanto as barreiras sejam eliminadas”249. 

Debora Diniz destaca a necessidade de se conceber e atentar para as 

desigualdades de poder no campo da deficiência que não serão resolvidas por ajustes 

arquitetônicos. Muitas pessoas com deficiência experimentam extrema 

vulnerabilidade e dependência, cuja proteção depende do respeito e promoção dos 

direitos humanos para as pessoas com deficiência250. 

A independência não é o único objetivo de todas as pessoas com deficiência. 

Para muitas dessas pessoas, a verdadeira justiça está justamente na garantia do 

cuidado e da interdependência, ao invés da independência individualista. Embora o 

objeto desta tese seja o desenvolvimento do dever de adaptação razoável como 

medida para a independência da pessoa com deficiência, não se ignora que para 

muitas pessoas com deficiência a principal demanda por justiça é a garantia do 

cuidado, ou seja, a busca pela independência não é um valor absoluto de justiça para 

toda e qualquer pessoa com deficiência. O corpo não muda porque a barreira é 

retirada, logo, o corpo em si não pode ser esquecido e não pode ser ignorado. 

Não se trata de substituir a independência pelo assistencialismo ou este por 

aquele, mas num mundo onde todas as pessoas precisaram, precisam ou precisarão 

de cuidado – pense-se na infância e na velhice – a interdependência não pode ser 

ignorada. Para algumas pessoas com deficiência grave, o cuidado é condição de 

sobrevivência, não se podendo pressupor que o cuidado seja sempre temporário. 

Uma lesão não desaparece com a acessibilidade ou adaptação 

implementada, mas ela se torna menos perceptível quando se elimina as barreiras 

                                                 
249 DINIZ, Debora. O que é deficiência. eBook. Coleção primeiros passos. São Paulo: Brasiliense, 2007. eBook 

Kindle, posição 669. 
250 Id. Ibid. posição 741-745. 
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sociais, arquitetônicas, culturais e atitudinais, tanto para a própria pessoa com 

deficiência, como também para as pessoas sem deficiência. 

A deficiência não é mais um “ter ou não ter deficiência”. Está mais para “sentir 

mais ou menos a deficiência”, e o conceito de deficiência da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não pode ser interpretado literalmente 

pelo risco de se retroceder ao antigo modelo do “ter ou não ter” deficiência. 

A leitura integral da Convenção permite afirmar, a partir de uma interpretação 

sistemática, que seu conceito de deficiência se coaduna com o modelo biopsicossocial 

em que a deficiência é “mais ou menos percebida” pela pessoa com deficiência e pela 

sociedade de acordo com fatores pessoais e externos. Recursos médicos ou 

reabilitação poderão continuar sendo necessários, independentemente da completa 

superação de obstáculos ambientais. 

Nesse sentido, Tâmara Capuano observa que esse novo modelo considera a 

deficiência como um “conceito abrangente relacionado às restrições sociais impostas 

às pessoas que possuem variedade nas habilidades corporais” e se baseia, portanto, 

“em uma abordagem biopsicossocial, que incorpora os componentes da saúde em 

níveis biomédicos, psicológicos e sociais”251. 

A deficiência é um conceito em evolução e, ao reconhecer isso, a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência define a deficiência como 

uma interação. A interação ocorre com fatores contextuais, tanto pessoais quanto 

ambientais. 

O ambiente tem forte impacto sobre a extensão e a experiência da deficiência. 

Ambientes inacessíveis elevam a experiência da deficiência, por exemplo: a) indivíduo 

surdo sem intérprete de língua de sinais; b) usuário de cadeira de rodas em prédio 

sem banheiro ou elevador acessíveis; c) pessoa cega usando computador sem 

software de leitura. 

A mudança no ambiente para adequá-lo a um desenho universal, 

implementação de políticas públicas, mudança na legislação e desenvolvimento 

tecnológico, poderá garantir, por exemplo, acessibilidade do desenho do ambiente 

                                                 
251 CAPUANO, Tâmara Pádua. O federalismo cooperativo e a necessidade de efetivação do direito à saúde da 

pessoa com deficiência. 2017. Dissertação (Mestrado). Pontífica Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 

São Paulo. p. 124. 
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construído e do transporte, sinalização para beneficiar pessoas com deficiência 

sensoriais, acesso aos serviços de saúde e reabilitação, educação e suporte à vida 

independente, e maiores oportunidades de trabalho e emprego252. 

Além disso, os fatores ambientais abrangem um conjunto mais amplo de 

questões do que apenas o acesso físico e à informação, tais como, acesso a água 

potável e saneamento, nutrição, pobreza, condições de trabalho e acesso a 

atendimento de saúde. A OMS reconhece que fatores de desigualdade são uma das 

principais causas de problemas de saúde e, portanto, de causa ou agravo da 

deficiência. Por exemplo, é notória no Brasil a existência de filas de espera, 

necessidade de chegar cedo ou esperar o dia todo para se conseguir atendimento na 

rede pública de saúde, o que, embora sem intenção de discriminar, indiretamente 

exclui as pessoas com deficiência por não levar em conta suas necessidades. 

Para além das barreiras físicas, o conhecimento e as atitudes são importantes 

fatores ambientais que afetam as pessoas com deficiência253. São exemplos de 

atitudes negativas que podem resultar em exclusão da pessoa com deficiência: 

bullying praticado por crianças em face de outras crianças; motorista de ônibus que 

desrespeita a necessidade de acesso de passageiro com deficiência; empregadores 

que discriminam pessoas com deficiência; pessoas estranhas que zombam de 

pessoas com deficiência. 

Um fator de destaque na experiência da deficiência em sua interação é a 

própria diversidade da deficiência. A deficiência não é exclusividade do estereótipo da 

cadeira de rodas. Afeta também a criança recém-nascida com condição congênita de 

paralisia cerebral, o soldado que perdeu a perna ao pisar numa mina terrestre, o idoso 

que sofre de doença de Alzheimer, etc. É um equívoco generalizar a deficiência e 

suas consequências quando diversos fatores pessoais estão envolvidos, tais como 

gênero, idade, etnia, status socioeconômico, sexualidade, etc. Cada pessoa tem 

preferências e respostas pessoais para lidar com a deficiência, e isso deve ser 

respeitado. 

O Relatório Mundial da Saúde da OMS indica que muitas das pessoas com 

deficiência não consideram a si mesmas enfermas, classificando sua saúde como 

                                                 
252 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre a deficiência / World Health 

Organization, The World Bank. Tradução Lexicus Serviços Lingüísticos. São Paulo: SEDPcD, 2012. p. 4. 
253 Id. Ibid. p. 6. 
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boa, muito boa ou excelente254. A deficiência não é sinônimo de incapacidade e não 

é sinônimo de privação, no entanto, a promoção da sua inclusão será tão diversa 

quanto a sua própria diversidade. 

Essa inclusão perpassa pelo reconhecimento da deficiência como questão de 

direitos humanos. O reconhecimento da deficiência como questão de direitos 

humanos perpassa pela interação da deficiência com outros fatores que já haviam 

recebido tratamento de direitos humanos, como gênero, idade, saúde, trabalho, 

educação, etc. Além de a deficiência ser, por si só, um fator de discriminação, isso é 

agravado por sua interação com outros fatores de discriminação. Por isso, a 

deficiência recebe um tratamento destacado na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, que considerada esses múltiplos fatores de discriminação 

e estabelece direitos humanos específicos para pessoas com deficiência. 

Dentre diversas razões para o tratamento da deficiência como questão de 

direitos humanos, estão: a) as desigualdades enfrentadas pelas pessoas com 

deficiência, por exemplo, restrição ou negativa de acesso a direitos e serviços, como 

saúde, educação, trabalho, etc., devido à deficiência; b) as violações sofridas pelas 

pessoas com deficiência em sua dignidade, como violência, abuso, preconceito, etc., 

devido à deficiência; c) a perda de sua autonomia, como quando são 

institucionalizadas, sujeitas a esterilização involuntária ou legalmente tratadas como 

incompetentes, devido à deficiência. 

Nesse sentido, a CDPD concretiza um amplo reconhecimento de direitos 

humanos das pessoas com deficiência, nos aspectos civis, culturais, políticos, sociais 

e econômicos. Estabelece como princípios: 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 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; h) o 

respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo 

direito das crianças com deficiência de preservarem sua identidade. 

                                                 
254 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre a deficiência / World Health 

Organization, The World Bank. Tradução Lexicus Serviços Lingüísticos. São Paulo: SEDPcD, 2012. p. 8. 
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Finalmente, o modelo biopsicossocial da deficiência considera, também, a sua 

relação bidirecional estabelecida com a pobreza: “a deficiência pode aumentar o risco 

de pobreza, e a pobreza pode aumentar o risco de deficiência”255. Com a deficiência, 

surgem custos extras e restrições de acesso: maiores despesas para tratar a 

deficiência ou para adquirir dispositivos assistivos ou assistência pessoal, maior 

probabilidade de desemprego e maior dificuldade de crianças com deficiência 

frequentar escolas, o que limita suas oportunidades. A deficiência pode ser causa de 

criação ou agravo da pobreza. Por sua vez, a pobreza pode gerar ou agravar a 

deficiência, ao submeter a pessoa à desnutrição, falta de água potável, condições 

inseguras de trabalho, falta de recursos para tratamento de saúde, etc. 

Todos esses fatores acima compõem o conceito biopsicossocial da deficiência 

para definir que pessoas com deficiência não devem ser consideradas objetos a 

serem administrados, mas sujeitos que merecem igual respeito e usufruto dos direitos 

humanos. Objetiva-se a minimização dos impactos adversos da deficiência, a 

eliminação da discriminação e do preconceito, tanto com base em condições externas, 

como também com base em terapias que visem restabelecer e compensar a perda de 

funcionalidade ou evitar ou retardar a deterioração da funcionalidade em todas as 

áreas de vida da pessoa. 

Entende-se, assim, que os modelos sobre a deficiência não se excluem. 

Reunidos, podem ser lidos como um modelo cuja finalidade é garantir a expansão das 

habilidades das pessoas com deficiência, seu bem-estar, sua capacidade de agir, 

suas liberdades e seus direitos humanos. 

 

4.2 PANORAMA LEGISLATIVO BRASILEIRO SOBRE A DEFICIÊNCIA 

 

Um importante divisor de águas para a atenção dada às pessoas com 

deficiência foi a ocorrência das duas guerras mundiais, que aumentou 

consideravelmente o número de pessoas com deficiência no mundo. Na Europa, isso 

foi um fator decisivo para os avanços na proteção da pessoa com deficiência por meio 

dos direitos humanos, inclusive a vedação à discriminação contra a pessoa com 

                                                 
255 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre a deficiência / World Health 

Organization, The World Bank. Tradução Lexicus Serviços Lingüísticos. São Paulo: SEDPcD, 2012. p. 10. 
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deficiência por meio do dever de adaptação razoável, conforme visto no capítulo 

anterior. 

Ainda em 1992, quando a proteção destinada às pessoas com deficiência no 

Brasil era incipiente, Luiz Alberto David de Araújo destacou a proteção constitucional 

da pessoa com deficiência em sua tese de doutorado256, e observou que as grandes 

guerras não causaram o mesmo impacto no Brasil quanto à proteção das pessoas 

com deficiência. Pontuou o autor que as causas de deficiência adquirida, no Brasil, 

estão em grande parte ligadas a acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, à 

carência alimentar e até mesmo falta de condições de higiene, e houve uma tardia 

preocupação constitucional brasileira – quando comparado com outros países – com 

o tema da deficiência. Essa proteção constitucional apenas foi consagrada no Brasil 

a partir da Constituição brasileira de 1988. 

Até a CRFB/88, sequer se utilizava o termo “pessoa” para se referir à pessoa 

com deficiência. A Constituição de 1934 valeu-se do termo “desvalido”257, enquanto 

na Emenda Constitucional nº 1 de 1969 verificou-se o uso da referência ao 

“excepcional”258. Em seguida, a Emenda Constitucional nº 12 de 1978259 se referiu 

                                                 
256 A tese foi defendida com o título A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência, tendo sido 

publicada pela CORDE (Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência) e, em sua 

4ª edição, publicada em 2011, teve o título atualizado para a terminologia empregada na Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das 

pessoas com deficiência. 4.ed. Brasília: CORDE, 2011. Disponível em 

<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/a-protecao-constitucional-das-

pessoas-com-deficiencia_0.pdf >. Acesso em 02.nov.2018. 
257 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Art 138 - Incumbe à União, 

aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços 

especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão coordenar. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em 15.nov.2018. 
258 Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Art. 175. [...] § 4º Lei especial disporá sôbre a assistência 

à maternidade, à infância e à adolescência e sôbre a educação de excepcionais. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em 

15.nov.2018. 
259 Emenda Constitucional nº 12, de 17 de outubro de 1978. Artigo único - É assegurado aos deficientes a melhoria 

de sua condição social e econômica especialmente mediante: [...]”. Essa Emenda é um exemplo de discriminação 

indireta por retratar uma emenda constitucional sobre direitos das pessoas com deficiência sem inserção formal na 

Constituição. Recebeu a designação de “artigo único”, não teve espaço no texto constitucional e foi alocada ao 

final do texto constitucional, relegando, mais uma vez, as pessoas com deficiência à invisibilidade. Texto completo 

da Emenda Constitucional nº 12, de 17 de outubro de 1978 disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc12-78.htm>. Acesso em 

15.nov.2018. 
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aos “deficientes”260 para lhes assegurar “melhoria de sua condição social e 

econômica”261. 

A pessoa com deficiência era “coisificada” ao ser referida apenas como 

deficiente. A inclusão do termo “pessoa” decorreu de organização dos movimentos 

sociais brasileiros sobre a pessoa com deficiência nas décadas de 1970 e 1980. O 

ano de 1980 marcou o 1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes”. 

Foi esse grupo que introduziu a expressão “pessoas deficientes” no contexto brasileiro 

para garantir que a referência à deficiência considerasse, antes da própria deficiência, 

o fato da “pessoa”, o ser humano. A utilização do substantivo “pessoa” foi fortemente 

influenciada pelo “Ano Internacional das Pessoas Deficientes da ONU”, ocorrido em 

1981, e buscava afastar a coisificação do ser humano, contrapondo-se à inferiorização 

e desvalorização associada aos termos pejorativos usados até então. 

A partir desse contexto, o termo “pessoa portadora de deficiência” foi 

introduzido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e passou a ser 

utilizada na legislação infraconstitucional editada desde então. Diferentemente do que 

ocorreu na Constituição anterior, os dispositivos constitucionais de proteção da 

pessoa com deficiência foram incluídos ao longo do texto constitucional de 1988 de 

acordo com a pertinência com cada temática ou direito. Isso retrata que a proteção na 

Constituição de 1988 tem como premissa a inclusão. 

A expressão “portador” tinha a finalidade de evidenciar que a “deficiência” era 

um detalhe da “pessoa”, mas surgiram eufemismos, tais como, “pessoas com 

necessidades especiais” e “portadores de necessidades especiais”, referidos pela 

sigla “PNE”262. Os movimentos sociais de pessoas com deficiência desencadearam 

                                                 
260 De acordo com Maria Aparecida Gugel, o pano de fundo para esta Emenda Constitucional e a opção pelo uso 

do termo deficiente foi a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, e consagrou “a melhoria 

de sua condição social e econômica pelo processo de assistência e reabilitação, objetivando futura integração social 

e, também, proibindo a discriminação, inclusive na admissão ao trabalho, serviços e salários”. GUGEL, Maria 

Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de cargos e empregos públicos, 

administração pública direta e indireta. 3.ed. Goiânia: UCG, 2016. p. 50. 
261 Apesar das imperfeições presentes na Emenda Constitucional n. 12 de 1978, representou o maior avanço na 

proteção da pessoa com deficiência até então no Brasil e fundamentou pedidos judiciais de efetivação de direitos, 

como exemplifica Luiz Alberto David de Araujo com o caso de três pessoas com deficiência de locomoção que 

requereram acesso às rampas de embarque do metrô de São Paulo. ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção 

constitucional das pessoas com deficiência. 4.ed. Brasília: CORDE, 2011. p. 69. 
262 Maria Aparecida Gugel alerta para a impropriedade do uso de siglas como PPD (pessoa portadora de 

deficiência), PSD (pessoa com síndrome de down), PDM (pessoa deficiente mental), PCD (pessoa com 

deficiência), porque “siglas devem se restringir às marcas, tão bem utilizadas como recurso de comunicação e 

propaganda, e não para designar pessoas com reconhecida capacidade legal”. GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas 



 115 

campanhas e lutas contra esses eufemismos e contra o adjetivo “portador”, pois (i) a 

ideia de “especial” criava uma categoria distinta de ser humano que se distanciava da 

ideia inclusão e equiparação, e (ii) porque o termo “portador” transmitia a falsa ideia 

de que a deficiência não integra o ser humano e poderia ser descartada. 

É o que explica Mário Cléber Martins Lanna Junior: 

A crítica do movimento a esses eufemismos se deve ao fato de o adjetivo 

“especial” criar uma categoria que não combina com a luta por inclusão e 

por equiparação de direitos. Para o movimento, com a luta política não se 

busca ser “especial”, mas, sim, ser cidadão. A condição de “portador” 

passou a ser questionada pelo movimento por transmitir a ideia de a 

deficiência ser algo que se porta e, portanto, não faz parte da pessoa. Além 

disso, enfatiza a deficiência em detrimento do ser humano.263 

Uma das terminologias mais difundidas foi a de “portadores de necessidades 

especiais”. Trata-se de uma expressão utilizada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, cuja redação original se valia da expressão 

“portadores de necessidades especiais” para se referir não só aos educandos “com 

deficiência, mas também as pessoas superdotadas, obesas, idosas, autistas, pessoas 

com distúrbios de atenção, emocionais e outras”264. A impropriedade do termo foi 

percebida e, após 5 (cinco) anos após a promulgação da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, foi promulgada a Lei 12.796/2013 que passou a utilizar 

o termo “educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação”. 

Isso demonstra que se levou anos até que a designação “pessoa portadora 

de deficiência” começasse a ser substituída no ordenamento jurídico nacional por 

“pessoa com deficiência”. Mesmo depois que a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência foi assinada pelo Brasil em 30 de março de 2007, aprovada 

pelo Congresso Nacional com status de Emenda Constitucional por meio do Decreto 

Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, e promulgada pelo Decreto Presidencial 

                                                 
com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de cargos e empregos públicos, administração pública 

direta e indireta. 3.ed. Goiânia: UCG, 2016. p. 46-47. 
263 LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins. História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no 

Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, 2010. p. 15. 
264 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de cargos e 

empregos públicos, administração pública direta e indireta. 3.ed. Goiânia: UCG, 2016. p. 46 
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6.949, de 25 de agosto de 2009, ainda se aprovou Emenda Constitucional (vide, por 

exemplo, a EC n. 65 de 2010) com o termo “portador de deficiência”. Só em 2016, o 

termo “pessoa com deficiência” foi introduzido pela primeira vez no texto da 

Constituição brasileira de 1988 com a Emenda Constitucional 94 de 2016265. 

A primeira Lei infraconstitucional promulgada para a tutela das pessoas com 

deficiência foi a Lei 7.853/89, cujo principal objetivo foi o de integração e reintegração 

social, e consagração de instrumentos para tutela jurídica dos direitos coletivos266 das 

pessoas com deficiência. Essa lei reflete a Classificação Internacional de 

Impedimentos, Deficiências e Incapacidades da OMS, baseada no modelo médico da 

deficiência, vista no tópico anterior. Ao limitar-se à integração e reintegração, a Lei 

7.853/89 não abrangeu a inclusão. Enquanto a integração pressupõe a 

“normalização”267 da pessoa com deficiência para sua adaptação, o conceito de 

inclusão pressupõe a inserção particularizada da pessoa com base nas suas 

necessidades específicas268. Portanto, não constituía objetivo da Lei 7.853/89 

reconhecer as potencialidades da pessoa com deficiência, mas apoiá-la na sua 

tentativa de adaptar-se aos padrões tidos por normais pela sociedade. 

                                                 
265 Isso comprova que a experiência constitucional é também influenciada pela legislação infraconstitucional, isto 

é, que a lei infraconstitucional pode causar mutação constitucional. Antes da inserção do termo “pessoa com 

deficiência” no texto da Constituição de 1988, primeiro ocorreu sua utilização na legislação infraconstitucional, a 

exemplo da Lei Complementar n. 142/2013, da Lei 12.796/2013 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015). Uadi Lamêgo Bulos, ao tratar da teoria da interpretação constitucional, sublinha que a Constituição 

está em permanente estado de construção, como um método “que busca confrontar elementos intrínsecos - aqueles 

existentes na Constituição - com outros extrínsecos, tais como princípios, fatos, valores etc. que não são estranhos 

à sua letra, mesmo não vindo expressos nela, mas servem para adaptar a Constituição às exigências do momento”. 

Essa construção leva à compreensão e percepção daquilo que está além das palavras aparentemente claras do texto 

Constitucional e à sua constante atualização e adequação à realidade. BULOS, Uadi Lamêgo. Teoria da 

interpretação constitucional. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 205, ju./set., 1996. p. 60. 
266 A Lei 13.146/2015 promoveu alteração no art. 3º da Lei 7.853/89 e ampliou o alcance da tutela jurídica dos 

direitos das pessoas com deficiência para abranger a proteção de interesses coletivos, difusos, individuais 

homogêneos e individuais indisponíveis, além da ampliação também do rol de legitimados ativos para abranger, 

além do Ministério Público, União, Estados, Municípios, Distrito Federal e associações, também a Defensoria 

Pública, autarquia, empresa pública e fundação ou sociedade de economia mista. 
267 “O objetivo do paradigma da normalização é encontrar a fórmula adequada de ajudar as pessoas com deficiência 

a obter uma existência tão próxima ao normal possível, a elas disponibilizando padrões e condições de vida 

cotidianas próximas às normas e padrões da sociedade. A concepção de normalidade da pessoa, ainda que 

considerada um avanço, não reflete o reconhecimento de que a pessoa com deficiência é sujeito de direitos e, 

portanto, deve gozar das mesmas, e todas, oportunidades disponíveis na sociedade, independentemente do tipo ou 

grau de sua deficiência”. GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: 

reserva de cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. 3.ed. Goiânia: UCG, 2016. p. 54. 
268 BAPTISTA, Rosilene Santos; et al. Uma análise sobre a legislação para pessoas com deficiência: estudo 

descritivo-exploratório. Online Brazilian Journal of Nursing. v.9, n.1, 2010. Disponível em 

<http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/j.1676-4285.2010.2762/616>. Acesso em 

15.nov.2018. 



 117 

A Lei 7.853/89 foi regulamentada pelo Decreto 3.298/99, ou seja, 10 (dez) 

anos depois da promulgação, e apresenta conceito e classificação de deficiência 

baseado no tipo de deficiência a partir da classificação médica com associação entre 

doença, deficiência e incapacidade, como se deficiência gerasse incapacidade, o que 

foi criticado por Maria Aparecida Gugel: 

“Essa concepção internacionalmente reconhecida de deficiência foi mal 

compreendida, interpretada e aplicada pelo Poder Executivo ao 

regulamentar a definição de pessoa com deficiência, assim também pelos 

intérpretes e aplicadores das leis nacionais, pois fazem associações 

equivocadas de deficiência à doença e à incapacidade para o trabalho e 

para a vida independente sem se preocupar com a melhoria dos 

ambientes.”269 

No Decreto nº 3.298/1999 encontram-se os seguintes conceitos: (i) deficiência 

como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 

ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do 

padrão considerado normal para o ser humano” (artigo 3º, inciso I); (ii) deficiência 

permanente, como sendo “aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período 

de tempo suficiente para não permitir a recuperação ou a alteração, apesar de novos 

tratamentos” (artigo 3º, inciso II); e (iii) incapacidade, conceituada como sendo “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” (artigo 

3º, inciso III). 

Naquele momento, o principal instrumento de tutela da pessoa com 

deficiência oferecido pelo Estado era o assistencialismo baseado no amparo por 

comiseração. Em sua redação original, o artigo 20 da Lei 8.742/93270, que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social, destinou o benefício de prestação 

                                                 
269 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de cargos e 

empregos públicos, administração pública direta e indireta. 3.ed. Goiânia: UCG, 2016. p. 53. 
270 Lei 8.742/93. 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. 
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continuada (BPC) no valor de um salário mínimo às pessoas com deficiência, mas 

pressupôs a pessoa com deficiência como uma incapacitada. 

Embora o BPC se trate de um direito constitucionalmente previsto no art. 203, 

V, da Constituição brasileira271, a Constituição o destinou às pessoas com deficiência 

e ao idoso que “comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família”, conforme disposição da lei. Por sua vez, a lei (Lei 

8.742/93) criou um paradoxo, pois ao invés de definir o que seria a ausência de meios 

de subsistência, definiu originalmente a pessoa com deficiência como sendo aquela 

incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Aprofundou-se a cultura da 

incapacidade, em que a pessoa com deficiência era estimulada a “permanecer 

incapacitada” ao invés de tentar se inserir no incerto mercado de trabalho. 

A definição originária de pessoa com deficiência na Lei 8.742/93 era oposta 

àquela da promoção da igualdade de oportunidades e valorização das potencialidades 

e habilidades das pessoas com deficiência. É preciso reiterar: o BPC foi 

constitucionalmente destinado ao incapaz, e não à pessoa com deficiência. Trata-se 

de situações distintas, não se podendo supor que da deficiência decorre, 

necessariamente, a incapacidade. 

A Lei 8.742/93 passou por duas atualizações na redação do art. 20, §2º, uma 

em 2011 e outra em 2015 e, atualmente, os termos e conceitos utilizados estão em 

consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, in 

verbis: 

Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios 

de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 

                                                 
271 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 203. A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: [...] V - a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
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em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 

2015)272 

As mudanças promovidas passaram a avaliar a deficiência e o grau de 

impedimento em referência direta com o modelo biopsicossocial. Após a Lei 12.435, 

de 2011, foi editado o Decreto 7.617/2011273, que alterou do regulamento do BPC 

aprovado pelo Decreto no 6.214/2007274, “para adequar a concessão do benefício ao 

novo conceito da Convenção e à CIF”, determinando que a avaliação da deficiência e 

do grau de impedimento deve passar por avaliação social, além da avaliação 

médica275. 

Com as alterações, o Decreto 6.214/2007 passou a fazer referência expressa 

à Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde (CIF) ao 

determinar que a avaliação da deficiência e do grau de impedimento seja realizada 

por meio de avaliação social e avaliação médica. A avaliação social deverá considerar 

os fatores ambientais, sociais e pessoais, e a avaliação médica deverá levar em 

consideração as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, sendo que ambas 

considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação 

social, segundo suas especificidades (art. 16, §2º, do Decreto 6.214/2007). 

Esses critérios de avaliação da deficiência e do grau de impedimento têm o 

objetivo de (i) comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, e (ii) aferir o grau de restrição para a 

participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade, decorrente da 

interação daqueles impedimentos com barreiras diversas (art. 16, §5º, do Decreto 

6.214/2007). 

Esses novos critérios de avaliação baseados no modelo biopsicossocial levam 

à avaliação deficiência sob o novo paradigma da promoção da igualdade de 

                                                 
272 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm>. Acesso em 16.nov.2018. 
273 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7617.htm>. Acesso em 

16.nov.2018. 
274 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm>. Acesso 

em 16.nov.2018. 
275 CAPUANO, Tâmara Pádua. O federalismo cooperativo e a necessidade de efetivação do direito à saúde 

da pessoa com deficiência. 2017. Dissertação (Mestrado). Pontífica Universidade Católica de São Paulo – 

PUC/SP, São Paulo. p. 125. 
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oportunidades e valorização das potencialidades e habilidades das pessoas com 

deficiência. 

O conceito de deficiência previsto na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência foi repetido na legislação infraconstitucional pela primeira 

vez na Lei Complementar n. 142/2013, que regulamentou a aposentadoria da pessoa 

com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e, depois, 

na Lei 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). À luz da Convenção, 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”. 

A Convenção deixou a definição de “longo prazo” a cargo do direito interno de 

cada país signatário. No Brasil, a única referência regulamentar, até o momento, sobre 

o que é considerado longo prazo está na Portaria Interministerial 

AGU/MPS/MF/SEDH/MP nº 1, de 27 de janeiro de 2014276,  que definiu impedimento 

de longo prazo e aprovou o instrumento de avaliação do segurado com deficiência 

para fins de aposentadoria, nos termos da Lei Complementar n. 142/2013. Nos termos 

da Portaria, considera-se impedimento de longo prazo “aquele que produza efeitos de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, 

contados de forma ininterrupta” (art. 3º). 

Não obstante o conceito presente na Convenção e nas referidas Leis, a 

regulamentação das deficiências consideradas para os efeitos legais está reproduzida 

no artigo 4º do Decreto nº 3.298/1999, expressamente alterado pelo Decreto n° 

5.296/04, colocando-se em questão o seu caráter exemplificativo ou taxativo. O 

Decreto nº 3.298/1999 ainda utiliza a terminologia “pessoa portadora de deficiência” e 

categoriza as deficiências em física, auditiva, visual, mental e, quando associadas 

entre si, múltipla. O conceito adotado no referido Decreto ainda é baseado 

estritamente no modelo médico de deficiência, havendo um descompasso com o atual 

panorama constitucional sobre o tema. 

                                                 
276 Disponível em <http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/1195254>. Acesso em 16.nov.2018. 
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Apesar disso, o Decreto deve ser lido, interpretado e aplicado à luz da 

Constituição, e não o contrário. É imperioso relembrar que a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada pelo processo legislativo de 

emenda constitucional, o que lhe assegura equivalência constitucional, logo, “as 

normas constantes da Convenção são autoaplicáveis e estão no mesmo patamar da 

Constituição”277. 

Ademais, a avaliação da deficiência deve ser feita com base nos parâmetros 

estabelecidos pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que em 

seu art. 2º, §1º, estabelece: 

Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, 

em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.   

§ 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

§ 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

A Lei 13.146/2015 entrou em vigor em janeiro de 2016, e o seu §1º do art. 2º 

entrou em vigor em janeiro de 2018, por expressa disposição do seu artigo 124, 

segundo o qual, “o § 1º do art. 2º desta Lei deverá entrar em vigor em até 2 (dois) 

anos, contados da entrada em vigor desta Lei”. 

Por essa razão, as definições de deficiência presentes no Decreto 3.298/1999 

não são taxativas. Ao dispor que a avaliação da deficiência será biopsicossocial, 

“quando necessária”, o §1º do art. 2º da Lei 13.146/2015 cria um novo patamar de 

proteção para a pessoa com deficiência. Se a pessoa se enquadra na regulamentação 

do Decreto 3.298/99, poderá beneficiar-se diretamente do Decreto, uma vez que o 

                                                 
277 ARAUJO, Luiz Alberto David; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. A Lei 13.146/2015 (o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência ou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e sua efetividade. Direito e 

Desenvolvimento, João Pessoa, v. 7, n. 13, p. 14. Disponível em 

<https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/298/280>. Acesso em 18.nov.2018. 
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mesmo está em vigor no ordenamento. A Lei 13.146/2015 deixa claro, inclusive, que 

“prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com deficiência”278. 

Caso a aplicação do Decreto 3.298/99 restrinja a amplitude da proteção 

voltada para a pessoa com deficiência, o indivíduo tem o direito de receber a avaliação 

biopsicossocial da deficiência, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei 13.146/2015. O 

Decreto 3.298/99 autoriza que a administração pública reconheça e conceda 

benefícios às pessoas com deficiência ali discriminadas, mas, de modo algum, 

restringe o conceito e o alcance da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência279. 

Aliás, a Convenção determina que os Estados signatários adotem uma série 

de medidas intervencionistas em seu direito interno para adequá-lo à Convenção e à 

consecução de seus propósitos de “promover, proteger e assegurar o exercício pleno 

e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 

pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente” (Artigo 1 

da Convenção). 

Os Estados signatários devem observar, dentre outras, às seguintes 

obrigações decorrentes da Convenção, previstas em seu artigo 4: (i) adotar legislação 

e outras medidas administrativas apropriadas onde for necessário para eliminar 

discriminação contra pessoas com deficiência; (ii) modificar ou revogar leis, costumes, 

ou práticas que direta ou indiretamente discriminem as pessoas com deficiência; (iii) 

incluir a deficiência em todas as políticas públicas e programas relevantes para 

assegurar proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência; 

(iv) abster-se de qualquer ato ou prática incompatível com a Convenção; (v) tomar 

todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada na deficiência, 

por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada. 

                                                 
278 Art. 121.  Os direitos, os prazos e as obrigações previstos nesta Lei não excluem os já estabelecidos em outras 

legislações, inclusive em pactos, tratados, convenções e declarações internacionais aprovados e promulgados pelo 

Congresso Nacional, e devem ser aplicados em conformidade com as demais normas internas e acordos 

internacionais vinculantes sobre a matéria. Parágrafo único.  Prevalecerá a norma mais benéfica à pessoa com 

deficiência. 
279 No mesmo sentido, Tâmara Capuano expôs que “embora o referido Decreto seja aplicável enquanto outro mais 

consentâneo com a Convenção e o Estatuto da Pessoa com Deficiência não seja editado, isso não quer dizer que 

ele tenha o condão de restringir a proteção conferida à pessoa com deficiência pela atual normativa. Isso porque é 

devida uma interpretação do Decreto conforme as leis de regência, estas sem dúvidas prevalecentes”. CAPUANO, 

Tâmara Pádua. O federalismo cooperativo e a necessidade de efetivação do direito à saúde da pessoa com 

deficiência. 2017. Dissertação (Mestrado). Pontífica Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo. 

p. 128. 



 123 

O item 5 do artigo 4 da Convenção estabelece, ainda, que “as disposições da 

presente Convenção se aplicam, sem limitação ou exceção, a todas as unidades 

constitutivas dos Estados federativos”. Isso significa que todos os Entes Federativos 

– Estados, Municípios e Distrito Federal, bem como suas autarquias, fundações e – 

devem observar indistintamente essas obrigações, inclusive alterando, interpretando 

e aplicando suas Leis em conformidade com as normas da Convenção. 

E, reconhecendo o lema internacionalmente difundido “Nada sobre Nós, sem 

Nós”280, que retrata o protagonismo assumido pelas pessoas com deficiência nas suas 

lutas pela inclusão, o item 3 do artigo 4 da Convenção prescreve que as pessoas com 

deficiência, inclusive crianças com deficiência, deverão ter participação, mediante 

consulta e envolvimento ativo, na “elaboração e implementação de legislação e 

políticas para aplicar a presente Convenção e em outros processos de tomada de 

decisão relativos às pessoas com deficiência”. 

No caso do Brasil, a Convenção foi internalizada com equivalência de Emenda 

Constitucional, o que significa que os comandos acima elencados são de ordem 

constitucional, e a Convenção constitui fundamento de validade da legislação 

infraconstitucional. Não obstante, observou-se que a internalização dos novos termos 

e conceitos empregados na Convenção não foi imediata. O constituinte derivado 

chegou a aprovar Emenda Constitucional em 2010 com o antigo termo “portador de 

deficiência” (EC 65/2010) e em 2016 utilizou o termo “pessoa com deficiência” (EC 

94/2016). 

Talvez essa demora na internalização dos novos conceitos tenha sido razão 

para que a Lei 13.146/2015 repetisse, reforçasse e reiterasse comandos já existentes 

na Convenção, conforme observado por Luiz Alberto David de Araujo e Waldir 

Macieira da Costa Filho281. 

Destaca-se que a primeira lei infraconstitucional a utilizar o conceito de 

pessoa com deficiência introduzido pela Convenção foi a Lei Complementar 142/2013. 

Em seguida, houve a aprovação da Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com 

                                                 
280 LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins. História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no 

Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, 2010. p. 106. 
281 ARAUJO, Luiz Alberto David; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. A Lei 13.146/2015 (o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência ou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e sua efetividade. Direito e 

Desenvolvimento, João Pessoa, v. 7, n. 13, p. 15. 
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Deficiência, cuja promulgação colocou em evidência a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, inclusive mencionando-a expressamente. 

Exemplo da desatenção na atividade legislativa quanto aos comandos da 

Convenção foi verificado na aprovação da Lei 12.764/2012, que instituiu a Institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. No texto aprovado pelo Congresso, institucionalizava-se a segregação de 

estudantes com transtorno do espectro autista ao prever que teriam “atendimento 

educacional especializado” quando não fosse possível “a sua inserção nas classes 

comuns de ensino regular” (inciso IV do art. 2º do texto aprovado pelo Congresso), e 

criava-se a possibilidade de se recusar a matrícula de aluno com transtorno do 

espectro autista (§2º do art. 7º do texto aprovado pelo Congresso). Atento ao status 

constitucional da Convenção, a Presidência da República vetou estes dispositivos, 

sob argumento de que os mesmos violavam a Convenção, “internalizada no direito 

brasileiro com status de emenda constitucional”, e não se coadunavam com o 

sistema educacional inclusivo282. 

Percebe-se, também, que até a edição da Lei 13.146/2015, havia uma 

profunda fragmentação legislativa para a tutela da pessoa com deficiência. Diante do 

conceito médico da deficiência que predominava e da classificação das deficiências 

encontrada no Decreto 3.298/99, a proteção legislativa era criada para cada espécie 

de deficiência e com frequência o legislador se referia à “deficiência física” ou 

“deficiente físico”, a despeito da existência de outras deficiências que poderiam ser 

abarcadas pelo diploma legal. A consequência era uma “segregação legal”. 

A Lei 7.070/82283 instituiu “pensão especial para os deficientes físicos 

portadores da deficiência física conhecida como ‘Síndrome da Talidomida’”. Em 2010, 

a Lei 12.190/2010284 concedeu “indenização por dano moral às pessoas com 

deficiência física decorrente do uso da talidomida”. Não foi considerada a 

possibilidade de outras deficiências decorrentes da talidomida285. 

                                                 
282 Mensagem de veto n. 606, de 27 de dezembro de 2012. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Msg/VEP-606.htm>. Acesso em 18.nov.2018. 
283 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1980-1988/L7070.htm>. Acesso em 18.nov.2018. 
284 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12190.htm>. Acesso em 

18.nov.2018. 
285 Estudos demonstraram que a deficiência mental também poderia ser acarretada pelo uso da talidomida, embora 

em menor escala: “entre as anormalidades ocasionadas pela talidomida estão: perda de audição, alterações 

oculares, surdez, paralisia facial; malformações na laringe, traqueia, pulmão e coração, e retardo mental em 6,6% 

dos indivíduos afetados”. MORO, Adriana; INVERNIZZI, Noela. A tragédia da talidomida: a luta pelos direitos 
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A Lei 8.989/95286, em sua redação original, dispunha sobre “isenção do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para 

utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras 

de deficiência física” e, em seu artigo 1º, IV, isentava do IPI os automóveis adquiridos 

“pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física, não possam dirigir 

automóveis comuns”. A segregação era evidente. Esse equívoco foi corrigido com a 

aprovação da Lei 10.690/2003287, que ampliou as espécies de deficiência para 

abranger “deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas”. 

A lei 8.112/1990288, em sua redação original, previu concessão de horário 

especial ao servidor estudante (art. 98). Em 1997, a Lei 9.527/97289 estendeu aquele 

benefício de horário especial “ao servidor portador de deficiência” (art. 98, §2º), bem 

como “ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência 

física” (art. 98, §3º). Diante da nítida violação do princípio da igualdade, foi promulgada 

a Lei 13.370/2016290, que substituiu a extensão do direito ao “ao servidor que tenha 

cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física” por “servidor que tenha 

cônjuge, filho ou dependente com deficiência”, compatibilizando-a com a Convenção 

e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). 

Especialmente sobre a tramitação do Projeto de Lei que originou a Lei 

13.370/2016, percebe-se o desenvolvimento da sensibilidade do legislador para a 

questão da deficiência. O Projeto de Lei é originário do Senado Federal, nº 68/2015291, 

e, em sua redação original apenas propunha a supressão da exigência de 

compensação de horário pelo servidor público, mantendo a referência à deficiência 

física. Apenas quando tramitou na Câmara dos Deputados, PL n. 3330/2015292, já 

depois da promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é que o Projeto de 

Lei foi alterado para abarcar demais casos de deficiência que demandassem cuidados 

                                                 
das vítimas e por melhor regulação de medicamentos. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, 

v.24, n.3, jul.-set. 2017, p. 607. 
286 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8989.htm>. Acesso em 18.nov.2018. 
287 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.690.htm#art2art1iv>. Acesso em 

18.nov.2018. 
288 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm>. Acesso em 18.nov.2018. 
289 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9527.htm#art1>. Acesso em 18.nov.2018. 
290 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13370.htm#art1>. Acesso 

em 18.nov.2018. 
291 Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119843?o=d>. Acesso em 

18.nov.2018. 
292 Disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2018290>. 

Acesso em 18.nov.2018. 
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específicos e cujo atendimento fosse incompatível com o controle rígido de jornada 

de trabalho do serviço público. 

Recentemente, o Decreto nº 3.298/99 teve seus artigos 37 ao 43 revogados 

pelo Decreto nº 9.508/2018293, que passou a disciplinar especificamente a reserva às 

pessoas com deficiência de percentual de cargos e de empregos públicos ofertados 

em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública 

federal direta e indireta. O novo Decreto passou a utilizar corretamente a terminologia 

“pessoa com deficiência” e adequou a normativa sobre a reserva de vagas em 

concursos públicos para pessoas com deficiência com as diretivas da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a própria Lei 13.146/2015. 

Esses apontamentos são evidências de que a promulgação da Lei 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) realmente foi um marco na 

internalização dos novos conceitos e princípios introduzidos no ordenamento 

brasileiro pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

A Lei 13.146/2015 foi responsável, também, pela alteração de diversas leis 

que, de forma direta ou tangencial, atingem os direitos das pessoas com deficiência, 

por exemplo: (i) a legislação eleitoral, para garantir acessibilidade do eleitor com 

deficiência; (ii) a CLT, para garantir tratamento diferenciado ao aprendiz com 

deficiência; (iii) a Lei 7.853/89, para ampliar as medidas judiciais de tutela da pessoa 

com deficiência e tipificar condutas discriminatórias baseadas na deficiência; (iv) a Lei 

do FGTS (Lei n. 8.036/90) para permitir o saque do valor para aquisição de órtese ou 

prótese; (v) o Código de Defesa do Consumidor, para garantir acessibilidade às 

informações sobre produtos e serviços (art. 6º, parágrafo único), bem como às 

informações sobre o próprio consumidor com deficiência (art. 43, §6º); etc. 

Foram mais de 20 (vinte) leis diretamente alteradas pela Lei 13.146/2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência)294. Aquelas que não foram expressamente 

alteradas devem receber interpretação e aplicação conforme a Convenção, que, frise-

se, possui equivalência constitucional. Observa-se, também, a existência de Projetos 

de Leis em tramitação para adequar as leis que ainda necessitam de alteração, por 

                                                 
293 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9508.htm>. Acesso em 

26.mar.2019. 
294 Cf. art. 96 ao art. 126 da Lei 13.146/2015. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em 01.dez.2018. 
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exemplo, a Lei 8.989/95, que concede isenção de IPI e, ao discriminar algumas 

espécies de deficiência, exclui outras, a exemplo da deficiência auditiva e da visão 

monocular. Para superar essa exclusão, está em tramitação o Projeto de Lei n. 

3205/2015, que propõe estender a isenção de IPI na aquisição de veículos 

automotores por todas as pessoas com deficiência, assim definidas na Lei 

13.146/2015. 

A adoção de um conceito único, capaz de abarcar as mais diversas 

deficiências existentes e que possam vir a existir, evita que outras pessoas com 

deficiência, cuja espécie não conste no texto legal, sejam segregadas. Em caso de 

dúvidas, o Poder Público poderá contar com avaliação biopsicossocial, que está 

expressamente prevista no art. 2º, §1º, da Lei 13.146/2015. 

No âmbito internacional, o Brasil se mostrou protagonista ao propor, 

juntamente com os países do Equador e Paraguai, a edição de tratado internacional 

para estabelecer exceções aos direitos autorais e permitir a livre produção e 

distribuição de obras em formato acessível para “pessoas cegas, com deficiência 

visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso”. A proposta foi 

apresentada, em 2009, à Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tendo sido 

concluído e celebrado em 28 de junho de 2013 em Marraquexe, Marrocos, o que deu 

origem à nomenclatura “Tratado de Marraquexe” (no Brasil, “Tratado de 

Marraqueche”295). Caracterizou-se por ser o segundo Tratado Internacional de Direitos 

Humanos internalizado pelo Brasil com base no §3º do art. 5º da Constituição, o que 

lhe garantiu, também, equivalência constitucional 

Houve uma mudança no paradigma da inclusão social das pessoas com 

deficiência, e a legislação brasileira está sendo adaptada. Enquanto esse ciclo de 

alterações, revogações e implementações não se esgota, não se pode perder de vista 

a força constitucional da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

sobre as leis internas, cuja interpretação e aplicação deverá ser conforme as normas 

constitucionais. 

 

                                                 
295 Decreto 9.522, de 8 de outubro de 2018. Disponivel em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2018/Decreto/D9522.htm>. Acesso em 09.mar.2019. 
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4.3 DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE: UMA DISTINÇÃO NECESSÁRIA 

 

No direito brasileiro, a capacidade é estudada na teoria geral do direito civil, 

normalmente, após o estudo da personalidade jurídica. A personalidade jurídica pode 

ser conceituada como “a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair 

obrigações, ou, em outras palavras, é o atributo para ser sujeito de direito”296. 

A personalidade jurídica é um atributo de qualquer pessoa, adquirida pelo 

simples fato de nascer com vida, nos termos do art. 2º do Código Civil de 2002297: “a 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida”. Toda pessoa natural, 

portanto, possui personalidade jurídica ao nascer com vida. 

A capacidade, por sua vez, é inerente à personalidade jurídica, pois, “toda 

pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” (art. 1º do Código Civil). Ocorre 

que a capacidade pode ser dividida em capacidade de direito ou de gozo e capacidade 

de fato ou de exercício. 

Todos os seres humanos têm capacidade de direito ou de gozo. Trata-se de 

algo inerente à personalidade jurídica. Já a capacidade de fato ou de exercício 

pressupõe a aptidão para exercer pessoalmente os direitos e praticar atos jurídicos, 

sem limitações orgânicas ou psicológicas. Nenhum ser humano é desprovido de 

capacidade de direito ou de gozo, mas a capacidade de fato ou de exercício pode 

sofrer limitações, daí se falar em incapacidade absoluta ou relativa. 

O Código Civil de 2002, em sua redação original, elencava no art. 3º as 

seguintes pessoas como absolutamente incapazes: a) os menores de dezesseis anos; 

b) os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos; c) os que, mesmo por causa transitória não 

puderem exprimir sua vontade. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) revogou 

expressamente as alíneas “b)” e “c)” do art. 3º do Código Civil de 2002, que passou a 

ter a seguinte redação: “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”. Retirou-se do sistema jurídico 

                                                 
296 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 41. 
297 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em 02.dez.2018. 
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brasileiro a correlação entre deficiência e incapacidade, cuja ideia era de que a 

incapacidade era decorrência lógica da deficiência. 

Além disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência dispôs expressamente que 

a pessoa com deficiência “tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade 

legal em igualdade de condições com as demais pessoas” (art. 84) e reuniu no artigo 

6º diversos direitos em rol exemplificativo decorrentes do exercício pleno da 

capacidade298. Trata-se de um espelho dos direitos previstos na Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Conforme se extrai da Convenção, considera-se pessoas com deficiência 

aquelas que “têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais 

pessoas”. 

As mudanças promovidas na legislação infraconstitucionais são 

paradigmáticas: desloca-se a presunção de incapacidade que recaía sobre as 

pessoas com deficiência para a presunção de que a pessoa com deficiência “tem 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais” 

(art. 1 da Convenção). 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona registraram as amarras do sistema jurídico 

para a pessoa com deficiência, cuja tradição era de tratar a “incapacidade como um 

consectário quase inafastável da deficiência”299. Em entrevista no “Papeando com 

Pamplona”, Marcos Ehrhardt explicou que o atual sistema de capacidades é um 

desafio para os civilistas, pois, antes, o raciocínio era binário: ou se tinha capacidade 

ou incapacidade, e dentro da incapacidade se tentava enquadrar todas as pessoas 

com deficiência300. Até mesmo pessoas com qualquer deficiência física eram 

                                                 
298 Lei 13.146/2015. Art. 6o A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se 

e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o 

número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar 

sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência familiar 

e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 
299 GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 50. 
300 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Papeando com Pamplona: Estatuto da Pessoa com Deficiência, com Marcos 

Ehrhardt Jr. 2016. (13m:52s). In CERS TV. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=PhRipnxnmUg>. Acesso em 16.mar.2019 
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classificadas como incapazes e estavam sujeitos à interdição sob a égide do Código 

Civil brasileiro de 1916301. 

Tal visão decorria do modelo biomédico da deficiência, tradicionalmente 

adotado no Brasil, que também foi adotado por décadas em diversos países do mundo 

e passou a ser questionado a partir da década de 1970, conforme visto no tópico 4.1. 

A partir do modelo biomédico da deficiência, a pessoa com deficiência é 

aquela que possui impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. 

A caracterização biológica desse impedimento levava a uma drástica consequência 

jurídica para a pessoa com deficiência: a incapacidade. Ao partir do pressuposto de 

que a pessoa com deficiência era incapaz, ela estava sujeita à segregação, à 

impossibilidade de trabalhar, à impossibilidade de se casar, de frequentar a escola, 

enfim, de exercer oportunidades em igualdade com as demais pessoas e de ser 

independente. 

Baseado nesse modelo, o principal instrumento de tutela da pessoa com 

deficiência oferecido pelo Estado era o assistencialismo. Em sua redação original, o 

artigo 20 da Lei 8.742/93302, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, 

destinou o benefício de prestação continuada (BPC) no valor de um salário mínimo às 

pessoas com deficiência, pressupondo-a como incapacitada. O próprio sistema 

referendava a pessoa com deficiência como incapaz para uma vida independente e 

para o trabalho. 

A mudança operada no âmbito Constitucional – a partir da ratificação da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com equivalência 

constitucional – e no âmbito infraconstitucional – a partir da Lei 13.146/2015 – rompeu 

com esse paradigma. A presunção passa a ser a de que a pessoa com deficiência 

tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

A igualdade de oportunidades começa pelo reconhecimento de que é capaz 

para exercer as oportunidades, para uma vida independente e para o trabalho. Ao 

                                                 
301 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Papeando com Pamplona: Humanização da curatela, com Nelson 

Rosenvald. 2016. (19m:30s). In CERS TV. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=mLlnRx-o0ds>. 

Acesso em 16.mar.2019. 
302 Lei 8.742/93. 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. 
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conceito biomédico da deficiência agregou-se o conceito social, que impõe a avaliação 

do impedimento biológico a partir de sua interação com barreiras externas. É essa 

interação que poderá resultar na obstrução da participação plena e efetiva da pessoa 

com deficiência na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 

Eventual estado de incapacidade não decorre necessariamente da deficiência, mas 

pode ser fruto da interação entre a deficiência e o meio. 

Ter impedimento de longo prazo não significa ser incapaz para a realização 

de atividades comuns da vida cotidiana e para o trabalho. O impedimento é inerente 

à pessoa com deficiência, mas trata-se de um aspecto biomédico que varia em graus, 

cuja interação com o meio implica em maior ou menor dependência da pessoa com 

deficiência. Por isso, o atual conceito de pessoa com deficiência é biopsicossocial e a 

análise da deficiência é feita a partir de diagnóstico médico da gradação da deficiência 

e sua interrelação com as barreiras externas. Isso permite avaliar a independência da 

pessoa com deficiência no “seu ambiente habitual, e não o ideal ou eventual”303. 

A avaliação médica da deficiência considera a deficiência nas funções e 

estruturas do corpo e estabelece um grau de incapacidade. Essa era a única 

avaliação. O novo paradigma agrega a avaliação social e passa a considerar fatores 

ambientais, sociais e pessoais na medição das limitações para a pessoa com 

deficiência quando da execução de atividades e participação social. 

Diante disso, não se permite ao intérprete das normas em vigor, sob nenhum 

ângulo de análise, a associação da deficiência com incapacidade, principalmente para 

o trabalho e para a vida independente304. Reconhece-se, assim, que a pessoa com 

deficiência possui capacidade de fato, mas encontra maiores obstáculos para exercê-

la de forma plena. Não se desconsidera as situações em que haja efetivo 

comprometimento do discernimento da pessoa, caso para o qual a legislação prevê o 

instituto da curatela como medida protetiva. Ressalva-se, entretanto, que a curatela 

não afeta o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto (art. 85, §1º, da Lei 13.146/2015). 

                                                 
303 OLIVEIRA, Carla Benedetti. Aposentadoria da pessoa com deficiência sob a visão dos direitos humanos. 

Dissertação (Mestrado). 2016. Pontífica Universidade Cartória de São Paulo, PUC-SP, São Paulo, 2016. p. 128 
304 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de cargos e 

empregos públicos, administração pública direta e indireta. 3.ed. Goiânia: UCG, 2016. p. 55. 
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Pode-se afirmar que “enquanto que os indivíduos com incapacidade são 

pessoas com deficiência, ainda que temporariamente, nem todas as pessoas com 

deficiência possuem limitações que possam caracterizar a incapacidade”305. 

Juliana Borba306 faz referência ao direito espanhol ao tratar sobre a 

aposentadoria da pessoa com deficiência, o qual distingue a incapacidade e a 

descapacidade. Enquanto a incapacidade supõe a privação da capacidade da pessoa 

como medida protetiva excepcional, a discapacidade se configura quando uma 

pessoa com deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tem 

capacidade para os atos da vida civil. Essa distinção é para esclarecer que a pessoa 

descapacitada, embora não tenha limitação para os atos da vida civil, possui 

limitações que demandam maior esforço para atuação na vida cotidiana, dada a 

existência de barreiras externas. 

A nova linguagem adotada no Brasil não distingue incapacidade e 

discapacidade, tal como adotado na legislação espanhola, tendo preferido 

simplesmente suprimir a associação entre deficiência e incapacidade, contudo, 

reconhece que em situação de comprometimento do discernimento a pessoa com 

deficiência goza da medida protetiva da curatela ou da tomada de decisão apoiada, 

conforme a gravidade do comprometimento (art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei 13.146/2015). 

 Reconhecendo que a deficiência é conceito em evolução, é perceptível 

também a mudança de paradigma da incapacidade associada à deficiência na 

CRFB/88. Enquanto arraigada na cultura brasileira a noção de que a pessoa com 

deficiência era incapaz, era-lhe destinado como medida protetiva de maneira 

destacada o benefício assistencial. O reconhecimento de que a pessoa com 

deficiência não é necessariamente incapaz e de que, na verdade, possui mais 

obstáculos para o exercício de suas oportunidades em igualdade com as demais 

pessoas, levou à adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria para o trabalhador com deficiência. 

Em 2005, a Emenda Constitucional n. 47, alterou a redação do §1º do art. 201 

da Constituição brasileira de 1988 para permitir expressamente a adoção de critérios 

                                                 
305 OLIVEIRA, Carla Benedetti. Aposentadoria da pessoa com deficiência sob a visão dos direitos humanos. 

Dissertação (Mestrado). 2016. Pontífica Universidade Cartória de São Paulo, PUC-SP, São Paulo, 2016. p. 145. 
306 BORBA, Juliana de Cássia Bento. A aposentadoria da pessoa com deficiência à luz do paradigma de 

inclusão proposto na Convenção da ONU em Nova Iorque. 2016. Dissertação (Mestrado). Pontífica 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo. p. 28-29. 
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diferenciados para aposentadoria da pessoa com deficiência: “é vedada a adoção de 

requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 

beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de 

atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 

integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos 

termos definidos em lei complementar”. 

Em 2013, foi promulgada a Lei Complementar 142/2013, que regulamentou o 

§1º do art. 201 da CF e pela primeira vez inseriu, na legislação infraconstitucional, o 

conceito de pessoa com deficiência previsto na Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência: 

Art. 2o Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta 

Lei Complementar, 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.  

A regulamentação de longo prazo veio em seguida, por meio da Portaria 

Interministerial da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério da Previdência 

Social, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, do Orçamento e 

Gestão e da Advocacia Geral da União, n. 1, de 27 de janeiro de 2014307, que fixou 

“longo prazo” pelo prazo mínimo de 2 anos308. 

A legislação passa a reconhecer que a pessoa com deficiência possui 

capacidade e estimula o seu exercício, ao invés de promover a dependência e 

comiseração. Os critérios diferenciados para concessão de aposentadoria previstos 

no art. 3º da LC 142/2013309 levam em consideração o grau de dificuldade para que a 

pessoa com deficiência exerça suas competências e habilidades. 

                                                 
307 Disponível em <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-Interm-agu-mps-mf-sedh-mp-1-

2014.htm>. Acesso em 15.nov.2018. 
308 Art. 3º Considera-se impedimento de longo prazo, para os efeitos do Decreto nº 3.048, de 1999, aquele que 

produza efeitos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos, 

contados de forma ininterrupta. 
309 Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as 

seguintes condições: I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se 

mulher, no caso de segurado com deficiência grave; II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se 

homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; III - aos 33 (trinta 

e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com 

deficiência leve; ou IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se 
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A partir deste novo paradigma, portanto, sublinha-se a diferença entre 

deficiência e incapacidade. Uma pessoa com deficiência não é, necessariamente, 

uma pessoa incapaz, embora a incapacidade possa estar presente na pessoa com 

deficiência. A deficiência decorre do impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, enquanto a incapacidade é variável e decorre da 

integração entre a deficiência com uma ou mais barreiras que pode obstruir a 

participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

Uma das inovadoras medidas adotadas pela legislação contemporânea para 

o exercício da capacidade legal pela pessoa com deficiência em igualdade de 

condições com as demais pessoas foi o instituto da tomada de decisão apoiada310. 

Trata-se de uma categoria que “visa o auxílio da pessoa com deficiência para a 

celebração de atos mais complexos, caso dos contratos”311. Nos termos do art. 1.783-

A do Código Civil de 2002, a tomada de decisão apoiada “é o processo pelo qual a 

pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais 

mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada 

de decisão sobre atos da vida civil”, cabendo à pessoa com deficiência o fornecimento 

dos elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. 

Cabe ressaltar que essa espécie de integração da vontade da pessoa com 

deficiência é válida apenas para atos patrimoniais, uma vez que a pessoa com 

deficiência tem resguardada sua plena capacidade para as questões existenciais 

previstas no art. 6º da Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência (casar, 

constituir união estável, direitos sexuais e reprodutivos, planejamento familiar, 

fertilidade, direito à família e convivência familiar e comunitária, direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção). 

A mudança legislativa é apenas um passo para a superação das barreiras que 

associam a deficiência à incapacidade. Além da mudança legislativa, também 

constituem instrumentos para a superação dos impedimentos e para a construção da 

                                                 
mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 

(quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Parágrafo único.  Regulamento do 

Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar.  
310 O instituto da Tomada de Decisão Apoaiada foi previsto no art. 84 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) e regulamentado no artigo 1.783-A do Código Civil de 2002, incluído pela Lei 13.146/2015. 
311 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Lei de Introdução e Parte Geral. V.1. 14.ed. rev. atual. e ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018. p. 133. 
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independência da pessoa com deficiência, a promoção do direito à acessibilidade e 

da adaptação razoável. 

 

4.4 ACESSIBILIDADE COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA A 

DEFICIÊNCIA 

 

Acessibilidade pode ser compreendida como a possibilidade de 

desenvolvimento autônomo, seguro e com facilidade, em qualquer lugar ou no uso de 

um serviço ou tecnologia, por parte de pessoas que tenham limitação funcional312. O 

conceito se refere às condições ambientais que permitem ou habilitam qualquer 

pessoa, em qualquer condição funcional, a realizar uma atividade específica, desde 

acessar um edifício, utilizar um meio de transporte, desfrutar de uma atividade cultural 

ou poder ler conteúdo de uma página na internet. 

É também considerado um princípio que orienta a remoção de barreiras e 

“conduz ao dever e ao direito de incorporar a acessibilidade em todos os aspectos da 

vida, o que inclui, naturalmente, a vida em sociedade”313. Enquanto princípio, a 

acessibilidade protege o “acesso aos direitos e a inclusão activa das pessoas”, 

compreendendo quatro aspectos: (i) a acessibilidade física aos serviços, 

infraestruturas e equipamentos; (ii) o acesso à informação; (iii) o acesso a bens e 

serviços; (iv) o acesso ao mercado de trabalho e ao local de trabalho.314 

Considerando que as pessoas com deficiência são notoriamente afetadas 

pelas barreiras externas, a ideia de acessibilidade surge como a supressão de 

barreiras que limita a participação das pessoas com deficiência. No uso comum, 

acessibilidade pode ser definida como algo de fácil acesso ou qualidade de acessível. 

Quando relacionado às pessoas com deficiência, o termo acessibilidade é 

empregado como acesso a lugares e coisas, tais como, espaços urbanos, edificações, 

                                                 
312 LOPEZ, Fernando Alonso. La accessibilidad en evolución: la adaptación persona-entorno y su aplicación al 

medio residencial en España y Europa. Tese (Doutorado). 2016. Universitat Autònoma de Barcelona, 

Barcelona, 2016. p. 19. Disponível em <https://ddd.uab.cat/record/166087>. Acesso em 05.dez.2018. 
313 LOPES, Laís Vanessa Carvalho de Figueirêdo. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência 

da ONUS, seu protocolo facultativo e a acessibilidade. Dissertação (Mestrado). 2009. Pontífica Universidade 

Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo, 2009. p. 139. 
314 NEVES, Ana Fernanda. Os direitos das pessoas com deficiência no direito da União Europeia. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. LISBOA, 2010 , v.51, n. 1 – 2, Jan.2010, p. 14. 
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meios de transporte, produtos de uso, etc.315 De se notar, porém, que a acessibilidade 

como política de supressão de barreiras transcende as pessoas com deficiência. A 

ideia em torno da acessibilidade é permitir que todas as pessoas tenham igualdade 

de oportunidades mediante eliminação de obstáculos previamente criados. 

Nessa perspectiva, a tradicional acepção de acessibilidade vem se 

modificando para alcançar a busca por um novo “sem barreiras” para o maior número 

de pessoas possíveis, denominado de desenho universal, o desenho para todos316. 

Essa nova acepção é no sentido de que as barreiras identificadas para um 

determinado coletivo de pessoas, como, por exemplo, mobilidade reduzida, pode 

afetar outras pessoas, como pessoas cegas ou surdas. Além disso, acessibilidade 

passa a ser abordada não apenas no sentido de eliminação de barreiras, como 

também prevenção de barreiras em relação a produtos, serviços e infraestruturas. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência traz essa nova 

formatação de acessibilidade ao conceituar desenho universal317 como “a concepção 

de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida 

possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto 

específico”.318 Esclarece, contudo, que o “desenho universal não excluirá as ajudas 

técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias”. 

Isso esclarece que, apesar da universalidade pretendida a partir dessa nova 

formatação da acessibilidade, isso não afasta o atendimento das necessidades 

particulares da pessoa com deficiência. 

                                                 
315 LOPEZ, Fernando Alonso. La accessibilidad en evolución: la adaptación persona-entorno y su aplicación al 

medio residencial en España y Europa. Tese (Doutorado). 2016. Universitat Autònoma de Barcelona, 

Barcelona, 2016. p. 19. Disponível em <https://ddd.uab.cat/record/166087>. Acesso em 05.dez.2018. p. 21. 
316 Id. Ibid. p. 22. 
317 É pertinente fazer referência aos sete princípios do desenho universal criados em 1997 pelo Centro para o 

Desenho Universal, com o propósito de articular o conceito de modo que pudesse ser aplicado em todos os 

ambientes, produtos e comunicação, e incluir a maior diversidade de usuários possíveis: 1. Uso equitativo: o 

desenho deve ser útil e comercializável para pessoas com habilidades diversas; 2. Flexibilidade no uso: o desenho 

deve acomodar uma ampla gama de preferências e habilidades individuais; 3. Uso simples e intuitivo: O uso do 

desenho deve ser fácil de entender, independentemente da experiência do usuário, conhecimento, habilidades de 

linguagem ou nível de concentração; 4. Informação perceptível: O desenho deve transmitir as informações 

necessárias ao usuário, independentemente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais do usuário; 

5. Tolerância ao erro: o desenho deve minimizar os riscos e as conseqüências adversas ou acidentais, bem como 

ações involuntárias; 6. Baixo esforço físico: o desenho deve permitir o uso de forma eficiente e confortável e com 

um mínimo de esforço possível; 7. Tamanho e espaço adequados para acesso e uso: o tamanho e espaço do desenho 

deve permitir o acesso e uso, independentemente do tamanho do corpo, da postura ou da mobilidade do usuário. 

(tradução livre). Disponível em <http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/>. Acesso 

em 08.dez.2018. 
318 Artigo 2 da Convenção. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D6949.htm>. Acesso em 02.dez.2018. 
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A Convenção dedica o seu artigo 9 à acessibilidade e enfatiza a sua 

importância para garantir que as pessoas com deficiência vivam de forma 

independente e participem plenamente de todos os aspectos da vida. Estabelece o 

dever de os Estados Partes tomarem as medidas necessárias para assegurar o 

acesso daquelas em igualdade de oportunidades com as demais pessoas “ao meio 

físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e 

tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações 

abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural”. 

O reconhecimento da amplitude de aplicação e diversidade do objeto da 

acessibilidade leva algumas normas no direito estrangeiro, como na legislação 

espanhola, a acrescentar o adjetivo “universal” para estabelecer a busca pela 

“acessibilidade universal” para que nenhum ambiente, produto ou serviço represente 

discriminação para pessoas com qualquer tipo de limitação funcional319. 

Diversas pessoas – não apenas pessoas com deficiências, mas, inclusive, 

idosos, por exemplo – poderão se beneficiar de um desenho que compense ou preveja 

diversas deficiências funcionais. Isso decorre da promoção da acessibilidade sob o 

ponto de vista da coletividade. Ao invés de se focar nas necessidades de adaptações 

individuais (necessidades específicas de um indivíduo), as decisões sobre 

acessibilidade são baseadas nas limitações funcionais prevalecentes na diversidade 

humana. 

A experiência espanhola demonstra o amplo alcance da acessibilidade, indo 

além das necessidades específicas das pessoas com deficiência320. O I Plano 

Nacional de Acessibilidade da Espanha (2004-2012) estabeleceu que, embora a 

acessibilidade tenha tido como motivação a deficiência, reconheceu que todas as 

pessoas estão sujeitas a sofrer limitações em determinados momentos, por isso a 

                                                 
319 LOPEZ, Fernando Alonso. Op. cit. p. 23. 
320 A Lei Espanhola n. 51/2003, sobre a igualdade de oportunidades, não discriminação e acessibilidade universal 

das pessoas com deficiência previu a “acessibilidade universal” como sendo “a condição que deve ser cumprida 

nos ambientes, processos, bens, produtos e serviços, assim como os objetos ou instrumentos, ferramentas e 

dispositivos, para serem compreensíveis, utilizáveis e praticáveis por todas as pessoas em condições de segurança 

e comodidade, da forma mais autônoma e natural possível; pressupõe a estratégia do “desenho universal”, sem 

prejuízo das adaptações razoáveis que se façam necessárias” (tradução livre). Disponível em 

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-22066>. Acesso em 08.dez.2018. A Lei Espanhola n. 

51/2003 foi revogada pelo Decreto Legislativo Real n. 1/2013, que promulgou a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência na Espanha com aprimoramentos já consolidados no direito interno, como era o caso do 

conceito de “acessibilidade universal”. Disponível em <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-

12632#ddunica>. Acesso em 08.dez.2018. 
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ideia de acessibilidade universal deve, na maior medida possível, beneficiar a 

todos.321 

Trata-se de perceber a acessibilidade como um benefício geral, segundo o 

qual o novo deve nascer adaptado e o velho deve ser gradativamente adaptado322. 

Por isso, a implementação da acessibilidade “requer que sejam criadas normas com 

o padrão mínimo, dentro dos preceitos do desenho universal”323 

No Brasil, o Decreto 5.296/2004324, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para promoção da acessibilidade, trata da acessibilidade e desenho universal 

na concepção e implantação de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Dispõe que a 

acessibilidade é a condição para utilização pela pessoa com deficiência, “com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 

meios de comunicação e informação”. O desenho universal constitui-se nos elementos 

e soluções que compõem a acessibilidade e é concebido de “espaços, artefatos e 

produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes 

características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 

confortável”. 

Sua caracterização é, além de um direito humano325, de política pública. Nos 

termos do art. 9º do Decreto 5.296/2004, a “formulação, implementação e manutenção 

das ações de acessibilidade” será realizada conforme a “priorização de necessidades, 

a programação em cronograma e a reserva de recursos para implantação das ações”, 

bem como “planejamento, de forma continuada e articulada”. 

Explicam Alessandra Benedito e Daniel Menezes que a política pública 

relaciona gestão pública e problemas sociais setoriais, onde o Estado reconhece a 

existência de problemas e dá início a debates e resoluções. Neste caso, “a política 

                                                 
321 LOPEZ, Fernando Alonso. Op. cit. p. 28. 
322 O §1º do art. 19 do Decreto 5.296/2004 prescreve que “no caso das edificações de uso público já existentes, 

terão elas prazo de trinta meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”. O noção de acessibilidade já havia sido incorporada no 

direito brasileiro a partir da Constituição de 1988, e vem se aprimorando desde então. 
323 LOPES, Laís Vanessa Carvalho de Figueirêdo. Op. cit. p. 142. 
324 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm>. Acesso em 

08.dez.2018. 
325 Laís Lopes destaca a importância do tema da acessibilidade “ter sido considerada tanto como um princípio 

norteador, quanto como um dirieto garantido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Pode-

se dizer, pois, que a acessibilidade foi reconhecida com um duplo caráter de princípio-direito. LOPES, Laís 

Vanessa Carvalho de Figueirêdo. op. cit. p. 141. 
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pública é responsável pela identificação, planejamento e solução destes problemas 

através de uma ação estratégica que envolva sociedade e Estado”.326 

Nessa perspectiva de acessibilidade como política pública, a análise e o 

planejamento de intervenções têm como parâmetro os dados gerais obtidos a partir 

de pesquisas das condições, necessidades funcionais e saúde em geral da 

população. A partir desses dados, define-se padrões de acessibilidade a serem 

observados e cumpridos para beneficiar distintas pessoas em pontos comuns. É esse 

padrão de acessibilidade que se encontra regulamentado na lei, tratando-se de 

condições objetivas de acessibilidade referentes a situações preexistentes. 

Apesar da universalidade pretendida na acessibilidade, as condições de 

acessibilidade objetivamente estabelecidas dependem de parâmetros gerais 

confiáveis para atenderem ao maior número de pessoas possíveis com a maior 

qualidade possível. É uma característica da política pública, que visa atingir um 

objetivo em comum às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Por exemplo, o artigo 19 do Decreto 5.296/2004, promove a acessibilidade ao 

prescrever que “a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público 

deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com 

todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos”. No 

entanto, não se valora necessariamente essa qualidade de acesso exigida pela 

norma. Assim, se o acesso ao interior do edifício livre de barreiras for uma rota de 

acesso pelos fundos, isso cumpre a exigência normativa, mas deixa de considerar as 

disparidades de acesso que persistem, tendo em vista que uma rampa de acesso 

pelos fundos obriga a pessoa a sair do itinerário habitual que as demais pessoas usam 

para acessar o edifício. 

Justamente por sua característica geral, não recorre a elementos qualitativos 

individuais. Os padrões estabelecidos pretendem assegurar que a norma garanta 

acesso em sentido absoluto, sem valorar necessariamente a qualidade individual do 

acesso. Não obstante, como as normas e padrões não são estáticos, as demandas e 

necessidades sociais mudam e a acessibilidade é um fenômeno dinâmico que sofre 

                                                 
326 BENEDITO, Alessandra; MENEZES, Daniel Francisco Nagao. Políticas públicas de inclusão social: o papel 

das empresas. Revista Ética e Filosofia Política. n.16, V. 1, junho de 2013. p. 58. Disponível em 

<http://www.ufjf.br/eticaefilosofia/files/2009/08/16_1_benedito.pdf>. Acesso em 08.dez.2018. 
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alteração em sua política pública conforme as avaliações daquilo que tenha sido 

anteriormente planejado. 

Um exemplo de alterações implementadas nas políticas de acessibilidade é a 

intervenção do Estado na construção civil por meio do recente Decreto 9.451/2018327, 

que regulamentou o artigo 58 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência). O referido Decreto dispõe sobre acessibilidade no âmbito da construção 

civil destinada ao uso privado multifamiliar e se justifica porque a acessibilidade é um 

bem público – escasso e custoso – que, sem intervenção estatal, dificilmente seria 

implementado a contento na iniciativa privada por iniciativa desta. 

Diferentemente do Decreto 5.296/2004, que implementou a promoção da 

acessibilidade como política pública a ser implementada de modo objetivo e geral, o 

Decreto 9.451/2018 avançou neste aspecto – afinal, tem como referência a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência – para garantir, também o dever de adaptação razoável. Além de 

estabelecer a acessibilidade a partir do desenho universal, o Decreto 9.451/2018 

previu a realização de adaptações razoáveis individualmente adequadas. 

Também podem ser indicados como exemplos a (i) obrigatoriedade de 

empresas de táxi reservarem 10% de sua frota de veículos acessíveis para pessoas 

com deficiência (art. 51 da Lei 13.146/2015) e (ii) o dever das locadoras de veículos 

de disponibilizarem 1 (um) veículo adaptado para pessoas com deficiência para cada 

conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota (art. 52 da Lei 13.146/2015); 

Como se verá a seguir, a adaptação razoável se distingue da acessibilidade328 

na medida em que a adaptação razoável dá à pessoa com deficiência a prerrogativa 

de exigir a implementação de modificações para garantir a sua participação na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Enquanto a 

acessibilidade garante a superação e prevenção de barreiras comuns às pessoas com 

                                                 
327 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9451.htm>. Acesso em 

08.12.2018. 
328 A acessibilidade como política pública consiste na adoção de ações pelo Estado para a promoção da participação 

da pessoa com deficiência na sociedade por meio da supressão e prevenção de barreiras. É, também um direito 

fundamental que pode ser demandado coletivamente e, em algumas situações, fundamentar pedidos individuais de 

reparação de danos, conforme observou Luiz Alberto David de Araújo. No entanto, como se está a demonstrar, o 

direito à adaptação razoável surgiu para garantir além do dirieto à acessibilidade, para abranger barreiras 

individualmente percebidas pela pessoa com deficiência numa relação social concretamente deduzida, enquanto a 

acessibilidade adota critérios objetivos e abstratos. Cf. ARAÚJO, Luiz Alberto David de. Barrados: pessoa com 

deficiência sem acessibilidade: como cobrar, o que cobrar e de quem cobrar. Petrópolis: KBR, 2011. 
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deficiência e com mobilidade reduzida, a adaptação razoável garante a superação e 

prevenção de barreiras individual e concretamente apontadas.  

 

4.5 ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Todas as pessoas, com ou sem deficiência, estão sujeitas a superar barreiras 

em seu dia a dia, mas a principal diferença para a pessoa com deficiência está no 

número, no grau ou complexidade das barreiras que enfrentam. Algumas dessas 

barreiras resultam da deficiência em si, mas para qualquer que seja a limitação 

associada à deficiência, percebeu-se que inúmeros obstáculos decorrei das barreiras 

impostas externamente. 

Além do direito à acessibilidade, a superação dessas barreiras para garantia 

de igualdade de oportunidades e de tratamento conta o direito à adaptação razoável, 

internalizado pelo direito brasileiro a partir da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. Aplica-se a todas as relações sociais, desde as relações de 

trabalho, a área da educação, prestação de serviços e fornecimento de bens, acesso 

a hotéis, restaurantes e outros locais públicos, condomínios e construção de casas, 

etc. 

Diferentemente da acessibilidade, que é baseada nas limitações 

prevalecentes na diversidade humana, a adaptação razoável foca nas necessidades 

específicas de um indivíduo, ou seja, necessidades individuais de adaptação. Esse 

direito foi incluído no ordenamento brasileiro após a ratificação, pelo Brasil, da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Desde então, a adaptação 

razoável faz parte do direito brasileiro, estando cravado no bloco de 

constitucionalidade, mas não houve, até o presente momento, pesquisa sobre a sua 

aplicabilidade, efetividade e exigibilidade, sendo este o propósito da presente tese, 

tendo como norte a própria Constituição. 

Como se passa a demonstrar, a adaptação razoável dá à pessoa com 

deficiência a prerrogativa de exigir a implementação de modificações individualizadas 
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para garantir a sua participação na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

 

4.5.1 O direito fundamental à adaptação razoável 

 

O direito à adaptação razoável foi elencado pela Convenção sobe os Direitos 

das Pessoas com Deficiência como um direito humano, com pretensão de validade 

universal para toda e qualquer pessoa. Seu reconhecimento e proteção na esfera do 

direito constitucional positivo brasileiro lhe garante, no Brasil, a qualidade de direito 

fundamental. Explica Luciano Martinez que a expressão direitos fundamentais “deve 

ser aplicada para tratar dos direitos humanos reconhecidos e protegidos na esfera do 

direito constitucional positivo interno de cada Estado”329. É justamente o caso do 

direito à adaptação razoável. 

A compreensão da adaptação razoável parte da premissa de que se trata de 

uma proteção, de natureza constitucional, do direito das pessoas com deficiência de 

participarem na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Trata-

se, portanto, de um direito fundamental, porquanto passou a integrar o bloco de 

constitucionalidade brasileiro com a ratificação com equivalência constitucional da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Trata-se do reconhecimento de que da deficiência não decorre, 

necessariamente, incapacidade. Em verdade, a presunção é pela capacidade, sem 

descurar daquelas situações em que a liberdade da pessoa com deficiência esteja 

justamente no cuidado e no assistencialismo, pois, apenas utopicamente seria 

imaginável o completo desaparecimento da deficiência apenas por razões 

arquitetônicas, sociais e atitudinais. Há situações em que, mesmo diante da completa 

extinção dessas barreiras, prevalecerá a necessidade do cuidado e da 

interdependência, pois, o corpo não muda porque a barreira é retirada e o corpo em 

si não pode ser esquecido ou ignorado. 

É preciso compreender, também, que não há uma fórmula única para a 

adaptação necessária para despertar ou potencializar as capacidades das pessoas 

                                                 
329 MARTINEZ, Luciano. Condutas antissindicais. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 42. 
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com deficiência. Cada pessoa tem necessidades únicas e individualizadas que serão 

atendidas pelo direito à adaptação razoável, sendo esta a principal distinção do direito 

à acessibilidade. As necessidades de adaptação devem ser individualmente 

consideradas, pois, aquilo que seja eficiente para uma pessoa, não o será 

necessariamente para outra, afinal, a diversidade é justamente uma das principais 

características da deficiência. Ademais, a adaptação poderá ser revisitada 

periodicamente para garantir que esteja atendendo às necessidades da pessoa. 

É essa também a razão pela qual as possíveis adaptações são atípicas. Ainda 

que o Poder Público preveja formas típicas de adaptação em Decretos e 

Regulamentos, esse rol será exemplificativo. O Poder Público pode prever diversas 

formas de adaptação, a exemplo daquelas previstas nos Decretos 9.451/2018 e 

9.508/2018, que serão analisados abaixo. As medidas típicas vincularão a própria 

administração pública e os particulares nos casos a eles dirigidos, mas não afasta a 

possível discussão em cada caso para avaliação de uma adaptação adequada que 

não esteja prevista no rol normativo, justamente porque um dos princípios que rege o 

direito à adaptação é o princípio da individualidade, conforme será visto abaixo. 

O requerimento de adaptação razoável poderá ser realizado diretamente pela 

pessoa com deficiência ou por meio das pessoas de sua confiança eleitas no processo 

de Tomada de Decisão Apoiada (art. 1783-A do Código Civil de 2002). Não se pode 

descartar, inclusive, a possibilidade do curatelado ou do tutelado requerer adaptação 

razoável para os casos em que estiver impedido de exprimir sua vontade. Pense-se, 

por exemplo, na criança com microcefalia em cadeira de rodas que esteja impedida 

de brincar no balanço do parquinho por falta de adaptação daquele brinquedo, neste 

caso, o pedido de adaptação poderá ser feito por meio do respectivo representante. 

Vislumbra-se, também, a legitimidade do Ministério Público e da Defensoria 

Pública para requerer adaptações razoáveis em favor da pessoa com deficiência, em 

razão do disposto no artigo 79, §3º, da Lei 13.146/2015, que assim prescreve: “a 

Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia 

dos direitos previstos nesta Lei”. 

Adaptação razoável foi conceituada na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência como sendo: 
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As modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem 

ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim 

de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais330. 

Trata-se, portanto, das mudanças no ambiente, na forma como as coisas são 

feitas, os ajustes e adequações individualmente realizados para que a deficiência não 

impeça o gozo ou exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 

de todos os direitos. A adaptação razoável legitima a ideia de superar barreiras 

individualmente percebidas, ao invés de mudar o indivíduo com deficiência para que 

ele se adeque às estruturas existentes. 

Essa noção é o reconhecimento do conceito de deficiência em evolução: as 

barreiras para a inclusão estão também nas estruturas culturais, tecnológicas e 

arquitetônicas padronizadas como normais, que podem ser adaptadas para permitir o 

livre acesso das pessoas com deficiência aos direitos e serviços. A adaptação poderá 

permitir à pessoa com deficiência o desenvolvimento máximo de suas aptidões e 

capacidades. 

O direito à adaptação razoável será guiado pelos princípios da dignidade 

humana, da individualização, e da inclusão. 

As adaptações devem ser realizadas em respeito à dignidade da pessoa com 

deficiência e com vistas à potencialização da sua capacidade e aptidões, e sua 

integridade física e psicológica devem ser respeitados, bem como sua privacidade, 

intimidade e individualidade. A autonomia da pessoa com deficiência é um importante 

aspecto de sua dignidade e deve ser preservada, pois refletindo seu direito de 

autodeterminação, razão pela qual a participação da pessoa com deficiência no 

processo de escolha e implantação da adaptação razoável deve ser garantida. 

O princípio da individualização da adaptação razoável significa que não há 

fórmula abstratamente estabelecida para a adaptação, especialmente considerando a 

diversidade que é inerente à deficiência e as necessidades únicas de cada pessoa 

com deficiência. É preciso, então, identificar e considerar as necessidades individuais 

no processo de promoção das adaptações, pois, embora uma solução adaptativa 

                                                 
330 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em 

09.jan.2019. 
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possa atender a mais de uma pessoa com deficiência em situação semelhante, é 

altamente provável que haja necessidade de diferentes adaptações para diferentes 

pessoas com deficiência. Além disso, a individualização da adaptação exige sua 

avaliação periódica para se verificar se sua eficiência inicialmente pretendida está 

sendo alcançada. Enfim, a adaptação não terá um padrão único, ela será tão diversa 

quanto a própria diversidade da deficiência. 

Sob o manto do princípio da inclusão, as adaptações devem ser promovidas 

com vistas a maximizar a inclusão e participação plena da pessoa com deficiência, e 

representa o dever de se prevenir novas barreiras e remover aquelas existentes. Não 

se trata de “normalizar” a pessoa com deficiência como condição para sua 

participação plena, mas de respeitar a deficiência como algo que lhe é inerente à 

diversidade humana e garantir sua inserção particularizada com base nas suas 

necessidades específicas. 

A adaptação razoável foi inserida na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência através do termo “reasonable accommodation”, em 

referência às suas origens norte-americanas, e um dos principais entraves na 

aplicação desse direito recai justamente sobre a interpretação do adjetivo “razoável”. 

Na internalização da adaptação razoável, alguns países da União Europeia utilizaram 

termo mais adequado, por exemplo, “adaptação efetiva”, para dar o verdadeiro sentido 

pretendido a esse direito (vide tópico 3.3.2). No Brasil, o mesmo termo – adaptação 

razoável – foi empregado na Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

então, o legislador brasileiro não se valeu de uma interpretação autêntica para dar 

sentido à “adaptação razoável”, ficando a cargo do intérprete fazê-lo. 

Dentre as diversas possibilidades de interpretação da “adaptação razoável”, 

destacou-se no Capítulo 3 que: a) razoável pode significar o enfraquecimento do dever 

de adaptação, ou b) pode significar a efetividade da adaptação. 

Qual dessas interpretações deve ser utilizada no Brasil? Diferentemente de 

países da União Europeia, que utilizaram um termo ou adjetivo mais adequado, como, 

por exemplo, adaptação efetiva ou medida apropriada, para esclarecer que adaptação 

razoável significa adaptação efetiva, a Convenção utilizou o termo adaptação razoável 

e o Estatuto da Pessoa com Deficiência o repetiu. Isso restaura as incertezas sobre o 

alcance do termo no território nacional, especialmente porque o Brasil não possui 

experiência anterior com a adaptação razoável. 
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De plano, descarta-se a interpretação que entende o adjetivo “razoável” como 

um freio ao dever de adaptar. Essa interpretação afasta a existência de custos ou 

dificuldades para quem esteja sendo demandado a realizar adaptações, o que é um 

contrassenso: viu-se que custos e dificuldades são inerentes à realização de 

adaptações, pois, algum custo sempre haverá. Eventual aplicação do de minimis test 

(vide 3.1), levaria qualquer demanda a dois obstáculos: a própria razoabilidade da 

medida em si para o demandado (e não para o requerente) e, se transposto esse 

primeiro obstáculo, o ônus desproporcional. Isso é incompatível com os princípios 

inseridos na Convenção e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, cujo propósito foi 

justamente afastar entraves para a inclusão e participação plena da pessoa com 

deficiência em igualdade de oportunidades na sociedade. 

O Brasil possui uma vasta legislação desde a Constituição de 1988 protetiva 

da pessoa com deficiência, que veio se desenvolvendo do assistencialismo para a 

inclusão, mas aqueles diversos instrumentos não foram capazes de evitar barreiras 

para a participação das pessoas com deficiência como membros iguais na sociedade 

e violações de seus direitos humanos. O compromisso assumido pelo Brasil por meio 

da Convenção aprovada com equivalência constitucional e por meio do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) foi de promover e proteger os direitos e a 

dignidade das pessoas com deficiência, corrigir suas profundas desvantagens sociais 

e promover sua participação na vida econômica, social e cultural, em igualdade de 

oportunidades. 

Diante disso, entende-se que adaptação razoável será aquela capaz de 

assegurar inclusão e participação plena da pessoa com deficiência, isto é, será aquela 

eficaz para a pessoa com deficiência. Perceba-se que o conceito de adaptação 

razoável inserido na Convenção compreende as “modificações e os ajustes 

necessários e adequados” e serão avaliadas em cada caso para “assegurar que as 

pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais”. 

O mesmo conceito foi repetido na Lei 13.146/2015, sendo as “adaptações 

razoáveis” referidas como aquelas necessárias e adequadas. Por necessário, 

entende-se o imprescindível, e, por adequado, entende-se o efetivo, ou seja, 

adaptação razoável no contexto brasileiro deve ser compreendida como a adaptação 

imprescindível para a efetiva consecução do objetivo pretendido. 
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A adequação é inerente à adaptação, em outras palavras, uma adaptação 

deve ser adequada. Ela é individualizada e promovida de acordo com a necessidade 

específica em virtude da própria diversidade inerente à deficiência. A Lei 13.146/2015 

destaca diversos setores em que a adaptação razoável é necessária para garantir a 

participação da pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades na sociedade. 

O art. 32, III, garante a realização de adaptação razoável para a pessoa com 

deficiência nos pisos superiores de unidades habitacionais em programas 

habitacionais, além da acessibilidade. O art. 37 garante a inclusão da pessoa com 

deficiência no trabalho por meio da acessibilidade, fornecimento de recursos de 

tecnologia assistiva e adaptação razoável no ambiente de trabalho. Ao regulamentar 

a acessibilidade, a Lei 13.146/2015 prescreve que a concepção e a implantação de 

projetos, serviços e produtos, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona 

urbana como na rural, devem atender aos princípios do desenho universal, mas, a 

adaptação razoável será implementada onde o desenho universal não puder ser 

empreendido (art. 55, §2º). 

O limite do dever de realizar adaptação razoável reside no ônus 

desproporcional para aquela que seja demandado a realizar adaptações. O ônus 

desproporcional será investigado no próximo tópico. Dentre diversos critérios que 

poderão ser considerados para a aferição da necessidade e adequação da adaptação 

razoável, é possível elencar: a) a necessidade individualizada da pessoa com 

deficiência; b) tamanho, situação financeira, natureza e extensão daquele que está 

sendo demandado a realizar adaptações; c) custos estimados para adaptações; d) 

existência de suporte estatal a adaptação; e) eficiência331 da adaptação; f) 

disponibilidade tecnológica para a realização da adaptação necessária. 

Algumas questões podem auxiliar na verificação da adequação e necessidade 

da adaptação, por exemplo: a) a adaptação requerida realmente irá viabilizar que o 

indivíduo exerça a função ou realize a atividade proposta? b) a adaptação requerida 

                                                 
331 Letícia Martel discorreu sobre a adaptação razoável e defendeu que o adjetivo razoável deve ser interpretado 

como eficaz para “adaptar o ambiente material e normativo às necessidades da pessoa com deficiência com o 

mínimo de segregação e estigma possível [...]”. Ainda na concepção da autora, eficaz não se restringe aos aspectos 

práticos, sendo “extensível aos aspectos menos palpáveis, como evitar o estigma, a humilhação, o 

constrangimento”. MARTEL, Letícia de Campos. Adaptação razoável: o novo conceito sob as lentes de uma 

gramática constitucional inclusiva. SUR – Revista Internacional de Direitos Humanos. v.8, n. 14, jun. 2011. p. 

106. 



 148 

é necessária – condição sine qua non – para o exercício da função ou realização da 

atividade? 

O diálogo e a disposição das partes para a construção de um ambiente sem 

barreiras são condições necessárias para se alcançar adaptações possíveis. Uma vez 

desenhada a adaptação necessárias para determinado caso, é preciso verificar, 

ainda, se há ônus desproporcional para o demandado, cujo conceito e características 

serão vistos no tópico 4.5.2. Havendo mais de uma adaptação alternativa que sejam 

igualmente efetivas, mas uma delas menos onerosa, esta deve ser considerada em 

relação à mais onerosa. 

Esclarece-se, ainda, que as adaptações possíveis não são apenas de ordem 

material – no ambiente – mas também comportamental, cultural e até mesmo 

normativa. A Convenção obriga os Estados Partes a adotarem as medidas 

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

costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com 

deficiência (artigo 4 da Convenção). Tome-se como exemplo de adaptação legislativa 

para a pessoa com deficiência a Lei 13.370/2016, que alterou o §3º do art. 98 da Lei 

8.112/1990 para estender o horário especial de trabalho ao servidor que tenha 

cônjuge, filho ou dependente com deficiência, independentemente de compensação 

de horário. Antes desta alteração, além da exigência de compensação de horário, a 

lei apenas se referia à deficiência física, o que denotava nítido caráter discriminatório 

e segregacionista. 

Essa proposta de interpretação e aplicação da adaptação razoável não reflete, 

necessariamente, a opção dos demais países signatários da Convenção, pois, como 

visto no capítulo 3, há diversas maneiras de se interpretar e aplicar essa norma. A 

legislação interna de cada país configura a adaptação razoável de acordo com 

características e critérios próprios, tendo como parâmetro a Convenção. No caso do 

Brasil, há a peculiaridade de a Convenção ter sido incorporada como equivalente à 

emenda constitucional, razão pela qual a interpretação dada à mesma e às normas 

dela decorrentes possuem força constitucional, constituindo verdadeiro fundamento 

de validade para normas infraconstitucionais. 
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Ao questionamento sobre quem pode ser requerido a promover adaptações 

razoáveis, à luz de toda construção doutrinária332 e jurisprudencial333 sobre a teoria 

dos direitos fundamentais no Brasil, bem como do que dispõe a própria Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei 13.146/2015, estão sujeitos 

ao dever de promover adaptações razoáveis o Estado e os particulares. Em outras 

palavras, além do dever estatal de respeito, proteção e promoção dos direitos 

fundamentais, prevalece a eficácia horizontal dos direitos fundamentais para obrigar 

as pessoas e entidades privadas também perante os direitos fundamentais. 

Dirley da Cunha Jr ratifica que “no Brasil há uma tendência, na doutrina e na 

jurisprudência do STF, em se adotar a teoria da eficácia direta ou imediata dos direitos 

fundamentais nas relações privadas”, o que representa “a aplicação do que preconiza, 

entre nós, o §1º do art. 5º [da CRFB/88], que determina a aplicabilidade imediata das 

normas de direitos fundamentais”.334 

A Convenção, em seu artigo 1, letra “e)”, prescreve que os Estados Partes se 

comprometem a “tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 

baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa 

privada”. Embora o direito fundamental à adaptação razoável vincule o Poder Público 

e particulares, é possível encontrar na própria legislação diferentes graus de 

obrigações para um e para outro. Por exemplo, o artigo 28, §1º, da Lei 13.46/2015 

discrimina quais das obrigações se estendem ao setor privado de educação na 

inclusão das pessoas com deficiência. Considerando que a própria legislação 

apresenta diferentes graus de vinculação, entende-se que em cada caso isso pode 

ser tomado como referência para a adequada interpretação do dever de adaptação 

pelo particular. 

Uma das formas de discriminação da pessoa com deficiência decorre 

justamente da recusa em promover adaptação razoável. A própria Convenção 

conceitua “discriminação por motivo de deficiência” como sendo “qualquer 

                                                 
332 Cf. SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008. 
333 Cf. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 201819/RJ. 2ª Turma. Relatora Ministra 

Ellen Gracie. Relator para acórdão Ministro Gilmar Mendes. Julgado em 11/10/2005. Acórdão publicado no DJ 

de 27/10/2006. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 10.jan.2019 
334 CUNHA Jr., Dirley da. Curso de direito constitucional. 6.ed. rev. amp. e atual. Salvador: JusPodivm, 2012. 

p. 650-651. 
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diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência”, que “abrange todas as 

formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável”. 

A Lei 13.146/2015 reitera que a recusa de promoção de adaptação razoável 

constitui discriminação por motivo de deficiência, ao prescrever que “Considera-se 

discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, 

por ação ou omissão, [...] incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de 

fornecimento de tecnologias assistivas” (art. 4º, §1º, da Lei 13.146/2015). 

Como exemplo da concreção normativa do direito fundamenta à adaptação 

razoável, o Decreto 9.508/2018 prevê expressamente o dever de adaptação razoável 

para a administração direta e indireta nos concursos públicos com reserva às pessoas 

com deficiência percentual de cargos e de empregos. Prescreve o artigo 9º do referido 

Decreto que “os órgãos da administração pública federal direta e indireta, as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista deverão providenciar a acessibilidade no 

local de trabalho e a adaptação razoável, quando requerida, para o efetivo exercício 

laboral da pessoa com deficiência”. 

Ao conceituar as barreiras que constituem obstáculos ou entraves para plena 

participação e inclusão das pessoas com deficiência, a Lei 13.146/2015 elenca 

produtos e serviços públicos e privados, a exemplo de acesso e permanência em 

edifícios, construção civil, transporte, comunicação, ensino, vias e quaisquer locais 

públicos e privados. Destaca-se, inclusive, o dever de empregadores, instituições de 

ensino públicas e privadas, instituições financeiras e planos de saúde de garantirem 

acessibilidade e inclusão por meio de adaptações razoáveis. 

Uma das formas de inclusão da pessoa com deficiência é reserva de 

percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em 

processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, 

outrora regulamentado pelo Decreto 3.298/99 e agora regulamentado pelo Decreto 

9.508/2018. Na inscrição para concorrer a uma vaga em concurso público ou processo 

seletivo, a pessoa com deficiência tem o direito de requerer as adaptações razoáveis 

necessárias para que possa concorrer em igualdade de condições com as demais 

pessoas, sendo dever das entidades promotoras a realização das adaptações 

razoáveis adequadas. 
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É importante salientar que o conteúdo da prova para a pessoa com deficiência 

deve ser o mesmo das demais provas, bem como deve a pessoa com deficiência 

alcançar o escore mínimo em cada fase do concurso para alcançar aprovação. Não 

há vaga a ser dada para a pessoa com deficiência, mas vaga a ser suprida mediante 

aprovação, desde que atendidos os rigores do edital para aprovação. A diferença está 

nas adaptações para a realização da prova, e não no grau de dificuldade 

conteudístico. 

Dentre as diversas possibilidades de adaptação, o próprio Decreto n. 

9.508/2018 prevê, exemplificativamente, (i) para o candidato com deficiência visual: 

a) prova impressa em braile, b) prova impressa em caracteres ampliados, com 

indicação do tamanho da fonte, c) prova gravada em áudio por fiscal ledor, com leitura 

fluente, d) prova em formato digital para utilização de computador com software de 

leitura de tela ou de ampliação de tela, e e) designação de fiscal para auxiliar na 

transcrição das respostas; (ii) para o candidato com deficiência auditiva: a) prova 

gravada em vídeo por fiscal intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras, e b) 

autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito à inspeção e à aprovação 

pela autoridade responsável; e (iii) para o candidato com deficiência física: a) 

mobiliário adaptado e espaços adequados para a realização da prova, b) designação 

de fiscal para auxiliar no manuseio da prova e na transcrição das respostas, e c) 

facilidade de acesso às salas de realização da prova e às demais instalações de uso 

coletivo no local onde será realizado o certame. 

Cerca de trinta dias depois da publicação do Decreto n. 9.508/2018, foi 

publicado o Decreto n. 9.546/2018, que promoveu alterações naquele para excluir 

adaptações razoáveis das provas físicas para candidatos com deficiência. Ocorre que 

o conteúdo do Decreto n. 9.546/2018 contradiz a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, na medida em que proíbe adaptação razoável, negando-a 

abstratamente e, portanto, discrimina as pessoas com deficiência por negar 

adaptação razoável. 

Conforme visto acima, a Convenção prescreve em seu artigo 1, letra “e)”, que 

os Estados Partes se comprometem a “tomar todas as medidas apropriadas para 

eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, 

organização ou empresa privada”. Uma das formas de discriminação da pessoa com 

deficiência decorre justamente da recusa em promover adaptação razoável. A própria 
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Convenção conceitua “discriminação por motivo de deficiência” como sendo “qualquer 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência”, que “abrange todas as 

formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável”. 

É forçoso concluir, portanto, que o Decreto n. 9.546/2018 é inconstitucional, 

porque discriminatório e em flagrante contradição com a Convenção, que possui 

equivalência constitucional. 

Outra seara de grande impacto do dever de adaptação razoável são as 

relações de trabalho pela sensibilidade à incidência de direitos fundamentais devido à 

relação de poder nelas presentes. É dever do empregador, de qualquer natureza, 

promover as adaptações razoáveis necessárias para inclusão e plena participação da 

pessoa com deficiência. Verificou-se, inclusive, no capítulo anterior que as origens do 

dever de adaptação razoável estão nas relações de trabalho, sendo esta uma das 

espécies de relação social com maior grau de tensão entre os atores envolvidos. 

Adaptação razoável nas relações de trabalho serão as mudanças no ambiente 

de trabalho ou no modo como as coisas são realizadas que permita à pessoa com 

deficiência desfrutar de igualdade de oportunidades no trabalho. Dentre as diversas 

possibilidades de adaptação para a pessoa com deficiência, incluem-se a 

reestruturação do trabalho, trabalho em meio período, trabalho em horários especiais, 

readaptação de função, aquisição ou alteração de equipamentos ou instrumentos de 

trabalho, ajustes ou modificações adequadas no local de trabalho, a disponibilização 

de intérpretes ou leitores, transferência do empregado ou alteração de suas funções, 

entre outros, de acordo com a necessidade individual que se apresentar no caso 

concreto. As adaptações a serem implementadas não são restritas às funções 

essenciais do trabalho, mas compreendem as adaptações necessárias para que o 

indivíduo possa gozar de igualdade de benefícios e privilégios tal como seja gozado 

pelas demais pessoas naquele ambiente de trabalho, a exemplo do local de 

estacionamento do veículo para a pessoa com deficiência de locomoção. 

Em novembro de 2018, promulgado o Decreto n. 9.571/2018, que estabelece 

diretrizes nacionais para empresas sobre direitos humanos, e em seu artigo 1º, §2º, 

estabelece que as empresas implementarão as referidas diretrizes voluntariamente. É 

preciso observar, porém, que a implementação voluntária das diretrizes ali indicadas 

não dispensa a observância obrigatória das normas de direitos humanos positivados 
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em vigor no país, a exemplo da própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência. 

O Decreto 9.571/2018 enfatiza a eficácia horizontal dos direitos humanos e 

fundamentais335, ao expressar a responsabilidade direta de empresas para com os 

direitos humanos previstos em Tratados incorporados e direitos fundamentais 

previstos na Constituição. Além de responsabilizar o Estado pela proteção dos direitos 

humanos, o Decreto 9.571/2018 estabelece a responsabilidade das próprias 

empresas pelos direitos humanos, independentemente da atuação do Estado. 

Com a ressalva de que o Decreto 9.571/2018 não esgota os deveres das 

empresas para com os direitos humanos, o mesmo prevê expressamente o dever de 

iniciativa para acessibilidade para as pessoas com deficiência nos ambientes e locais 

de trabalho, ainda que se trate de área ou atividade na qual não há atendimento ao 

público (art. 7º, I, do Decreto 9.571/2018). Essas condições visam garantir a plenitude 

de sua inclusão em igualdade de oportunidades. 

Além do dever de respeito aos direitos humanos e direitos fundamentais, o 

Decreto 9.571/2018 ainda destaca o dever de promoção desses direitos. 

Especialmente sobre os direitos das pessoas com deficiência, o art. 8º, V, do referido 

Decreto determina a sua promoção e garantia a acessibilidade igualitária, a ascensão 

hierárquica, a sua empregabilidade e a realização da política de cotas. Ao tratar da 

promoção dos direitos das pessoas com deficiência, o Decreto destaca a 

responsabilidade privada pela proteção e promoção de todos os direitos desta minoria 

que sejam reconhecidos em tratados de direitos humanos e também aqueles 

incorporados no direito interno. Por isso, embora o Decreto não mencione 

expressamente o direito de “adaptação razoável”, trata-se de garantia fundamental a 

ser respeitada e promovida nos ambientes e locais de trabalho, sejam eles abertos ou 

não ao público. 

Uma das formas de adaptação razoável na relação de trabalho que vem sendo 

julgada pela Justiça do Trabalho é o pedido de adaptação da jornada com redução da 

                                                 
335 Prescreve o art. 4º do Decreto 9.571/2018: Art. 4º Caberá às empresas o respeito: I - aos direitos humanos 

protegidos nos tratados internacionais dos quais o seu Estado de incorporação ou de controle sejam signatários; e 

II - aos direitos e às garantias fundamentais previstos na Constituição. 
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carga horária de trabalho para o trabalhador com deficiência ou trabalhador que tenha 

cônjuge, companheiro ou filho com deficiência. 

A pesquisa no campo de jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 

5ª Região (TRT5)336 utilizando os termos “deficiência” e “jornada” revelou a existência 

de dois julgados acerca do tema, um do ano de 2016 e outro do ano de 2018. No ano 

primeiro caso, foi impetrado Mandado de Segurança337 no TRT5 com o objetivo de 

revogar a antecipação de tutela concedida pelo juízo monocrático consistente na 

redução de jornada de trabalho da empregada em 50%, sem compensação e sem 

diminuição salarial, em razão de se tratar de empregada com filho com Síndrome de 

Down, enquanto fosse imprescindível a necessidade de acompanhamento do filho 

pela genitora. Para justificar a manutenção da irredutibilidade do salário e a 

desnecessidade de compensação de jornada, o acórdão destacou, de um lado, a 

necessidade da empregada acompanhar o filho com deficiência em médicos, 

fisioterapeutas, educadores físicos, fonoaudiólogos dentre outros profissionais, e, de 

outro, o impacto no orçamento familiar para custear todas as necessidades. 

O Impetrante alegou falta de base legal na legislação trabalhista e fez 

referência ao §3º do art. 98 da Lei 8.112/1990 para justificar a impossibilidade de 

redução de jornada sem compensação. Na data do julgamento, ainda não havia sido 

aprovada a Lei 13.370/2016, que alterou o §3º do art. 98 da Lei 8.112/1990 para 

estender o horário especial de trabalho ao servidor que tenha cônjuge, filho ou 

dependente com deficiência, independentemente de compensação de horário. No 

entanto, o acórdão apontou a incompatibilidade daquele dispositivo com a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o destacou-se a equivalência 

constitucional da Convenção. Ao final, a segurança foi concedida parcialmente para 

restringir a 25% (vinte e cinco por cento) a redução na carga horária da empregada, 

“ante a possibilidade de o pai da criança também buscar redução de 25% (vinte e 

cinco por cento) da sua carga horária junto ao seu empregador, já que ambos têm 

dever de assistência ao filho” com deficiência, e a concessão da segurança foi limitada 

ao implemento dos doze anos de idade da criança. 

                                                 
336 Disponível em <https://www.trt5.jus.br/jurisprudencia>. Acesso em 14.jan.2019. 
337 BRASIL. Bahia. Tribunal Regional da 5ª Região (TRT5). Mandado de Segurança n. 0001096-

31.2016.5.05.0000, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) HUMBERTO JORGE LIMA 

MACHADO, Dissídios Individuais II, DJ 14/12/2016. 

https://www.trt5.jus.br/jurisprudencia
https://www.trt5.jus.br/jurisprudencia
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O segundo julgado encontrado do TRT5 é de 2018 e trata-se de um Recurso 

Ordinário338 que reconheceu à trabalhadora o direito à redução da jornada de trabalho 

de modo a conciliar com o direito/dever de assistir ao filho com deficiência, em 

especial por se tratar de criança com deficiência. O empregador era o Município de 

Itapetinga/BA, cujos servidores são regidos pelo regime jurídico celetista, e este 

alegou em sua defesa a falta de lei que garantisse o direito à redução de jornada do 

trabalhador e a impossibilidade de aplicar de forma supletiva o §3º do art. 98 da Lei 

8.112/1990 com a redação dada pela Lei 13.370/2016. Diferentemente do caso 

anterior, não houve referência à Convenção, tendo havido apenas referência ao 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e à própria Constituição. Ao final, foi negado 

provimento ao Recurso Ordinário para manter a sentença recorrida que deferiu a 

adaptação mediante redução de jornada de 40h para 20h sem redução de 

vencimentos. 

No acórdão que julgou o Recurso Ordinário não houve limitação do período 

que o empregado permaneceria sob o regime de jornada adaptada e tampouco se 

discutiu o percentual de redução da jornada diária de trabalho. 

A pesquisa pelos mesmos termos (“deficiência” e “jornada”) também revelou 

resultados em outros Tribunais Regionais do Trabalho, a exemplo do processo n. 

0010250-28.2016.5.15.0119, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região339. Não se obteve semelhante resultado em pesquisa realizada na base de 

dados da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 

Além disso, observou-se que em todos os casos acima o 

reclamado/empregador foi um ente público, uma autarquia ou empresa pública, não 

se tendo encontrado nenhum caso de redução de jornada em razão da deficiência na 

iniciativa privada. Apesar disso, destaca-se a tramitação do Projeto de Lei do Senado 

n. 110/2016, que visa promover alteração na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) para que o trabalhador que possua filho com deficiência tenha sua jornada de 

trabalho reduzida em 10% sem prejuízo de sua remuneração. Não obstante a 

inexistência de dispositivo na CLT que preveja a redução de jornada como forma de 

                                                 
338 BRASIL. Bahia. Tribunal Regional da 5ª Região (TRT5). Recurso Ordinário n. 0000007-

79.2018.5.05.0621, Relator(a) Desembargador(a) EDILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS, Primeira 

Turma, DJ 11/12/2018. 
339 Disponível em <https://www.conjur.com.br/2018-jan-28/trt-15-reduz-jornada-funcionario-filho-deficiencia>. 

Acesso em 14.jan.2019. 

https://www.trt5.jus.br/jurisprudencia
https://www.trt5.jus.br/jurisprudencia
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adaptação para o trabalhador com deficiência ou com familiar com deficiência na 

iniciativa privada, entende-se que tal direito decorre diretamente da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e, ainda, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, que preveem expressamente a adaptação razoável como direito da 

pessoa com deficiência. 

A área da educação também é um setor no qual se vislumbra conflitos 

envolvendo o dever de adaptação razoável. As adaptações razoáveis no ensino serão 

todas aquelas necessárias para que o estudante possa ingressar, permanecer, 

aproveitar e concluir o ciclo de ensino. Dois casos registrados pela Defensoria Pública 

Estadual da Bahia na cidade de Teixeira de Freitas ilustram adaptações razoáveis no 

ensino superior, com destaque para a individualização e diversidade das adaptações 

exigidas em cada um dos casos. 

No primeiro caso, a requerente era aluna do curso de graduação em 

pedagogia na Universidade Estadual da Bahia. Tratava-se de aluna com deficiência 

visual decorrente de toxoplasmose congênita com cegueira no olho direito e apenas 

20% de visão no olho esquerdo. Procurou a Defensoria Pública relatando estar no 7º 

semestre do curso de pedagogia e que vinha sofrendo as seguintes restrições de 

igualdade de tratamento e de oportunidades: às vezes o professor escrevia no quadro 

e não falava o que escreveu, levando a requerente a perder aquele conteúdo porque 

não conseguia ler o quadro; quando, por alguma razão, a turma mudava de sala, a 

requerente não era conduzida por nenhum colega e tinha que passar de porta em 

porta para tentar identificar a sua turma pela voz do professor; quando os textos eram 

colocados na copiadora, não era dada alternativa para a requerente obter um texto 

ampliado para leitura. 

As adaptações requeridas pela aluna foram (i) a concessão, pela 

Universidade, de um videoampliador, o que lhe permitiria ler os textos, livros e o 

próprio quadro, minimizando a necessidade intervenção de terceiros; (ii) a 

disponibilização de um aluno-monitor para auxiliá-la nas atividades em classe e 

extraclasse; (iii) alteração comportamental dos colegas de classe para que avisassem 

eventual mudança de sala e a conduzissem para a nova sala; (iv) e alteração 

comportamental do professor para que não escrevesse algo no quadro sem 

pronunciar em voz alta. 
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No segundo caso, a requerente encontrava-se matriculada no 9º semestre do 

curso de graduação em matemática na Universidade Estadual da Bahia. Tratava-se 

de aluna com deficiência surdez. Procurou a Defensoria Pública relatando ser a única 

aluna de graduação da Universidade com surdez no campus de Teixeira de Freitas/BA 

e seu aproveitamento em sala de aula dependia da presença de um intérprete durante 

as aulas, mas havia recebido comunicado da coordenação que teria uma das 

disciplinas compulsoriamente trancada devido à falta de intérprete para atender à 

carga horária completa do semestre. Alegou estar na iminência de sofrer restrição do 

seu direito à educação e igualdade de oportunidades em razão da falta de adaptação 

para atender a todas as disciplinas do 9º semestre do curso de matemática, o que 

implicaria em atraso da conclusão regular do curso. A aluna requereu, como forma de 

adaptação, fossem adotadas providências para a manutenção e disponibilização de 

intérprete de libras para atender à carga horária completa do semestre em curso. 

Os dois casos retratam a individualidade das medidas de adaptação razoável. 

Em um mesmo campus universitário há uma diversidade de alunos com deficiência. 

Para todos deve ser garantida acessibilidade, mas para cada um devem ser 

garantidas condições específicas de ingresso, permanência, aproveitamento e 

conclusão do ensino por meio de adaptações. 

Diante das peculiaridades de cada adaptação necessária em diferentes 

casos, questiona-se acerca da possibilidade de se cobrar da pessoa com deficiência 

para que ela seja beneficiada pela adaptação requerida. Essa é uma questão sensível 

e cara para o direito à adaptação razoável, pois, a deficiência possui uma estreita 

relação com a pobreza: a deficiência pode aumentar o risco de pobreza e pode ter 

sua incidência aumentada pela pobreza. Com a deficiência, surgem custos extras e 

restrições de acesso: há maiores despesas com cuidados médicos ou para adquirir 

dispositivos assistivos, maior probabilidade de desemprego e maior dificuldade de 

crianças com deficiência frequentarem escolas. É por isso que condicionar a 

adaptação razoável ao seu custeio pela pessoa com deficiência seria um fator de 

exclusão e a imposição desse ônus deve ser interpretado como discriminatório. Não 

se pode cobrar para a realização da adaptação razoável, cujo custo será suportado 

pelo Estado e por aquele que detenha o dever de promover a adaptação razoável, 

desde que não seja desproporcional o ônus suportado pelo requerido. 
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Exemplificativamente, a recente Lei n. 13.796/2019 fixou formas de adaptação 

razoável de práticas religiosas o âmbito da educação superior sem custos para o 

aluno, ao determinar que, em virtude de escusa de consciência, devem ser 

disponibilizadas prestações alternativas à aplicação de provas e à frequência a aulas 

realizadas em dia de guarda religiosa, sem custos para o aluno. Essa lei traz um 

exemplo de adaptação razoável de práticas religiosas no âmbito da educação e 

desonera o beneficiário da adaptação. É essa mesma ideia que se aplica na 

adaptação razoável para a pessoa com deficiência: o custo é solidariamente arcado 

pelo Estado e pela sociedade até o limite do ônus desproporcional. 

Especialmente em relação ao ensino, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

estabelece diversos deveres ao Poder Público e instituições privadas de ensino para 

a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades (art. 

28, caput, e seu §1º, da Lei 13.146/2015). 

O §1º do art. 28 da Lei 13.146/2015 veda expressamente que as instituições 

privadas de ensino cobrem valores adicionais de qualquer natureza em suas 

mensalidades, anuidades e matrículas como condição para cumprimento das medidas 

inclusivas previstas no artigo 28, inclusive a promoção de adaptações razoáveis. Esse 

dispositivo ressalta o dever de promoção de atendimento educacional especializado 

que deve estar contemplado no projeto pedagógico, “assim como os demais serviços 

e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com 

deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, 

promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia” (inciso III do §1º do art. 28 

da Lei 13.146/2015). 

Em 2016, o Supremo Tribunal Federal converteu em julgamento de mérito o 

exame do Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

5357/DF, ajuizada em face do § 1º do art. 28 e do “caput” do art. 30, ambos da Lei 

13.146/2015, e julgou o pleito improcedente por maioria340. Foi declarada, portanto a 

constitucionalidade dos referidos dispositivos legais. 

As razões de decidir do Supremo Tribunal enfatizaram a eficácia direta dos 

direitos fundamentais e o dever também da iniciativa privada de respeitar e promover 

                                                 
340 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 5357 MC-Ref / DF. Tribunal Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. 

Julgamento:  09/06/2016. DJe 11/11/2016. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/>. Acesso em 15.jan.2019. 
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os direitos sociais como premissa para construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, redução das desigualdades, desenvolvimento nacional e inclusão plena das 

pessoas com deficiência. É obrigatório às escolas privadas o oferecimento de 

atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência, pois a 

alteridade é um elemento estruturante da Constituição, e a inclusão das pessoas com 

deficiência pressupõe que essa ação traz benefícios a toda a população. 

O artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

reconheceu o direito à educação como isento de discriminação e determinou que os 

Estados partes assegurem sistema educacional inclusivo em todos os níveis, de 

maneira que as pessoas com deficiência não podem ser excluídas do sistema 

educacional geral sob alegação de deficiência. Por sua vez, a educação das pessoas 

com deficiência não é restrita ao ensino público, e a Lei 13.146/2015 estabeleceu a 

obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção das pessoas com 

deficiência no ensino regular e prover as medidas de adaptação necessárias sem que 

o ônus financeiro seja repassado às mensalidades, anuidades e matrículas. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu também que o fato de o serviço público 

de educação ser livre à iniciativa privada não dá aos agentes econômicos o direito de 

explorá-lo sem limites ou responsabilidades. Além de autorizar e avaliar a qualidade 

do ensino na iniciativa privada, o Estado estabelece normas gerais de educação 

nacional a serem cumpridas pelas escolas da iniciativa privada. Os estabelecimentos 

privados de ensino têm o dever de ensinar, incluir, conviver e observar os deveres 

constitucionalmente impostos ao sistema educacional do país, não lhes sendo dado 

escolher, segregar e separar. Assim, as instituições privadas de ensino devem se 

adaptar para acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços educacionais 

isentos de barreiras e com as adaptações razoáveis que se mostrem necessárias sem 

cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e 

matrículas no cumprimento dessas determinações, desde que não haja ônus 

excessivo ou desproporcional. 

Outro setor de destaque e incidência do dever de adaptação razoável é o da 

construção civil. O artigo 58 da Lei 13.146/2015 prescreve que “o projeto e a 

construção de edificação de uso privado multifamiliar devem atender aos preceitos de 

acessibilidade, na forma regulamentar”, além de estabelecer o dever de construção 

de unidades internamente acessíveis e vedar a cobrança de valores adicionais para 
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aquisição de uma dessas unidades. Essa vedação de cobrança de valores adicionais 

confirma a conclusão de que não se pode cobrar para a realização de adaptações 

razoáveis, até o limite do ônus indevido.  

A regulamentação do referido artigo foi feita por meio do Decreto 9.451, de 26 

de julho de 2018341, segundo o qual as edificações de uso privado multifamiliar 

deverão incorporar recursos de acessibilidade e adaptações razoáveis, isto é, além 

de estabelecer a acessibilidade a partir do desenho universal, previu também a 

realização de adaptações razoáveis individualmente adequadas. 

O Decreto abrange as edificações a partir de duas ou mais unidades 

autônomas destinadas ao uso residencial, ainda que localizadas em um único 

pavimento. Em regra, todas as unidades autônomas da edificação devem ser 

adaptáveis para que, a pedido do adquirente, possam sofrer as adaptações de 

acessibilidade sem custo adicional para o adquirente (art. 5º do Decreto 9.451/2018). 

É considerada uma unidade adaptável aquela cujas características construtivas 

permitam a sua adaptação, a partir de alterações de layout, dimensões internas ou 

quantidade de ambientes, sem que sejam afetadas a estrutura da edificação e as 

instalações prediais. 

Realizadas as adaptações de acessibilidade, a unidade passa a ser 

caracterizada como “unidade internamente acessível”, conceituada como a unidade 

autônoma dotada de características específicas que permitam o uso da unidade por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Excepcionalmente, caso o empreendimento adote sistema construtivo que 

não permita alterações posteriores, tais como a alvenaria estrutural, paredes de 

concreto, impressão 3D ou outros equivalentes, deverá garantir o percentual mínimo 

de três por cento de “unidades internamente acessíveis”, não restritas ao pavimento 

térreo (art. 6º do Decreto 9.451/2018). Ainda que esse sistema construtivo seja 

adotado, é dado à pessoa com deficiência o direito de pedir, até a data do início da 

obra, a realização de adaptações razoáveis em sua unidade com itens de tecnologia 

assistiva e ajudas técnicas (art. 6º, §3º, do Decreto 9.451/2018). 

                                                 
341 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9451.htm>. Acesso 

em 15.jan.2019. 
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Observa-se que, na primeira hipótese (art. 5º do Decreto 9.451/2018), a 

pessoa com deficiência poderá adquirir qualquer das unidades autônomas disponíveis 

e requerer as adaptações necessárias, pois, qualquer das unidades do 

empreendimento comporta a realização de adaptações. Na segunda hipótese (art. 6º 

do Decreto 9.451/2018), o empreendimento pré-determina quais das suas unidades 

são internamente acessíveis, uma vez que a construção não permite alteração 

posterior. Em todo caso, é vedada a cobrança de valor adicional, seja para requerer a 

realização de adaptação dos ambientes para a unidade ser caracterizada como 

internamente acessível, seja para adquirir uma unidade previamente caracterizada 

como internamente acessível ou para requerer adaptações razoáveis na unidade 

autônoma requerida. 

Sidney Madruga ressalta, inclusive, o dever de adaptação razoável para os 

presos com deficiência, que também vem estabelecido na Convenção: 

Uma nota deve ser destacada quanto à garantia do “ajuste razoável” aos 

presos com deficiência, estabelecida na Convenção (art. 14.2). Essa fórmula 

tem caráter preventivo, educativo e, máxime, garantidor dos direitos 

humanos básicos das pessoas com deficiência privada de liberdade, na 

medida em que se reconhece que o sistema prisional deve ser adaptado 

para que o preso com deficiência possa ser tratado e cumprir a sua pena da 

mesma forma que os demais.342 

Aliás, isso é o que preconiza o artigo 81 da Lei 13.146/2015 ao dispor que “os 

direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de 

sanções penais”, bem como §2º do art. 79, segundo o qual “devem ser assegurados 

à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade todos os direitos 

e garantias a que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade”. 

Nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, o Superior 

Tribunal de Justiça julgou Recurso Especial em Ação Civil Pública com pedido de 

condenação de instituições financeiras à obrigação de adotar o método Braille nos 

contratos bancários de adesão celebrados com pessoas com deficiência visual. Trata-

se do Recurso Especial nº 1315822/RJ343, julgado pela 3ª Turma do STJ, sob relatoria 

                                                 
342 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e das ações 

afirmativas. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 202. 
343 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1315822/RJ. 3ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. 

Julgamento:  24/03/2015. DJe 16/04/2015. Disponível em <http://www.stj.jus.br/>. Acesso em 09.03.2019. 
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do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em 24 de março de 2015, antes da promulgação 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015). 

Os pedidos foram de (i) confecção em Braille os contratos de adesão e todos 

os demais documentos fundamentais para a relação de consumo, (ii) envio dos 

extratos mensais consolidados impressos em linguagem Braille, para os clientes com 

deficiência visual, (iii) desenvolvimento de cartilha para seus empregados com normas 

de conduta para atendimento aos clientes com deficiência visual. 

Esses pedidos foram julgados procedentes em 1º grau de jurisdição, mantidos 

em recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também mantida 

decisão pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do respectivo Recurso 

Especial. Em sua defesa, a instituição financeira demandada alegou a inexistência de 

comando normativo que lhe impusesse a obrigação de confeccionar em Braille os 

contratos de adesão e todos os demais documentos elencados nos pedidos. Em suas 

razões de decidir, o STJ elencou como fonte normativa da obrigação o próprio 

princípio da dignidade da pessoa humana, além da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui equivalência constitucional, 

aplicação direta e imediata. 

O Superior Tribunal de Justiça se referiu expressamente ao direito à 

adaptação razoável. No caso, o método Braille foi considerado a adaptação razoável 

necessária, adequada e possível para o tratamento igualitário e não discriminatório 

das pessoas com deficiência visual nas relações consumeristas com instituições 

financeiras. Nos termos do voto do Ministro Relator, a recusa de utilização do método 

Braille na relação bancária com a pessoa com deficiência visual é impedimento para 

o exercício, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, de 

seus direitos básicos de consumidor, e consubstancia “a um só tempo, intolerável 

discriminação por deficiência e inobservância da almejada ‘adaptação razoável’”. 

Alternativamente ao método Braille de escrita, as instituições financeiras 

alegaram oferecer a leitura em voz alta dos termos dos contratos, no entanto, concluiu-

se pela insuficiência deste método frente ao Braille devido à restrição sensorial por 

falta de acesso direito ao conteúdo contratual. Além disso, recusa de promover 

adaptação por meio do método Braille ainda violava a privacidade do consumidor com 

deficiência visual, pois, teria que franquear a terceira pessoa a o conteúdo de sua 

movimentação financeira. Por essas razões, concluiu-se pela razoabilidade da 
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adaptação pelo método Braille dos contratos bancários e todos os demais documentos 

fundamentais para a relação de consumo financeira com indivíduo com deficiência 

visual. 

Quanto ao custo da adaptação pelo método Braille, a decisão registrou que o 

custo financeiro informado na ação civil pública é de R$ 1,00 (um real) por folha 

impressa em Braille, e tal custo não foi apontado como ônus desproporcional pelas 

instituições financeiras. Diante da ausência de impugnação específica neste aspecto, 

concluiu-se pela superação da eventual existência de ônus desproporcional em razão 

da adaptação razoável pelo método Braille. 

Esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, de 2015, está em total 

consonância com o que estava por vir: o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

que consolidou no âmbito infraconstitucional aquilo que foi incorporado no bloco de 

constitucionalidade brasileiro a partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, e o Tratado de Marraqueche, por meio do qual os Estados Partes se 

comprometeram a alterar seu direito interno para restringir direitos autorais com a 

finalidade de garantir sua reprodução em formato adequado e adaptado para pessoas 

com deficiências visuais. Se o direito autoral pode ser restringido como forma de 

adaptação razoável para pessoas com deficiência visual, proporcionalmente, é 

plausível concluir pela obrigação das instituições financeiras de promoverem 

adaptações nos seus contratos e documentos essenciais para a inclusão plena de 

pessoas com deficiência visual na relação financeiro-consumerista. 

Merece registro e destaque a iniciativa da administração pública em 

Salvador/BA a partir de 2015 de promover a adaptação de parques infantis públicos. 

Desde setembro de 2015 até maio de 2018, noticiou-se 14 balanços adaptados em 

parques infantis pela cidade344. As adaptações são feitas por meio de estruturas mais 

espaçosas que as convencionais na construção dos balanços e carrosséis, além de 

rampas de acesso e dispositivos de segurança reforçados. 

Destacou-se, portanto, que o direito de requerer adaptações razoáveis e o 

dever de fazê-lo está presente em diversas relações, apresentando-se como um dos 

                                                 
344 SALVADOR. Secretaria de Comunicação. Prefeitura bate a marca de 170 Km de piso tátil para pessoas com 

deficiência. 11.mai.2018. Disponível em <http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-

noticias/51939-prefeitura-bate-a-marca-de-170-quilometros-de-piso-tatil-para-pessoas-com-deficiencia>. Acesso 

em 17.mar.2019. 
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pilares para o maior objetivo firmado na Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que é a igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Na esteira 

de raciocínio de Charles Silva Barbosa345, é preciso reconhecer e garantir ao indivíduo 

as condições mínimas de cidadania, inclusive o direito fundamental à adaptação 

razoável para pessoas com deficiência, sem o que não há que se falar em inclusão. 

Viu-se, também, que um fator de destaque na experiência da deficiência é a 

própria diversidade da deficiência, razão pela qual a adaptação não terá um único 

padrão: ela será tão diversa quanto a própria diversidade da deficiência. 

A adaptação razoável representa um importante passo para a construção de 

uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária, ao lado do direito à 

acessibilidade. Contudo, é diferente da acessibilidade na medida em que embasa 

medidas individualizadas e particularizadas para que uma pessoa com deficiência 

desenvolva suas aptidões e capacidades em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas. Não obstante, o dever de adaptação razoável não é indiscriminado, 

encontrando limitação no ônus indevido ou desproporcional. 

 

4.5.2 Ônus desproporcional 

 

Ônus indevido ou desproporcional é a exceção para o dever de adaptação 

razoável e vem previsto na própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. Não há definição de ônus indevido ou desproporcional na Convenção e 

há uma única referência a ele, que está atrelada ao próprio conceito de adaptação 

razoável, assim descrito: 

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, 

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

deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; 

(grifo nosso) 

                                                 
345 BARBOSA, Charles Silva. A participação política como pressuposto de efetivação do mínimo existencial 

no Estado democrático brasileiro. 2015. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Direito. 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, Bahia. Disponível em 

<http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/17447>. Acesso em 01.mar.2019. p.  101. 



 165 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência repetiu a mesma definição, limitando-

se também a fazer referência ao ônus desproporcional como exceção ao dever de 

adaptação razoável no próprio conceito de “adaptação razoável”. A única alteração foi 

que, ao invés de utilizar a conjunção “ou” para se referir ao “ônus desproporcional ou 

indevido”, a Lei 13.146/2018 utilizou a conjunção “e” em “ônus desproporcional e 

indevido”. 

Não há nenhum parâmetro traçado na legislação sobre os quesitos a serem 

avaliados para a análise da configuração de ônus desproporcional quando for 

requerida alguma adaptação pelo indivíduo com deficiência. Isso torna ainda mais 

árdua a tarefa de definir o ônus desproporcional a ser considerado exceção válida 

como escusa do dever de adaptação, a começar pela sua própria terminologia. 

Diante da falta de parâmetros legais e da inexistente experiência 

jurisprudencial nacional sobre ônus desproporcional ou indevido, a proposta de 

interpretação apresentada nesta tese é baseada no direito comparado, especialmente 

o estudo feito no capítulo 3. 

No capítulo 3, verificou-se que o ônus que se contrapõe ao dever de 

adaptação razoável é referido como “ônus indevido”, “ônus desproporcional” ou “ônus 

excessivo”. Diante dos propósitos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que envolvem a igualdade de oportunidades, autonomia individual, não-

discriminação, respeito pela diferença e pelo desenvolvimento das capacidades das 

pessoas com deficiência, uma primeira conclusão aceca do ônus é que, para a 

realização de adaptação razoável, algum ônus sempre haverá. 

A existência de ônus, mesmo que mínimo, é inerente à adaptação razoável. 

O dever de adaptação demanda uma conduta positiva do requerido, que deverá 

promover os ajustes adequados de acordo com as necessidades individuais da 

pessoa com deficiência, ou seja, algum ônus será suportado por aquele que tem o 

dever de realizar adaptações. A existência de algum ônus deve ser aceita e 

internalizada por parte daquele que tem o dever de adaptar porque essa é uma 

premissa para a construção da igualdade de oportunidades.  

Não se pode falar, então, em ônus indevido. A Convenção foi aprovada no 

Brasil com equivalência constitucional, de modo que se incorporou tanto o dever de 
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adaptação razoável quanto a imposição se suportar ônus para sua implementação. O 

ônus, portanto, é constitucionalmente devido. 

O entrave não está na existência de ônus, mas nos limites do ônus a ser 

suportado por quem seja demandado a realizar adaptações razoáveis. Dada a falta 

de parâmetros para se medir os limites do ônus, a proposta é que haja 

proporcionalidade entre o ônus suportado e a adaptação adequada, pelo que se 

entende adequada a terminologia “ônus desproporcional” como exceção para o dever 

de adaptação. 

Em primeiro lugar, e independentemente de seus custos, deverá ser analisado 

se a adaptação requerida é possível. Por razões tecnológicas é possível que a 

adaptação requerida não esteja disponível para ser implementada, o que a torna 

prontamente inviável. Neste caso, a obrigação é impossível e o ônus sequer será 

discutido. 

A gravidade da deficiência e as limitações que ela cause também são fatores 

determinantes na possibilidade de se implementar a adaptação. Destacou-se no 

tópico 4.1.3 que, embora se entenda o dever de adaptação razoável como medida 

para a independência da pessoa com deficiência, não se ignora que para muitas 

pessoas com deficiência a principal demanda por justiça é a garantia do cuidado, ou 

seja, a busca pela independência não é um valor absoluto de justiça para toda e 

qualquer pessoa com deficiência. Há situações em que o cuidado e a 

interdependência são condições de sobrevivência, não se podendo pressupor que 

toda e qualquer pessoa com deficiência sempre terá habilidade para a independência 

ou capacidade para o trabalho. Se não existir adaptação razoável capaz de garantir 

essa independência e capacidade, a obrigação de promover adaptação deve ser 

considerada impossível. 

Esses dois primeiros obstáculos serão superados na medida em que novas 

pesquisas são realizadas e a tecnologia avança. 

Sendo a adaptação possível, é preciso avaliar o impacto de sua 

implementação para o requerido para se definir se há ou não ônus desproporcional. 

Sempre que houver duas ou mais alternativas de adaptações razoáveis igualmente 

efetivas, o método alternativo menos custoso deverá ser implementado. 
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Apesar disso, o ônus desproporcional não será medido apenas pelo custo 

financeiro da adaptação razoável. Rejeita-se a teoria do de minimis cost (vide tópico 

3.1) desenvolvida nos Estados Unidos, cuja essência está em considerar indevida a 

adaptação que demandar qualquer custo maior que o mínimo possível para sua 

concretização. Ao rejeitar qualquer pedido de adaptação com base na existência de 

custo financeiro, a teoria do de minimis cost não é compatível com a proporcionalidade 

que o ônus deve guardar com a adaptação razoável, pois, algum custo sempre haverá. 

Inclusive, a alegação de que muitas pessoas com deficiência poderiam necessitar e 

exigir adaptação não representa, por si só, ônus desproporcional. 

Acredita-se também não haver fundamento normativo para a ideia de que 

qualquer adaptação oferecida por quem detenha o dever de promove-la seja suficiente 

e de que só no caso de não oferecimento de nenhum tipo de adaptação é que deveria 

o demandado provar a existência de ônus desproporcional. Entende-se que o 

demandado fica obrigado a realizar adaptações necessárias até o limite do ônus 

desproporcional. 

Conforme se demonstrou no tópico anterior, a adaptação razoável 

compreende as modificações e os ajustes necessários e adequados para assegurar 

que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Logo, havendo o dever de promover adaptação no caso concreto, a 

adaptação deverá ser adequada, apenas não sendo realizada se houver ônus 

desproporcional. 

É preciso observar, ainda, que a realização de adaptação razoável não está 

condicionada à proporção entre investimento para realizar a adaptação e retorno 

financeiro, pois, não é investimento financeiro, mas social, embora se espere que com 

a adaptação o indivíduo possa desenvolver ao máximo suas aptidões e capacidades. 

Trata-se da garantia de igualdade de condições e oportunidades para a pessoa com 

deficiência. 

Resta, então, estabelecer parâmetros para se aferir a presença de ônus 

desproporcional ante o requerimento de adaptação razoável. 
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No Canadá, a política de prevenção à discriminação346 apresenta três 

considerações para se avaliar a existência de ônus desproporcional: (i) custos 

monetários; (ii) existência de fontes de financiamento, se houver; (iii) requisitos de 

saúde e de segurança, se houver. Não são admitidos como fatores relevantes para se 

avaliar o ônus desproporcional a mera inconveniência do empreendimento, 

moralidade do empregador, preferências de parceiros e colaboradores. 

Segundo Sidney Madruga, no Reino Unido, a Suprema Corte firmou cinco 

parâmetros a serem avaliados para o caso de descumprimento do dever de adaptação 

no ambiente de trabalho: 1) até que ponto a adoção do ajuste razoável pelo 

empregador poderia evitar que a pessoa com deficiência fosse colocada em 

desvantagem quanto às demais; 2) em que medida seria exequível pelo empregador; 

3) os custos financeiros ou de outro tipo que pesariam sobre o empregador e o grau 

de afetação sobre suas atividades; 4) a capacidade financeira do empregador; 5) a 

disponibilidade do empregador em obter assistência financeira ou outro tipo de 

recurso.347 

A República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da 

pessoa humana ao lado do valor social do trabalho e da livre iniciativa, e, dentre seus 

objetivos, está a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do 

bem de todos, sem preconceito. É preciso, portanto, haver proporcionalidade no ônus 

suportado por aquele que tem o dever de realizar adaptações razoáveis, uma vez que 

é seu dever respeitar e promover a dignidade humana, mas também é seu direito o 

exercício da livre iniciativa. 

A partir dessa leitura constitucional, o julgador poderá avaliar a existência de 

ônus desproporcional no caso concreto a partir dos seguintes parâmetros: a) eficiência 

da adaptação razoável requerida; b) custo financeiro para a implementação da 

adaptação razoável e a capacidade econômica do demandado; c) existência 

financiamento ou subsídio público para a implementação de adaptações razoáveis; d) 

existência de riscos para a saúde e para a segurança de outras pessoas; e) 

possibilidade operacional ou exequibilidade da adaptação. 

                                                 
346 Disponível em < http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-based-mental-health-disabilities-

and-addictions/14-undue-hardship> 
347 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e das ações 

afirmativas. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 203. 
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A eficiência da adaptação razoável será aferida de acordo com sua 

capacidade de possibilitar ao indivíduo a realização de determinada atividade. Por 

exemplo, a tradução de um manual operacional para o Braille, sistema de escrita tátil, 

para permitir que o trabalhador cego possa lê-lo autonomamente. 

O custo financeiro para a implementação da adaptação razoável deverá ser a 

principal alegação do demandado para se escusar do dever de adaptação, por isso, a 

prova dos custos deve ser objetiva, real e quantificável. Não basta a mera alegação 

de que a implementação da adaptação requerida gera custos, pois, algum ônus 

sempre haverá. Poderá se valer de demonstrações financeiras e orçamentárias, 

dados científicos e estudos empíricos, e perícia, por exemplo. 

Neste quesito, decidiu a Suprema Corte do Canadá que citar aumento de 

custo para escusar-se do dever de adaptação razoável para pessoas com deficiência 

é algo muito simples para ser aceito como exceção. O padrão de custo deve ser 

rigoroso e atender aos seguintes requisitos: a) quantificável; b) demonstração de que 

está realmente relacionado com a adaptação; c) tão substancial que alteraria a 

essência do negócio ou tão significativo que afetaria sua viabilidade.348 

A consideração do custo financeiro variará de acordo com o tamanho e 

recursos do sujeito obrigado a realizar adaptações razoáveis. Para os casos em que 

os custos sejam elevados proporcionalmente ao próprio negócio ou para o Estado, 

pode-se prover uma solução intermediária, quando disponível, até que a adaptação 

mais adequada possa ser implementada. 

Se as adaptações de que a pessoa com deficiência necessita forem de cunho 

pessoal, como para no seio habitacional, por exemplo, deve-se considerar a 

possibilidade de obtenção de recursos através de fontes externas. No Brasil, por 

exemplo, há linhas de crédito voltadas especificamente para o financiamento de 

adaptações para as pessoas com deficiência, a exemplo do Programa Viver sem 

Limites, do Governo Federal349, e do Crédito Acessibilidade, do Banco do Brasil350. 

Inicialmente, essa linha de crédito foi lançada para financiamento da compra de 

                                                 
348 Disponível em <http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-based-mental-health-disabilities-

and-addictions/14-undue-hardship>. Acesso em 20.jan.2019. 
349 Disponível em <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/viver-sem-limite>. Acesso em 20.jan.2019. 
350 Disponível em <https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-

servicos/financiamentos/financiar-material-de-construcao-eletronicos-ou-viagens/comprar-produtos-e-servicos-

para-pessoas-com-deficiencia#/>. Acesso em 20.jan.2019. 
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diversos itens e equipamentos, tais como, prótese, órtese, aparelho ortopédico, 

cadeira de roda, cadeira para banho, aparelho auditivo, impressora em Braille, camas 

motorizadas, inaladores, andadores, calculadora especial, relógios em braile e 

falados, teclado especial, adaptação de veículos, etc. Atualmente, essa linha de 

crédito também abrange a reforma de imóveis para a promoção de adaptações 

razoáveis. 

No que tange à existência de riscos para a saúde e para a segurança de 

outras pessoas, isso poderá ser percebido com ênfase na integração de pessoas com 

deficiência decorrentes de impedimento mental em ambientes de trabalho, prestação 

de serviços – como escolas – e relação com cuidadores profissionais. Na avaliação 

do ônus desproporcional, deverá ser avaliado se o risco decorrente da inclusão 

adaptativa é real ou meramente especulativo, a natureza e seriedade dos riscos, a 

probabilidade de sua concretização. 

Essa avaliação visa apurar a existência de ônus, mas, também, identificar os 

riscos envolvidos para o desenvolvimento de técnicas que possam mitigá-los. Por 

exemplo, a inclusão de trabalhador com esquizofrenia: é possível adaptar 

razoavelmente o ambiente de trabalho para sua permanência? Diante dos riscos de 

crise comportamental envolvidos, seria possível treinar um ou mais trabalhadores com 

técnica de desescalonamento verbal para eventual situação de crise comportamental 

do trabalhador com deficiência. Ao invés de afastá-lo do ambiente de trabalho, o 

ambiente de trabalho estaria preparado para absorver suas diferenças. 

O ambiente escolar também pode ser um local propício à percepção de riscos 

decorrentes da inclusão da criança com deficiência por impedimento mental. A 

plataforma DIVERSA351 apresenta, dentre outros, um estudo de caso de criança com 

transtorno do espectro autista de cinco anos de idade que apresentava 

comportamentos agressivos, compulsão alimentar, dificuldade em aceitar ordens, 

dificuldade na realização de atividades pedagógicas sistematizadas. A escola 

compreendia um total de 145 profissionais, entre educadores, administrativo, 

                                                 
351 Trata-se de um projeto desenvolvido pelo Instituto Rodrigo Mendes (IRM) em parceria com o Ministério da 

Educação, cuja finalidade é disponibilizar os conteúdos desenvolvidos pela equipe de pesquisa do Instituto e apoiar 

educadores, gestores de escolas, secretarias de educação e especialistas que se sentem desafiados a incluir pessoas 

com deficiência na escola comum. A plataforma DIVERSA permite também a interação e a troca de experiências 

entre seus usuários, com foco o ensino público, dando visibilidade a práticas educacionais inclusivas por meio de 

relatos de experiência e estudos de caso. Disponível em <https://diversa.org.br/relatos-de-experiencia/educadoras-

mudam-postura-para-incluir-crianca-com-autismo/>. Acesso em 20.jan.2019. 
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manutenção e alimentação, e foi preciso adaptar o comportamento de todos como 

medida de adaptação razoável da criança. Foram adotadas ações específicas de 

adaptação para o problema de agressão sem motivo aparente e para o problema dos 

riscos para si quando brincava no parque, além de outras questões envolvendo 

alimentação, banho e sono, linguagem oral, e relação família e escola. 

Inclusive, em se tratando de ambiente escolar, a diversidade dos métodos de 

adaptação é enorme. Apenas para exemplificar, podem ser elencadas as seguintes 

medidas: o aluno com surdez necessitará de intérprete em libras; a criança com 

paralisia cerebral precisará de recursos pedagógicos adaptados para suas limitações 

e capacidades; a cegueira leva à necessidade de material em braile; a criança com 

síndrome de down necessita de currículo com atividades multissensoriais, etc. 

Essas adaptações inclusivas são apenas um ponto de partida, pois, no caso 

concreto, o padrão de acessibilidade previamente pensado para determinada 

deficiência pode não ser totalmente funcional para a pessoa com deficiência, 

necessitando de adaptações específicas. Essa especificidade na relação deficiência-

adaptação leva a uma discussão sobre a existência de ônus desproporcional. 

A discussão sobre o ônus desproporcional será sempre casuística e, a partir 

dos critérios acima indicados, deve ser mais voltada para a superação das barreiras 

do que para a escusa do dever de adaptação. Em qualquer demanda que deduza 

essa discussão, caberá ao demandado o ônus da prova sobre a existência de ônus 

desproporcional, não podendo ser imputado à pessoa com deficiência o dever de 

provar que a adaptação razoável poderá ser implementada sem ônus 

desproporcional. Deve o requerido provar que, diante da adaptação razoável 

requerida, o ônus suportado seria desproporcional a partir daqueles parâmetros 

indicados. 

Não sendo o caso de se reconhecer a existência de ônus desproporcional, o 

dever de adaptação razoável deve ser implementado. Sua recusa imotivada 

configurará discriminação pela recusa de promover adaptação razoável, conforme se 

passa a demonstrar. 
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4.6 A DISCRIMINAÇÃO PELA RECUSA DE ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL 

 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu artigo 

1, dita como seu propósito “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 

pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente”. Para 

isso, busca a participação plena e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas. 

A igualdade de oportunidades é um dos pilares da Convenção e, de outro 

lado, a própria vedação à discriminação como meio de concretizar a igualdade de 

condições com que a pessoa com deficiência participa plena e efetivamente na 

sociedade. 

Tendo como base a Convenção, a Lei 13.146/2015 é instrumental, destinada 

a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania”. 

A exigência de igualdade é um dos postulados que sustenta a ordem 

constitucional brasileira, que em seu art. 5º prescreve que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade”. A igualdade constitucionalmente desejada 

não se esgota no respeito, mas alcança a promoção de ações que visem o “bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação” (art. 3º, IV, CF). 

Na igualdade perante a lei, tem-se a igualdade formal, que proíbe distinções 

normativas sem autorização constitucional e exige que se aplique igualmente a lei 

para todos. No entanto, a própria promoção da igualdade exige discriminação. 

Essa discriminação, contudo, apenas será considerada constitucional se 

ocorrer mediante traço diferencial inerente às pessoas ou situações ou coisas, sendo 

incabíveis regimes diferenciados em vista de fator alheio a elas, isto é, que não seja 
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retirado delas mesmas352. Por outro lado, o traço diferencial escolhido pela lei para 

discriminar os atingidos por uma situação jurídica deve “guardar relação de pertinência 

lógica com a diferenciação que dele resulta”, pois, “a discriminação não pode ser 

gratuita ou fortuita”353. O princípio da igualdade restará violado se o fator de 

discriminação não guardar pertinência lógica354 com a disparidade de tratamento 

jurídico dispensado. 

Além disso, a pertinência lógica que sustenta a discriminação deve ser 

compatível com interesses prestigiados na Constituição. A própria Constituição, 

inclusive, estabelecer como prioridade a promoção de igualdade de oportunidades 

para todos, e autoriza a adoção de “medidas administrativas e legislativas de política 

pública que visam compensar desigualdades históricas decorrentes da 

marginalização social”.355 

É nesse diapasão que a discriminação positiva é trazida pela Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei 13.146/2015, tendo como 

traço diferencial os impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem 

obstruir a participação plena e efetiva na sociedade das pessoas com deficiência em 

igualdade de condições com as demais pessoas. 

Dentre os diversos privilégios que estas normas garantem às pessoas com 

deficiência para a promoção da igualdade de oportunidades, destaca-se aqui o 

privilégio do direito à adaptação razoável. O direito à adaptação razoável guarda 

pertinência lógica com a disparidade de tratamento: os impedimentos e as barreiras 

vivenciados pelas pessoas com deficiência lhes diminuem as oportunidades e 

                                                 
352 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3ed. atual. 8ª tiragem. 

São Paulo: Malheiros, 2000. p. 29-30. 
353 Id. Ibid. p. 38-39. 
354 É preciso ponderar, contudo, que a pertinência lógica nem sempre é absoluta, podendo sofrer influências das 

concepções de épocas, tal como explicado por Celso Antonio Bandeira de Mello: A correlação lógica a que se 

aludiu, nem sempre é absoluta, pura, a dizer, isenta da penetração de ingredientes próprios das concepções da 

época, absorvidos na intelecção das coisas. Basta considerar que em determinado momento histórico parecerá 

perfeitamente lógico vedar às mulheres o acesso a certas funções públicas, e, em outras épocas, pelo contrário, 

entender-se-á inexistir motivo racionalmente subsistente que convalide a vedação. Em um caso terá prevalecido a 

tese de que a proibição, isto é, a desigualdade no tratamento jurídico se correlaciona juridicamente com as 

condições do sexo feminino, tidas como inconvenientes com certa atividade ou profissão pública, ao passo que em 

outra época, a propósito de igual mister, a resposta será inversa. Por conseqüêncja, a mesma lei, ora surgirá como 

ofensiva da isonomia, ora como compatível com o princípio da igualdade. Op. cit. p. 39-40. 
355 CUNHA Jr., Dirley da. Curso de direito constitucional. 6.ed. rev. amp. e atual. Salvador: JusPodivm, 2012. 

p. 701. 
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condições em comparação com as demais pessoas. E é compatível com os interesses 

prestigiados na Constituição: construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 

erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e 

regionais; promoção do bem de todos. 

Nesse sentido, é obrigatória a discriminação positiva mediante a realização 

de adaptações razoáveis pelos sujeitos obrigados – Estados e particulares – como 

meio para garantir a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, 

cuja obrigação encontra limite no ônus desproporcional. É vedada, por outro lado, a 

discriminação por motivo de deficiência, que abrange, inclusive, a recusa de 

adaptação razoável. 

Trata-se de uma nova espécie de discriminação proibida inaugurada pela 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que se encontra no 

conceito de “discriminação por motivo de deficiência”, in verbis: 

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; 

A discriminação por motivo de deficiência configura violação da dignidade e 

do valor inerentes ao ser humano, devendo o Estado adotar todas as medidas 

apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de 

qualquer pessoa, organização ou empresa privada, ou pelo próprio Estado. 

Especialmente em se tratando do dever de adaptação razoável, o Estado deve 

promover a igualdade e eliminar a discriminação, adotando todas as medidas 

apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida. 

A Lei 13.146/2015 também enfatiza a recusa de adaptação razoável como 

uma das formas de discriminação em razão da deficiência, que é conceituada no §1º 

do seu art. 4º como: 

toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que 

tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 

reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
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de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e 

de fornecimento de tecnologias assistivas. 

A proibição da discriminação indevida advém do direito à igualdade, garantia 

prevista no art. 4º da Lei 13.146/2015: “toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie 

de discriminação”. 

No caso das pessoas com deficiência a recusa de adaptação razoável, não 

sendo o caso de ônus desproporcional, configura discriminação indevida. Conforme 

visto no capítulo 3, em sua origem, a adaptação razoável foi concebida como uma 

norma antidiscriminação: seria considerada discriminatória a negativa de realização 

da adaptação razoável. A omissão em adaptar as necessidades da pessoa com 

deficiência representa uma forma de discriminação, ou seja, deve realizar a adaptação 

sob pena de praticar discriminação, salvo se for comprovado ônus desproporcional. 

É substancial observar que a discriminação indevida se configura como 

consequência do impacto adverso que causa exclusão e viola a igualdade de 

oportunidade quando seus efeitos não são manejados. Via de regra, as normas e 

situações gerais, desde a cultura comportamental e linguística à arquitetura urbana 

não são construídas com o objetivo de discriminar pessoas, tampouco pessoas com 

deficiência. Ocorre que essas ações ou omissões, intencionais ou não, podem ter o 

efeito discriminatório como efeito não previsto, ou seja, como um impacto adverso 

para pessoas com deficiência. O conceito de pessoa com deficiência abrange a 

integração do impedimento de longo prazo com as barreiras sociais e ambientais. 

A simples percepção da existência de impacto adverso gera o dever de 

adaptação razoável como uma das medidas para o rearranjo dos efeitos colaterais 

decorrentes da organização da própria sociedade. É o reconhecimento de que os 

padrões tidos como “normais” podem causar exclusão e devem ser rearranjados para 

que as pessoas com deficiência possam gozar de igualdade de oportunidades. 

No tópico anterior, deu-se como exemplo o caso da estudante de graduação 

em matemática com surdez que se encontrava em período avançado do curso e 

estava na iminência de ter uma de suas disciplinas compulsoriamente trancadas por 

falta de intérprete de libras. O sistema de ensino na língua falada não foi criado com 

a intenção de excluir determinada parcela da população impossibilitada de 
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compreendê-la, porém, é um efeito adverso a exclusão de pessoas com surdez do 

ensino. 

Deste modo, qualquer forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou 

omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 

reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa 

com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de 

tecnologias assistivas, configura discriminação por motivo de deficiência. 

Não é necessário provar o propósito discriminatório da conduta por ação ou 

omissão. No entanto, é preciso provar que, uma vez percebido o impacto adverso, 

houve negativa de adaptação razoável. É a partir deste momento que se configura a 

ilicitude advinda do dever de adaptação razoável. 

A aplicabilidade da teoria da discriminação por impacto adverso (também 

conhecida como impacto desproporcional ou discriminação indireta) no Brasil, é 

confirmada pela própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

a Lei 13.146/2015, nos conceitos de adaptação razoável e discriminação motivada 

pela deficiência. Na jurisprudência, a aplicabilidade da teoria pode ser visualizada na 

ADI 5543/DF356, que está em curso no Supremo Tribunal Federal e tem por objeto o 

pedido de declaração de inconstitucionalidade da Portaria n. 158/2016, do Ministério 

da Saúde e da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 34/2014, da Anvisa, que 

proíbe a doação de sangue por homens que fizeram sexo com outros homens no 

período dos últimos 12 meses. 

A ADI foi admitida, uma vez que os atos normativos impugnados se revestem 

de conteúdo regulatório dotado de abstração, generalidade e impessoalidade, 

possuem alta densidade normativa e não se caracterizam como simples atos 

regulamentares. Iniciado o julgamento, o Ministro Relator Edson Fachin apresentou 

voto pela inconstitucionalidade das normas impugnadas. Em seu voto, reconheceu 

que “as normas impugnadas aviltam, ainda que de forma desintencional, o direito 

fundamental à igualdade” e determinou que fosse modificado “o critério de restrição 

                                                 
356 Até o fechamento da presente tese, o julgamento estava suspenso por pedido de vista do Ministro Gilmar 

Mendes, desde 26 de outubro de 2017. Disponível em 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4996495>. Acesso em 24.jan.2019. 
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fundado em grupo de risco (baseado no gênero, na orientação sexual) para condutas 

de risco (baseado no comportamento, nas práticas, ações, arriscadas)”357. 

A mudança do critério de restrição proposta pelo Ministro Relator em seu voto 

é uma forma de adaptação da discriminação geradas pelos efeitos adversos das 

normas dotadas de abstração, generalidade e impessoalidade. 

No caso da discriminação da pessoa com deficiência decorrente da negativa 

de adaptação razoável, esta será analisada concretamente, dado que a discussão da 

própria necessidade de adaptação razoável – e sua possibilidade frente ao ônus 

desproporcional – será inerente à existência ou não de discriminação pela sua 

negativa. Conforme visto no tópico 4.5.1, a adaptação razoável é individualmente 

aferida de acordo com as necessidades individuais de cada indivíduo, embora seja 

plausível que uma forma de adaptação possa beneficiar mais pessoas com 

deficiência. Essa individualidade que caracteriza o direito à adaptação razoável leva 

à análise da configuração de discriminação por negativa de adaptação razoável para 

o plano do caso concreto, no qual o indivíduo tenha requerido adaptação razoável e a 

mesma tenha sido negada. 

O reconhecimento da discriminação por negativa de adaptação razoável terá 

como possíveis consequências (i) a determinação de realização da adaptação negada 

e (ii) a indenização por danos morais, já que violadora do exercício pleno e equitativo 

dos direitos humanos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e de sua 

dignidade inerente. 

 

 

                                                 
357 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 5543/DF. Tribunal Pleno. In Informativo de Jurisprudência n. 882. 

16 a 20 de outubro de 2017. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo882.htm>. Acesso em 24.jan.2019. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Diante das exposições precedentes, pode-se extrair as seguintes conclusões: 

1. A dignidade da pessoa humana e a cidadania foram elencados como 

fundamentos da República Federativa do Brasil, reposicionando o ser humano para 

fundamento e fim da sociedade e do Estado. 

2. A definição de dignidade da pessoa humana está associada ao 

reconhecimento de que cada indivíduo é merecedor de igual consideração e respeito 

pelo Estado e pela comunidade, razão pela qual possui uma gama de direitos 

concebidos e garantidos constitucionalmente. 

3. O princípio da prevalência dos direitos humanos mudou a forma como o 

Brasil se insere nas relações internacionais: este princípio contribuiu para que o Brasil 

ratificasse mais tratados de direitos humanos e assumisse a obrigação de respeitar e 

promover os direitos humanos dos seus cidadãos e de qualquer pessoa em seu 

território, sendo responsável perante a comunidade internacional caso não cumpra 

suas obrigações de respeito e promoção dos direitos humanos. 

4. A prevalência dos direitos humanos é destacada no §2º do art. 5º da 

CRFB/88, segundo o qual, “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. 

5. No Brasil, a incorporação de um tratado internacional é ato complexo, 

decorrente de manifestação do Executivo e do Legislativo, estando a exigibilidade do 

tratado internacional no plano interno brasileiro condicionada à prévia promulgação e 

publicação após a ratificação, pelo que é possível afirmar que o Brasil adota o modelo 

dualista de incorporação de tratados internacionais. 

6. Destacou-se a existência de corrente que defende um modelo misto, entre 

o monista e o dualista, de incorporação e exigibilidade de tratados internacionais no 

Brasil, segundo a qual, a exigibilidade dos tratados internacionais sobre direitos 

humanos no plano interno dispensaria a promulgação e publicação por meio do 

Decreto Presidencial, mas tal formalidade seria condição para a exigibilidade dos 

demais tratados internacionais no plano interno. No entanto, há um problema de 
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ordem prática: é necessário dar conhecimento, publicizar e formalizar acerca do início 

da vigência da norma no plano interno, garantindo, assim, segurança jurídica quanto 

às normas vigentes. Atualmente, o meio adequado para isso é justamente a 

promulgação e publicação por meio do Decreto Presidencial. 

7. A Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu o §3º ao art. 5º da CRFB/88 

para garantir equivalência constitucional aos tratados de direitos humanos aprovados 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros. 

8. Embora haja divergência doutrinária, para o Supremo Tribunal Federal, os 

tratados de direitos humanos não aprovados com base no rito previsto no art. 5º, §3º, 

da CRFB/88 terão hierarquia supralegal: um lugar acima das leis internas e abaixo da 

Constituição. 

9. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário 636331/RJ, pelo STF, com 

repercussão geral, foi possível identificar a existência de quatro espécies de status de 

tratados internacionais ratificados pelo Brasil: a) tratados internacionais comuns com 

equivalência de lei ordinária (RE n. 80004 / SP); b) tratados internacionais comuns 

com status supralegal por força de expressa disposição constitucional, como é o caso 

do artigo 178 da Constituição (RE n. 636331 / RJ); c) tratados internacionais de direitos 

humanos com status supralegal (RE n. 349703 / RS); d) tratados internacionais de 

direitos humanos com equivalência constitucional, desde que aprovados pelo 

procedimento do §3º do artigo 5º da CF88. 

10. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

foi aprovada pelo Brasil com base no rito especial do §3º do artigo 5º da Constituição 

brasileira, o que significa tratar-se de uma emenda constitucional e seus direitos e 

garantias fundamentais passaram a integrar a cláusula pétrea do art. 60, §4º, IV, da 

Constituição brasileiro. 

11. Identificou-se que a origem normativa do direito à adaptação razoável 

ocorreu na Lei de Igualdade de Oportunidades no Emprego, de 1972, nos Estados 

Unidos, que tornou ilícita a recusa de adaptação razoável das práticas religiosas dos 

trabalhadores no ambiente de trabalho, ressalvada a escusa quando fosse 

demonstrada a existência de ônus desproporcional. 
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12. Em 1990, foi promulgada a Lei para os Americanos com Deficiência, nos 

Estados Unidos, que visou garantir independência e oportunidades de acesso, tida 

como a primeira e mais abrangente legislação no mundo sobre pessoas com 

deficiência. Diversos países se espelharam na experiência norte americana para 

editar leis sobre pessoas com deficiência e para o desenvolvimento do direito à 

adaptação razoável. 

13. As principais ocorrências iniciais envolvendo o direito de adaptação 

razoável foram nas relações de trabalho. A interpretação dada pela jurisprudência 

norte americana foi de que o termo razoável constitui adjetivo do dever de adaptação, 

em que aquele modifica a forma como este deve ser lido. Assim, um empregador 

apenas terá o dever de adaptação se a adaptação requerida for razoável (no sentido 

de enfraquecer o dever de adaptação e medindo a proporcionalidade do ganho do 

empregador frente ao custo da adaptação). 

14. Baseado na experiência norte americana, o Canadá desenvolveu o dever 

de adaptação razoável em sua jurisprudência de forma ampla para contornar os 

impactos adversos de práticas privadas e públicas nos mais diversos âmbitos e para 

proteger diversas minorias, inclusive pessoas com deficiência. O dever de adaptação 

passou a ser compreendido, no Canadá, como contrapeso para neutralizar a 

discriminação por efeitos adversos e também como meio para superar essa 

discriminação. 

15. De acordo com a interpretação do dever de adaptação razoável 

desenvolvido na jurisprudência canadense, o demandado está obrigado a promover 

as adaptações necessárias até o limite do ônus excessivo, não sendo considerada 

razoável a adaptação enquanto houver espaço para suportar razoavelmente o ônus 

de fazê-lo, pois, algum ônus sempre haverá como decorrência da responsabilidade 

coletiva para assegurar que todos estejam livres de discriminação em uma sociedade 

inclusiva, isto é, “a acomodação deixará de ser razoável se e somente se houver prova 

de que causará ônus indevido a quem deve acomodar”. 

16. Na União Europeia, as noções de adaptação razoável e ônus excessivo 

começaram a ser difundidas a partir da Diretiva 2000/78/CE, de 27 de novembro de 

2000, que visou estabelecer um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego 

e na atividade profissional na União Europeia especificamente voltado para pessoas 

com deficiência. Considerando a natureza da Diretiva como fonte secundária do direito 
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comunitário, cada Estado-membro editou sua própria legislação para regulamentar o 

direito à adaptação razoável para pessoas com deficiência no direito interno. 

17. A pesquisa demonstrou que o termo “reasonable accommodation” foi 

utilizado na Diretiva 2000/78/CE da União Europeia por influência da Lei para 

Americanos com Deficiência, de 1990. A influência se estendeu à Convenção da ONU 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que também utilizou a mesma 

terminologia. 

18. O estudo do direito comparado nos Estados Unidos, no Canadá e na União 

Europeia demonstrou haver escassez em todos eles no estabelecimento de critérios 

e parâmetros para delimitação do ônus desproporcional. 

19. Demonstrou-se que o estudo da deficiência perpassa por três modelos de 

compreensão da deficiência: o modelo biomédico, em que a deficiência é encarada 

como uma forma de patologia do corpo e causa das tragédias pessoais da pessoa 

com deficiência; o modelo social, no qual a deficiência é definida como uma 

experiência por pessoas com lesão devido à organização opressiva dos sistemas 

sociais; e o modelo biopsicossocial, que reconhece a deficiência como um conceito 

complexo, dinâmico, multidimensional e, acima, de tudo, questionado, um conceito 

em evolução. 

20. Identificou-se o uso de diversas terminologias na história para se referir às 

pessoas com deficiência, tais como, aleijado, manco, retardado, pessoa portadora de 

necessidades especiais, pessoa especial, pessoa portadora de deficiência e portador 

de deficiência. Concluiu-se pela inadequação desses termos, seja por sua pecha 

discriminatória, seja porque fere a dignidade humana da pessoa com deficiência. É 

adequado o uso do termo pessoa com deficiência, pois, valoriza a pessoa antes e 

acima da própria deficiência, independentemente das suas condições físicas, 

sensoriais e intelectuais, o que está em consonância com a dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF88). 

21. Os estudos sobre a deficiência, a partir da década de 1970, culminaram 

num movimento emancipatório da deficiência e tiveram como premissa que a 

deficiência é produto social, conceituando o modelo social da deficiência. A deficiência 

passou a ser compreendida como um modo de vida, e a deficiência seria uma das 

muitas formas corporais de se estar no mundo. No modelo social da deficiência, não 
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existe sentença biológica de fracasso pelo fato de a pessoa possuir deficiência, 

havendo uma inversão lógica da causalidade entre o modelo médico e o social: para 

o modelo médico, deficiência era resultado de lesão, enquanto para o novo modelo 

social proposto, deficiência era experimentada por pessoas com lesão devido à 

organização opressiva dos sistemas sociais. 

22. A percepção de que a deficiência é um conceito complexo, dinâmico, 

multidimensional e, acima de tudo, questionado, levou ao desenvolvimento do modelo 

biopsicossocial da deficiência. Este modelo não exclui a necessidade de cuidados 

médicos da deficiência, mas também não a resume a uma questão da medicina e 

tampouco a classifica como uma questão meramente social. Ela passa a ser 

compreendida como uma interação dinâmica entre problemas de saúde e fatores 

contextuais, tanto pessoais quanto ambientais, num modelo biológico-psíquico-social 

ou, simplesmente, biopsicossocial. 

23. O modelo biopsicossocial da deficiência foi adotado na Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, que assim a definiu: a deficiência é um 

conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com 

deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e 

efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas. 

24. O conceito previsto na Convenção, porém, não pode ser interpretado 

literalmente, pois, poderia levar à falsa ideia de que a deficiência desapareceria se 

desaparecerem as barreiras sociais. Apenas forçosamente seria imaginável o 

completo desaparecimento da deficiência apenas por razões arquitetônicas, sociais e 

atitudinais, uma vez que esse pensamento ignora a existência da dor, de limites 

corporais, da necessidade do cuidado, e da própria existência permanente da lesão, 

além da interdependência como um fato na vida da pessoa com deficiência. O 

ambiente tem forte impacto sobre a extensão e a experiência da deficiência, mas não 

importam quantas barreiras sejam retiradas, esses fatores poderão continuar 

existindo, e a sobrevalorização da independência é um ideal perverso para pessoas 

com deficiência incapazes de vivê-lo, já que algumas pessoas com deficiência 

poderão jamais ter habilidades para a independência ou capacidade para o trabalho. 

25. No Brasil, até a Constituição de 1988, a pessoa com deficiência era 

coisificada ao ser referida como “desvalido” ou “excepcional”. Foi a partir da 
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Constituição de 1988 que a proteção constitucional da pessoa com deficiência se 

consagrou, primeiro, pela referência às pessoas com deficiência como “pessoa” e, a 

partir dali, o desenvolvimento de leis que formam um sistema protetivo dos direitos 

das pessoas com deficiência, embora estritamente baseado no modelo médico da 

deficiência. 

26. A legislação brasileira sobre a deficiência começou a mudar ainda mais 

profundamente após a aprovação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que foi aprovada com equivalência constitucional e, portanto, provocou 

impactante mudança constitucional sobre a deficiência. O modelo biopsicossocial foi 

introduzido no bloco de constitucionalidade brasileiro com a Convenção, em 2009, 

mas a pesquisa demonstrou que a alteração constitucional demorou para se refletir 

nos novos textos legais infraconstitucionais. Apenas após a aprovação do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015 – os novos conceitos introduzidos pela 

Convenção foram incorporados massivamente nas novas leis sobre a deficiência. 

27. A legislação infraconstitucional vem sendo adaptada para indicar 

expressamente o novo conceito de pessoa com deficiência incorporado no bloco de 

constitucionalidade brasileiro, qual seja: “pessoas com deficiência são aquelas que 

têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”. 

28. Se uma determinada lei ainda está textualmente desatualizada com o 

novo conceito de pessoa com deficiência, isso não terá o condão de restringir o seu 

alcance, pois, deve ser lida e interpretada em conformidade com o conceito 

constitucional de pessoa com deficiência incorporado através da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 

29. Historicamente, o Brasil associou incapacidade à deficiência, como se 

toda pessoa com deficiência fosse incapaz: ou se tinha capacidade ou incapacidade, 

e dentro da incapacidade se tentava enquadrar todas as pessoas com deficiência. A 

nova legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência rompeu com aquelas 

amarras do sistema jurídico brasileiro e afastou a correlação entre deficiência e 

incapacidade. Instaurou-se um novo desafio para a comunidade jurídica: deslocou-se 

a presunção de incapacidade que recaía sobre as pessoas com deficiência para a 
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presunção de que a pessoa com deficiência tem exercício pleno e equitativo de todos 

os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

30. A mudança de paradigma sobre a relação entre capacidade e deficiência 

fomenta a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência. O novo 

conceito de pessoa com deficiência assume a existência de impedimento de longo 

prazo, mas a interação de dado impedimento com o meio implicará em maior ou menor 

dependência da pessoa com deficiência. Isso permite avaliar a independência da 

pessoa com deficiência no seu ambiente habitual, e não o ideal ou eventual. Não se 

desconsidera as situações em que haja efetivo comprometimento do discernimento 

da pessoa, caso para o qual a legislação prevê o instituto da curatela como medida 

protetiva. Ressalva-se, entretanto, que a curatela não afeta o direito ao próprio corpo, 

à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao 

voto. 

31. A legislação atual passou a reconhecer que a pessoa com deficiência 

possui capacidade e estimula o seu exercício, ao invés de promover a dependência e 

comiseração. Para isso, estabeleceu-se critérios diferenciados para aposentadoria 

por meio da Lei Complementar 142/2013, sublinhando-se a diferença entre deficiência 

e incapacidade. Uma pessoa com deficiência não é, necessariamente, uma pessoa 

incapaz, embora a incapacidade possa estar presente na pessoa com deficiência. A 

deficiência decorre do impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, enquanto a incapacidade é variável e decorre da integração 

entre a deficiência com uma ou mais barreiras que pode obstruir a participação plena 

e efetiva da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

32. Conceituou-se acessibilidade como sendo a possibilidade de 

desenvolvimento autônomo, seguro e com facilidade, em qualquer lugar ou no uso de 

um serviço ou tecnologia, por parte de pessoas que tenham limitação funcional. É 

também considerado um princípio que orienta a remoção de barreiras e conduz ao 

dever e ao direito de incorporar a acessibilidade em todos os aspectos da vida, o que 

inclui, naturalmente, a vida em sociedade. Quando relacionado às pessoas com 

deficiência, o termo acessibilidade é empregado como acesso a lugares e coisas, tais 

como, espaços urbanos, edificações, meios de transporte, produtos de uso, etc. 
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33. A acessibilidade como política de supressão de barreiras transcende as 

pessoas com deficiência. A ideia em torno da acessibilidade é permitir que todas as 

pessoas tenham igualdade de oportunidades mediante eliminação de obstáculos 

previamente criados, além de prevenir a criação de barreiras em relação a produtos, 

serviços e infraestruturas. Diversas pessoas – não apenas pessoas com deficiências, 

mas, inclusive, idosos, por exemplo – poderão se beneficiar de um desenho que 

compense ou preveja diversas deficiências funcionais. Isso decorre da promoção da 

acessibilidade sob o ponto de vista da coletividade. Ao invés de se focar nas 

necessidades de adaptações individuais (necessidades específicas de um indivíduo), 

as decisões sobre acessibilidade são baseadas nas limitações funcionais 

prevalecentes na diversidade humana. Trata-se de perceber a acessibilidade como 

um benefício geral, segundo o qual o novo deve nascer adaptado e o velho deve ser 

gradativamente adaptado 

34. Demonstrou-se que o direito à acessibilidade e o direito à adaptação 

razoável são diferentes. A acessibilidade visa atender simultaneamente todas as 

pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma 

autônoma, segura e confortável, e suas formulações partem de dados gerais obtidos 

a partir de pesquisas das condições, necessidades funcionais e saúde em geral da 

população. A partir desses dados, define-se padrões de acessibilidade a serem 

observados e cumpridos para beneficiar distintas pessoas em pontos comuns. Ao 

regulamentar a acessibilidade, a Lei 13.146/2015 prescreveu que a concepção e a 

implantação de projetos, serviços e produtos, de uso público ou privado de uso 

coletivo, tanto na zona urbana como na rural, devem atender aos princípios do 

desenho universal, mas, a adaptação razoável será implementada onde o desenho 

universal não puder ser empreendido. 

35. Por sua vez, a adaptação razoável recorre a elementos qualitativos 

individuais para garantir a superação e prevenção de barreiras individual e 

concretamente apontadas, isto é, foca nas necessidades específicas de um indivíduo 

com deficiência. Esse direito foi incluído no ordenamento brasileiro após a ratificação, 

pelo Brasil, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Desde 

então, a adaptação razoável faz parte do bloco de constitucionalidade brasileiro. 

36. Não há uma fórmula única para a adaptação necessária para despertar 

ou potencializar as capacidades das pessoas com deficiência. Cada pessoa tem 
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necessidades únicas e individualizadas que serão atendidas pelo direito à adaptação 

razoável, sendo esta a principal distinção do direito à acessibilidade. As necessidades 

de adaptação devem ser individualmente consideradas. A adaptação poderá ser 

revisitada periodicamente para garantir que esteja atendendo às necessidades da 

pessoa. 

37. O requerimento de adaptação razoável poderá ser realizado diretamente 

pela pessoa com deficiência ou por meio das pessoas de sua confiança eleitas no 

processo de Tomada de Decisão Apoiada, bem como, poderá o curatelado ou o 

tutelado requerer adaptação razoável para os casos em que estiver impedido de 

exprimir sua vontade. Poderá também ser requerido por meio da Defensoria Pública 

ou do Ministério Público. 

38. A adaptação razoável está conceituada na Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência como sendo “as modificações e os ajustes necessários 

e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam 

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

direitos humanos e liberdades fundamentais”. 

39. A adaptação razoável legitima a ideia de superar barreiras individualmente 

percebidas, ao invés de mudar o indivíduo com deficiência para que ele se adeque às 

estruturas existentes. A adaptação objetiva permitir à pessoa com deficiência o 

desenvolvimento máximo de suas aptidões e capacidades. 

40. O direito à adaptação razoável será guiado pelos princípios da dignidade 

humana, da individualização, e da inclusão. As adaptações devem ser realizadas em 

respeito à dignidade da pessoa com deficiência e com vistas à potencialização da sua 

capacidade e aptidões, e sua integridade física e psicológica devem ser respeitados, 

bem como sua privacidade, intimidade e individualidade. 

41. O princípio da individualização da adaptação razoável significa que não 

há fórmula abstratamente estabelecida para a adaptação, especialmente 

considerando a diversidade que é inerente à deficiência e as necessidades únicas de 

cada pessoa com deficiência. 

42. Sob o manto do princípio da inclusão, as adaptações devem ser 

promovidas com vistas a maximizar a inclusão e participação plena da pessoa com 
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deficiência, e representa o dever de se prevenir novas barreiras e remover aquelas 

existentes. 

43. Na interpretação a ser dada à “adaptação razoável” quando requerida pela 

pessoa com deficiência, identificou-se três possibilidades: a) razoável poderia 

significar o enfraquecimento do dever de adaptação, b) poderia significar a efetividade 

da adaptação, ou, c) ao mesmo tempo, efetividade da adaptação e enfraquecimento 

do dever de adaptação. 

44. Descartou-se a primeira interpretação, segundo a qual o adjetivo razoável 

seria um freio ao direito à adaptação. É que a existência de custos é inerente ao dever 

de adaptação, logo, entender que a adaptação só será possível quando o custo for 

zero significaria anular o próprio direito à adaptação razoável. 

45. Diante do compromisso assumido pelo Brasil de promover e proteger os 

direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, corrigir suas profundas 

desvantagens sociais e promover sua participação na vida econômica, social e 

cultural, em igualdade de oportunidades, entende-se que adaptação razoável será 

aquela capaz de assegurar inclusão e participação plena da pessoa com deficiência, 

isto é, será aquela eficaz para a pessoa com deficiência. Essa interpretação está em 

consonância com o conceito de adaptação razoável trazido na Convenção e na Lei 

13.146/2015, que se refere às “modificações e os ajustes necessários e adequados” 

para “assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais”. A adaptação deve, portanto, ser adequada para esta 

finalidade. 

46. Por adaptação razoável deve-se entender adaptação necessária e 

adequada. 

47. Dentre diversos critérios que poderão ser considerados para a aferição da 

necessidade e adequação da adaptação razoável, foi possível elencar: a) a 

necessidade individualizada da pessoa com deficiência; b) tamanho, situação 

financeira, natureza e extensão daquele que está sendo demandado a realizar 

adaptações; c) custos estimados para adaptações; d) existência de suporte estatal a 

adaptação; e) eficiência da adaptação; f) disponibilidade tecnológica para a realização 

da adaptação necessária. 
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48. As adaptações possíveis não são apenas de ordem material – no ambiente 

– mas também comportamental, cultural e até mesmo normativa. A Convenção obriga 

os Estados Partes a adotarem as medidas necessárias, inclusive legislativas, para 

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

constituírem discriminação contra pessoas com deficiência. 

49. Estão sujeitos ao dever de promover adaptações razoáveis o Estado e os 

particulares. Além do dever estatal de respeito, proteção e promoção dos direitos 

fundamentais, prevalece a eficácia horizontal dos direitos fundamentais para obrigar 

as pessoas e entidades privadas também perante o direito fundamental à adaptação 

razoável. Destacou-se, por meio de casos práticos, o dever de empregadores, 

instituições de ensino públicas e privadas, instituições financeiras, construtoras e 

incorporadoras imobiliárias, além do próprio Estado de garantirem acessibilidade e 

inclusão por meio de adaptações razoáveis 

50. A recusa de adaptação razoável configurará discriminação em razão da 

deficiência. Prescreve a Lei 13.146/2015 que se considera discriminação em razão da 

deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 

incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 

assistivas. 

51. O limite do dever de realizar adaptação razoável reside no ônus 

desproporcional para aquela que seja demandado a realizar adaptações. Não há 

definição de ônus indevido ou desproporcional na Convenção e há uma única 

referência a ele, que está atrelada ao próprio conceito de adaptação razoável. O 

mesmo se repetiu na Lei 13.146/2015. 

52. Diante da ausência de parâmetros legais e jurisprudenciais para a 

definição de ônus desproporcional, valeu-se da experiência no direito comparado para 

propor a aplicação do ônus desproporcional como exceção ao dever de adaptação 

razoável. Dado o caráter positivo do direito à adaptação razoável, toda adaptação 

gerará algum ônus, mesmo que mínimo, logo, ônus desproporcional não significa ônus 

zero: algum ônus será sempre devido. 

53. Propôs-se analisar os seguintes critérios para aferição do ônus 

desproporcional: a) possibilidade operacional ou exequibilidade da adaptação frente 

à tecnologia disponível; b) gravidade da deficiência e as limitações dela decorrentes, 
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pois há situações em que o cuidado e a interdependência são condições de 

sobrevivência para a pessoa com deficiência; c) eficiência da adaptação razoável 

requerida; d) custo financeiro para a implementação da adaptação, não se podendo 

considerar este critério isoladamente; d) capacidade econômica do demandado; e) 

existência financiamento ou subsídio público para a implementação de adaptações 

razoáveis; f) existência de riscos para a saúde e para a segurança de outras pessoas. 

54. A discussão sobre o ônus desproporcional será sempre casuística e, a 

partir dos critérios acima indicados, deve ser mais voltada para a superação das 

barreiras do que para a escusa do dever de adaptação. Em qualquer demanda que 

deduza essa discussão, caberá ao demandado o ônus da prova sobre a existência de 

ônus desproporcional, não podendo ser imputado à pessoa com deficiência o dever 

de provar que a adaptação razoável poderá ser implementada sem ônus 

desproporcional. Deve o requerido provar que, diante da adaptação razoável 

requerida, o ônus suportado seria desproporcional a partir daqueles parâmetros 

indicados. 

55. A realização de adaptação razoável não está condicionada à proporção 

entre investimento para realizar a adaptação e retorno financeiro, pois, não se trata 

de investimento financeiro, mas investimento social, embora se espere que com a 

adaptação o indivíduo possa desenvolver ao máximo suas aptidões e capacidades. 

56. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei 

13.146/2015 trouxeram a discriminação positiva da pessoa com deficiência, tendo 

como traço diferencial os impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem 

obstruir a participação plena e efetiva na sociedade das pessoas com deficiência em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Com base nesses traços, garantiu-

se às pessoas com deficiência o privilégio do direito à adaptação razoável. 

57. Nesse sentido, é obrigatória a discriminação positiva mediante a 

realização de adaptações razoáveis pelos sujeitos obrigados – Estados e particulares 

– como meio para garantir a igualdade de oportunidades para as pessoas com 

deficiência, cuja obrigação encontra limite no ônus desproporcional, sob pena de se 

configurar discriminação por motivo de deficiência. 
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58. A discriminação por motivo de deficiência configura violação da dignidade 

e do valor inerentes ao ser humano, devendo o Estado adotar todas as medidas 

apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de 

qualquer pessoa, organização ou empresa privada, ou pelo próprio Estado. 

59. A discriminação indevida se configura como consequência do impacto 

adverso que causa exclusão e viola a igualdade de oportunidade quando seus efeitos 

não são manejados. A percepção da existência de impacto adverso gera o dever de 

adaptação razoável como uma das medidas para o rearranjo dos efeitos colaterais 

decorrentes da organização da própria sociedade. É o reconhecimento de que os 

padrões tidos como “normais” podem causar exclusão e devem ser rearranjados para 

que as pessoas com deficiência possam gozar de igualdade de oportunidades. 

60. Qualquer forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, 

que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento 

ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, 

incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 

assistivas, configura discriminação por motivo de deficiência. 

61. O reconhecimento da discriminação por negativa de adaptação razoável 

terá como possíveis consequências (i) a determinação de realização da adaptação 

negada e (ii) a indenização por danos morais, visto que violadora do exercício pleno 

e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais da pessoa com 

deficiência e de sua dignidade inerente. 
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