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A educação das crianças está diretamente relacionada com a 
cidadania, e quando o Estado garante que todas as crianças serão 
educadas, este tem em mente, sem sombra de dúvidas, as exigências e 
a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento 
de cidadão em formação. O direito à educação é um direito social de 
cidadania genuíno porque o objetivo da educação durante a infância é 
moldar o adulto em perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado 
não como o direito da criança frequentar a escola, mas como o direito 
do cidadão adulto ter sido educado.  

(T. H. Marshal)  
 
 

 
 
 

 
A educação um dos fundamentos da crença democrática e, ao mesmo tempo, uma das razões 
de se descrer da democracia, por isso mesmo que não vem a escola sendo o desejado 
instrumento de sua realização, mas tantas vezes, um outro meio de se confirmarem e se 
preservarem as desigualdades sociais. É que não é qualquer educação que produz 
democracia...  

(Anísio Teixeira) 
 
 
 
 
 
 

Se a minha opção é democrática, progressista, não posso 
ter uma prática reacionária, autoritária, elitista. Não posso 
discriminar o aluno em nome de nenhum motivo.  

(Paulo Freire) 
  



RESUMO 
 
Este estudo objetivou refletir sobre a efetividade da Reserva de Vagas em concursos 
públicos, enquanto política de ação afirmativa, direcionada ao segmento da população com 
deficiência; sobre a relação entre educação/escolarização e mercado de trabalho para 
pessoas com deficiência, a partir da comparação dos resultados obtidos nos concursos pelos 
candidatos com e sem deficiência que concorreram aos cargos de Analista e Técnico 
Judiciário – Área Administrativa (da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho), realizados no 
período de 2010 a 2014, tomando como universo da investigação os resultados dos 
respectivos (34) concursos públicos, realizados pela Fundação Carlos Chagas. Foram 
definidos como objetivos específicos, com base nos (421) concursos públicos, (de âmbitos 
Municipal, Estadual e Federal) realizados no período de 2000 a 2014: verificar a evolução da 
participação de pessoas com deficiência; mapear e caracterizar, por sexo e faixa etária, a 
demanda geral dos candidatos com e sem deficiência; o Decreto Federal nº 3298/1999 foi 
analisado, no que tange à reserva de vagas em concursos públicos, procurando demarcar 
suas alterações ao longo dos anos, em razão de ações da sociedade civil e do Ministério 
Público. Dos 34 concursos públicos selecionados, identificou-se o tipo de deficiência e o tipo 
de adaptação requerida pelo candidato para a realização das provas, o que permitiu traçar o 
perfil dos candidatos com deficiência que participaram e, daqueles que lograram habilitação 
nos concursos. Os resultados apontaram que apesar da norma legal prever a reserva de 5% 
das vagas ofertadas, a participação de pessoas com deficiência é baixa, tendo atingido 1% 
apenas em 2013; mesmo que os candidatos com deficiência concorram ao total de vagas em 
disputa, e concomitantemente, às vagas reservadas, essa população acaba concorrendo 
entre si, pois, com base na classificação desses candidatos, verifica-se que o desempenho 
nas provas está aquém do esperado para competir na ampla concorrência, trazendo à baila a 
questão da qualidade da educação dessa população em relação aos demais alunos. Dentre 
os candidatos com deficiência que foram aprovados nos concursos, apenas 3% teriam sido 
aprovados se não existisse a reserva de vagas. Dentre aqueles que conseguem habilitação, 
em razão da reserva de vagas, a maioria tem deficiência leve que não requer nenhum tipo 
de adaptação para realização da prova. Em relação aos candidatos com deficiências mais 
severas, constata-se que, nos cinco anos e nos 34 concursos analisados, dentre os 
habilitados na lista geral, estavam apenas três cegos, dois cadeirantes e, nenhum candidato 
surdo. Dados que ratificam a necessidade de se acompanhar e avaliar tanto as políticas de 
inclusão educacional, quanto às voltadas ao mercado de trabalho, já que, pelo que se 
verifica, tal ação não tem conseguido amparar as pessoas com deficiências mais severas, que 
seriam os principais destinatários dessa política. 
 
 
Palavras-chave: concursos públicos, reserva de vagas, ação afirmativa, pessoas com 
deficiência, inclusão, cotas.   
  



ABSTRACT 
 

This study aimed to reflect on the effectiveness of Jobs Reservation in public tenders, while 
affirmative action policy, directed to the segment of the population with disabilities; on the 
relationship between education / schooling and the job market for people with disabilities 
from the comparison of results obtained in the competitions for candidates with and 
without disabilities who competed for positions of Analyst and Judicial Technician - 
Administrative Area (from Federal Justice and Labor Justice), made in the period of 2010-
2014, taking as research environment, the (34) results of related public tenders, conducted 
by Carlos Chagas Foundation. Specific objectives were defined based on the (421) municipal, 
state and federal public tenders conducted from 2000 to 2014: check the evolution of 
people with disabilities participation; map and characterize, by sex and age, the overall 
demand for candidates with and without disabilities; Federal Decree # 3298/1999 was 
analyzed with regard to book places in public tenders, seeking to trace their changes over 
the years, due to the actions of civil society and public prosecutor. Among 34 selected public 
tenders, identified the type of disability and the type of adaptation required by the 
candidate to do the examinations, which allowed us to outline the profile of candidates with 
disabilities who participated and those who have succeeded along the public tenders. The 
results showed that despite the legal standard to provide 5% reservation of seats offered, 
the participation of people with disabilities is low, reaching only 1% in 2013; even if the 
disabled candidates competing for the total vacancies in dispute, and concomitantly the 
reserved places, the population ends up competing with each other, therefore, based on the 
classification of these candidates, it appears that performance on tests is much less than 
expected to compete in wide competition, bringing up the issue of this population the 
quality of education in relation to other students. Among the candidates with disabilities, 
which were approved in public tenders, only 3% would have been approved if there were 
not reserved places. Among those who are enabled, due to reserved openings, most have 
mild disability that does not require any kind of adaptation to perform the examination. For 
the candidate with most severe disabilities, it appears that in 34 public tenders done in five 
years, among the qualified ones in the general list, only three individuals were blind, two 
wheelchair users and, there was no deaf candidate. Data, which confirms the need to 
monitor and evaluate the educational inclusion policies as well as the one geared to the job 
market, as we are aware such action has not been able to support people with more severe 
disabilities, who would be the main recipients of this policy. 
 
 
Key words: public tenders, reserve of openings, affirmative action, people with disabilities, 
addition, quota.  
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INTRODUÇÃO 
 

Mesmo antes da formação no curso de Pedagogia, concluído em 2008, questões que 

envolviam pessoas com deficiência já despertavam meu interesse. O direcionamento do 

curso, com habilitação em Deficiência Mental1, com aprofundadas discussões acerca da 

inclusão escolar, aumentou meu interesse sobre o tema, levando-me a refletir sobre a 

inserção2de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e as possíveis relações com o 

processo de escolarização por elas vivenciado.  Nesse sentido, quando da definição do tema 

de trabalho para a conclusão de curso, iniciei a pesquisa que, à época, voltou-se à discussão 

referente à transição escola/mercado de trabalho de pessoas com deficiência. 

O referido estudo, norteado pela lei de cotas, analisou os resultados de três 

concursos públicos realizados nos anos de 2005, 2006 e 2007, comparando os resultados 

obtidos pelos candidatos da ampla concorrência em relação aos resultados dos candidatos 

com deficiência. A análise comparativa realizada indicou que os candidatos que se 

declararam com deficiência teriam chances remotas de ingressar na carreira pública, caso 

não estivessem amparados legalmente pelas cotas. (PAGAIME, 2010).  

Constatou-se, também, com base naqueles dados, uma ínfima participação de 

pessoas com deficiência nos concursos realizados naqueles anos, pois, entre mais de três 

milhões de pessoas que participaram dos 73 concursos realizados entre o ano de 2005 a 

2007, pouco mais de 14.595 declararam-se com deficiência, correspondendo a 0,47% dos 

inscritos. Esse número fora considerado ínfimo, tendo em vista o percentual mínimo de 5% 

de reserva de vagas estabelecidos no Decreto Federal nº 3.298/1999. (PAGAIME, 2010). 

Comecei a trabalhar em processos de concursos públicos a partir de 2004, e passei a 

acompanhar, com especial atenção, as normas legais voltadas à participação dessa 

população em processos seletivos. Ao longo dos anos pude perceber que a cada ano aquele 

grupo estava mais presente (ou mais exigente), pois, visando às chamadas “condições de 

igualdade”, passaram a demandar, com mais frequência, condições de acessibilidade mais 
                                                           
1Em 2008, ano de minha formação, o termo utilizado para indicar a deficiência intelectual era “deficiência 
mental”. À época, os cursos de Pedagogia ofereciam habilitações específicas para os tipos de deficiências. 
2 Utilizaremos o termo “inserção” em vez de “inclusão” por considerarmos que a inclusão ainda não se 
efetivou. Entendemos que o que existe atualmente é uma proposta de inclusão, e que as pessoas com 
deficiência estão “inseridas” nas escolas, nas universidades e no mercado de trabalho, e não “incluídas”. A 
inclusão deve compreender a efetiva participação do sujeito no meio em que está inserido. O termo “inclusão” 
será mantido nas citações e quando fizer referência aos documentos legais. 
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específicas no que tange às adaptações necessárias a cada tipo de deficiência. As tecnologias 

aplicadas em benefício da adaptação de provas têm favorecido, cada vez mais, a 

independência do candidato com deficiência. Ao mesmo tempo em que via nesse aspecto 

um ponto positivo, percebia que a denominada “lista especial” (aquela em que se publica 

exclusivamente a classificação dos candidatos com deficiência habilitados) era sempre muito 

curta, considerando-se a quantidade de pessoas com deficiência que participavam dos 

concursos – o número de habilitados era muito reduzido ou nem sequer existia, o que me 

causava certa inquietação. 

No decorrer de mais de 10 anos de experiência profissional no planejamento e 

execução de concursos públicos, o fato de estar em contato direto com diversas Comissões 

de Concursos, e estando presente durante a realização de provas, foi possível constatar que 

a reserva de vagas para pessoas com deficiência, assim como todas as normas (ou falta 

delas), traziam e ainda trazem dúvidas, pois, apesar dos avanços, ainda estão em processo 

de consolidação. 

Apesar de o Decreto Federal nº 3298/1999 ter regulamentado as normas para 

reservas de vagas em concursos, algumas delas sofreram modificações, especialmente em 

razão de ações judiciais (individuais ou coletivas) propostas por aqueles que entendiam ter 

seus direitos, ou parte deles, violados. Nesse sentido, os editais de concursos, ao longo 

desses 16 anos, vêm acompanhando essas alterações, baseados em decisões ou 

recomendações do Judiciário, como resultados de demandas de movimentos da sociedade 

civil em defesa das pessoas com deficiência.  

O tema desta pesquisa, para além da continuidade e aprofundamento da 

investigação realizada no trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, teve seu enfoque 

suscitado durante aplicação de provas de um concurso para ingresso na carreira de servidor 

público federal, no qual, no período da manhã, foram realizadas provas para cargos que 

exigiam formação em ensino médio e, à tarde, para cargos com exigência de formação em 

nível superior, quando, então, um candidato cego, inscrito para prestar as duas provas, 

chamou minha atenção. No “universo dos concurseiros3” é muito comum que candidatos 

                                                           
3Neologismo comumente utilizado para designar candidatos que participam de concursos com frequência.  
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com formação em nível superior inscrevam-se a fim de concorrer a dois cargos, 

aumentando, assim, suas possibilidades de ingresso.  

O candidato, formado em Direito, realizou as provas em sala separada dos demais, 

com auxílio de fiscais ledores, os quais liam as questões em voz alta e, na sequência, eram 

respondidas pelo candidato, também em voz alta, com gravação das respostas em áudio, 

para fins de comprovação.  

No breve caminho pelo qual o acompanhei da sala de prova até a saída do local de 

aplicação das provas, no período da manhã, e depois, nesse mesmo caminho, no período da 

tarde, soube que ficara cego aos cinco anos de idade, e que fora alfabetizado, de fato, aos 18 

anos, e dali em diante não parou seus estudos. Era servidor público do estado onde morava, 

no nordeste do país (a prova acontecia na cidade de Campo Grande – MS). Relatou, com 

certo orgulho, que fora alfabetizado em braile, mas que o braile, para mais de oito horas de 

prova, não lhe era conveniente; a leitura por fiscais ledores lhe trazia mais segurança, 

embora já estivesse se preparando para utilizar software de leitura de tela, o que lhe 

garantiria total independência para ler sua prova. Seus objetivos, bem traçados, eram iniciar 

a carreira pública como Técnico (cargo de nível médio), depois passar para Analista (nível 

superior) e, mais adiante, alçar carreira no Ministério Público. 

Indagado sobre as condições de adaptações na faculdade, respondeu que, à época, 

não se falava em acessibilidade; teve dificuldades, pois fora discriminado em razão da 

deficiência e até desencorajado a prosseguir no curso, mas que havia contado com a boa 

vontade de colegas que gravavam em áudio as páginas dos livros a serem estudadas. Chegou 

a interromper o curso por um ano, mas o retomou; foi o aluno homenageado na cerimônia 

de colação de grau. Quanto ao vivenciado durante o processo de escolarização anterior à 

graduação, por mim indagado, colocou que na escola foi mais difícil: “eu tive uma professora 

que explicava a matéria e tirava as dúvidas dos alunos nas carteiras. Quando eu perguntava, 

ela me dizia: você é cego. Você não precisa entender muito não. Não vai precisar”.  

Foi nesse momento que as inquietações que haviam mobilizado a pesquisa na 

graduação voltaram à tona e me fizeram refletir sobre a necessidade de aprofundar o tema, 

para além da relação entre educação escolar e trabalho para pessoas com deficiência. Desse 

modo, propomo-nos, com esta pesquisa, investigar como as políticas públicas brasileiras de 
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ações afirmativas – reserva de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência, 

por força da denominada Lei de Cotas – têm se efetivado. 

O tema inclusão é recorrente no cotidiano social, escolar e acadêmico. Está presente 

em discussões políticas, congressos e encontros internacionais, o que não faz dele um tema 

ultrapassado, pois está longe de ser esgotado, tampouco consensual, afinal, após décadas, 

ainda se mostra controverso e desafiador.  

Moreira, Bolsanello e Seger (2011), ao abordarem a educação de alunos com 

deficiência, constataram um vazio histórico em relação às políticas públicas a eles 

destinadas, em comparação àquelas destinadas às questões étnicas, sociais, raciais e de 

gênero, razão pela qual o processo de inclusão daquele grupo, suscitado nos últimos vinte 

anos, merece análise cuidadosa.  

É importante destacar que os direitos da pessoa com deficiência são garantidos, 

como a qualquer cidadão brasileiro, pela Constituição Federal de 1988, que, no artigo 208, 

inciso III, determina como dever do Estado garantir “atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência”. 

Numa perspectiva internacional, diversos encontros discutiram e discutem a 

temática, com destaque à Conferência Mundial sobre Educação para Todos - 1990 (Jomtien 

– Tailândia), cuja meta era a revitalização do compromisso mundial de educar todos os 

cidadãos, cujos avanços, decorrentes desse compromisso, seriam apresentados em dez 

anos. 

Em 1994, na cidade de Salamanca – Espanha, em assembleia com representantes de 

88 governos e 25 organizações internacionais reafirmou-se o compromisso com a Educação 

para Todos, e reconheceu-se a “necessidade e urgência da educação para as crianças, jovens 

e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino”, 

reendossando, desse modo, a Estrutura de Ação em Educação Especial. Nessa ordem, no 

Brasil, foi instituída a Década da Educação, com a promulgação da LDB – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, apresentando em seu Capítulo V, o 

entendimento4 e as normas a serem seguidas para a Educação Especial.  

                                                           
4 Lei nº 9394/1996, Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Em 2000, a Conferência de Dakar, que visava a aferir os avanços obtidos a partir da 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990), sinalizou que “houve progresso 

significativo em muitos países” (UNESCO, 2000, p. 8), mas, ao mesmo tempo, condições 

inaceitáveis de desigualdade, falta de acesso ao ensino primário, analfabetismo e 

discriminações permeavam os sistemas educacionais. Pautada na educação como direito 

fundamental, a comunidade internacional acolheu os compromissos assumidos na década 

de 1990, e comprometeu-se com novos objetivos e com a implementação de estratégias; os 

países deveriam preparar Planos Nacionais de Educação para Todos, até no máximo 2002.  

 

O marco de Ação de Dakar é uma reafirmação da visão estabelecida há uma 
década na Declaração Mundial sobre a Educação para Todos em Jomtien. 
Expressa o compromisso coletivo da comunidade internacional em buscar 
uma estratégia bem fundamentada para garantir que as necessidades 
básicas de ensino de toda criança, jovem e adulto sejam satisfeitas dentro 
de uma geração e mantidas a partir de então. (UNESCO, 2000, p. 14). 
 

Vale ressaltar que os objetivos e metas propostos em Dakar sobre a educação 

inclusiva aludiam a “todas as crianças, especialmente meninas, crianças em situação difíceis, 

pertencentes a minorias étnicas” (UNESCO, 2000, p. 18). Ao se referir aos grupos 

vulneráveis, acrescentou “enriquecer a assistência e a educação de crianças com 

necessidades especiais” – o que inclui as crianças com deficiência5, apesar de outro trecho 

do relatório trazer uma explicação sobre “necessidades especiais” não contemplando, 

expressamente, as crianças com deficiência. 

 

A inclusão de crianças com necessidades especiais, provenientes de 
minorias étnicas e populações migrantes desfavorecidas, de comunidades 
remotas e isoladas, favelas e cortiços urbanos e de outras populações 
excluídas da educação deve fazer parte integrante das estratégias para 
alcançar a Educação Primária Universal em 2015. (UNESCO, 2000, p. 19). 
 

Os avanços obtidos a partir da década de 1990 foram considerados, pela comunidade 

internacional reunida em Dakar, como tangíveis, mas modestos, chamando a atenção para o 

aumento do número de matrículas e, naquele momento, foram traçadas metas 

                                                           
5 Os conceitos de Necessidades Especiais e Necessidades Educacionais Especiais estão presentes desde a 
Declaração de Salamanca (1994) 
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quantitativas, porém, ressaltando os aspectos qualitativos a serem atingidos. Nessa ordem, 

foram estabelecidas seis metas para os quinze anos seguintes. 

Em 2015, no Fórum Mundial sobre Educação para Todos, em Incheon – Coréia do Sul 

foi apresentado o relatório de monitoramento global de Educação para Todos e constatou-

se que apenas 25% dos países (do total de 164) haviam atingido as seis metas estipuladas 

em 2000, quais sejam: 1. Expandir a educação e os cuidados na primeira infância, 

especialmente para as crianças mais vulneráveis; 2. Alcançar a educação primária universal, 

particularmente, para meninas, minorias étnicas e crianças marginalizadas; 3. Garantir 

acesso igualitário de jovens e adultos à aprendizagem e às habilidades para a vida; 4. 

Alcançar uma redução de 50% nos níveis de analfabetismo de adultos até 2015; 5. Alcançar a 

paridade e a igualdade de gênero; 6. Melhorar a qualidade de educação e garantir 

resultados mensuráveis de aprendizagem para todos. (UNESCO, 2015). 

Segundo o relatório de 2015, o Brasil alcançou as metas 2 e 5, referentes à 

universalização da educação primária (ensino fundamental), notadamente das meninas, 

minorias étnicas e crianças marginalizadas e à paridade de gênero, respectivamente. Como 

exposto, a educação de alunos com deficiência não constava como meta específica do 

relatório do ano 2000, corroborando as afirmativas de Moreira, Bolsanello e Seger (2011) de 

que essa população estava sendo considerada quando se tratava de crianças com 

necessidades especiais. Somente em 2015 (vinte e cinco anos depois da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos), essa população foi expressamente citada: 

 

Crianças com deficiências 
Estima-se que haja entre 93 e 150 milhões de crianças com deficiências, o que 
aumenta o risco de serem excluídas da educação. Nos países em 
desenvolvimento, as deficiências tendem a estar conectadas com a pobreza, o 
que bloqueia o acesso à educação ainda mais do que status socioeconômico, 
localização rural ou gênero. Meninas portadoras de deficiências podem ser 
particularmente marginalizadas. O acesso de crianças com deficiências à escola 
é, muitas vezes, limitado pela falta de entendimento sobre as diferentes 
formas de debilidades e as necessidades específicas das crianças nesses 
contextos, pela falta de formação dos professores e de infraestrutura física, 
além de atitudes discriminatórias contra as deficiências e as diferenças. Muitos 
países começaram a incluir crianças com deficiências na educação regular, 
apesar de alguns ainda preferirem a segregação. Na prática, a maioria dos 
países tem políticas híbridas e tem aperfeiçoado, de maneira crescente, 
práticas inclusivas. Abordagens que envolvam a comunidade, as famílias e as 
próprias crianças têm mais chance de alcançar soluções sustentáveis e 
relevantes que favoreçam a inclusão. (UNESCO, 2015, p. 23). 
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O trecho extraído do relatório da Unesco remete a uma questão mundial quase 

sempre atrelada à discriminação em razão da falta de conhecimento sobre as deficiências e 

as adaptações de diferentes naturezas, por vezes, necessárias, para se promover a inclusão. 

O Brasil optou pela política de inclusão de suas crianças e jovens nas escolas regulares, assim 

como pela capacitação e especialização dos professores para atender a toda e qualquer 

necessidade educacional especial de seus alunos.  

As dificuldades enfrentadas no processo de inclusão escolar são reproduzidas no 

mundo do trabalho. Em outro cenário, e com outros atores, a pessoa com deficiência se 

depara com as mesmas condições, quais sejam: empresas cujos espaços físicos não estão 

preparados, gestores que não sabem lidar com as diferenças e a falta de informação, que 

acaba por contribuir para atitudes discriminatórias, apesar das políticas públicas bem 

desenhadas e das leis muito bem-intencionadas.  

Em que pese a importância das normas legais que visam a garantir os princípios de 

igualdade, infelizmente ainda não foram suficientes para se garantir práticas inclusivas que 

deveriam primar pela informação e pelo rompimento de barreiras atitudinais que têm sido 

configuradas como fatores de significativa expressão, no que concerne às dificuldades de se 

efetivar a esperada inclusão, em especial no mercado de trabalho. 

Em sociedades capitalistas, o trabalho é a fonte de produção, seja ela resultante de 

potência física ou intelectual (HIRANO, 2001). Nessa lógica, a estigmatização da pessoa com 

deficiência já a coloca à margem dessa sociedade, pois, para o capital, representará força 

não produtiva ou de baixa produtividade. 

Ao discorrer sobre estigma, Goffman (1978) aponta, preliminarmente, que a 

sociedade categoriza as pessoas e os atributos considerados naturais para cada categoria. 

Assim, são estabelecidas categorias de pessoas que têm probabilidade de serem 

encontradas em cada ambiente. Quando um estranho nos é apresentado, aquilo que nos 

permite prever a sua categoria é o que Goffman denomina de “identidade social”, que está 

baseada em preconcepções que “transformam expectativas normativas em exigências 

apresentadas de modo rigoroso” (GOFFMAN, 1978, p. 5). Geralmente, ignoramos que 

fazemos tais exigências, mas as percebemos quando elas não são preenchidas pelo indivíduo 

que está à nossa frente. As expectativas imputadas a um indivíduo por um retrospecto em 
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potencial é, para o autor, uma “identidade social virtual”, já os atributos que ele prova 

possuir são denominados de “identidade social real”.  

Quando a identidade social real não coincide com a identidade social virtual, a 

expectativa da normalidade do outro não se confirma, caracterizando, assim, o que Goffman 

denomina de estigma. Em especial quando vem associado à fraqueza, a um defeito, tem-se 

uma discrepância entre a identidade social virtual e a identidade social real (GOFFMAN, 

1978), ou seja, entre o que se esperava e o (que passamos a acreditar) que ele pode 

oferecer. Consequentemente, o estigma, a marca corporal, tem um efeito de descrédito, de 

desvantagem, de caráter profundamente depreciativo:  

 

Um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social 
cotidiana possui um traço que pode se impor à atenção e afastar aqueles que 
ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. 
Ele possui um estigma, uma característica diferente da que havíamos previsto. 
(GOFFMAN, 1978, p. 7).  
 

O efeito de descrédito, decorrente do estigma, pode ser observado no contexto da 

rotina escolar desde a educação básica, quando professores projetam potenciais fracassos 

sobre seus alunos com deficiência, reforçando o aspecto de cuidado e assistência em 

detrimento do aprendizado formal e, no ambiente de trabalho, quando se estigmatiza a 

pessoa com deficiência, atribuindo-lhe a ineficiência e a baixa produtividade, o que está 

evidente tanto no relato do candidato, apresentado no início desta Introdução, quanto no 

discurso da professora ao julgar que o aluno “não precisa entender muito não”, por ser cego 

“não vai precisar”.  

Discursos e juízos como esses estão presentes nas escolas e universidades, e são 

reproduzidos em todos os espaços da sociedade, reforçando o estigma ligado à pessoa com 

deficiência, solidificando barreiras atitudinais, apesar das políticas públicas e ações 

afirmativas que buscam garantir sua participação na sociedade.  

Para Dubet (2004, p. 541) “as sociedades democráticas escolheram convictamente o 

mérito como um princípio essencial de justiça: a escola é justa porque cada um pode obter 

sucesso nela em função de seu trabalho e de suas qualidades”. A igualdade meritocrática 

supõe igualdade de acesso, e, no entanto, como se sabe, o acesso já não é para todos. 

Apesar de o autor pautar seu debate nas diferenças de classes sociais, a deficiência torna-se 

uma diferença tão marcante ao ponto de colocar em xeque se o indivíduo “pode” ou 
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“precisa” realmente aprender. A escola não se torna mais justa por receber alunos com 

deficiência, porque os “inclui” nas salas regulares junto aos outros alunos. A escola deve 

garantir a todos um mínimo de conhecimento e competências, preocupando-se com a 

integração social de todos e com a utilidade de sua formação, sendo esta uma das 

estratégias apontadas pelo sociólogo francês para aperfeiçoar a meritocracia, tornando 

assim uma escola mais justa. (idem, 2004). 

No Brasil, objetivando reduzir os reflexos da exclusão social, o Decreto Federal nº 

3.298/1999, que regulamentou a Lei nº 7.853/19896, dispôs sobre a “Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência” e consolidou normas de proteção visando a 

assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais dessa população. No que se 

refere ao acesso ao trabalho, que compõe a temática principal desta pesquisa, estabeleceu 

percentual mínimo de contratação pelo setor privado e para a reserva de vagas em 

concursos para o ingresso no serviço público. Mas, até chegar ao citado Decreto Federal, 

essa população percorreu (e continua a percorrer) um caminho longo e cheio de obstáculos, 

muitas vezes, invisíveis.  

A Lei nº 8.213, de 14 de julho de 1991, é também uma das marcas em busca da 

redemocratização do país, contribuindo com o resgate dos direitos sociais, objetivados pela 

Constituição Federal de 1988. Vale ressaltar que a referida Lei foi inscrita inicialmente no 

contexto de lei previdenciária, cujas normas estavam voltadas aos beneficiários da 

Previdência Social, pessoas com deficiência e reabilitados. Assim, ao passo que empresas 

contratam parte dessa mão-de-obra excluída, trata-se um problema social e aumenta a 

arrecadação previdenciária, com novos inscritos ou com a reabsorção de segurados, antes 

afastados que deixam de receber benefícios da Previdência. (LEME, 2015).  

Além de definir políticas específicas para essa população, o Decreto Federal nº 3.298, 

de dezembro de 1999, definiu os critérios para que uma pessoa fosse considerada com 

deficiência7, para fins da Lei nº 8.213/1991. Essa lacuna de oito anos indica a demora na 

                                                           
6Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 
sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - 
Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências”. (BRASIL, 1989). 
7 Os critérios para a confirmação da deficiência previstos no referido Decreto Federal foram alterados a partir 
da Convenção para os Direitos da Pessoa com Deficiência (2008) e serão apresentados neste estudo, nos 
Capítulos seguintes.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
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implementação da lei de cotas, e o citado Decreto é fruto, também, da pressão dos 

movimentos de luta pela defesa das pessoas com deficiência, o que não aconteceu somente 

no Brasil. (LEME, 2015). 

São diversos os ambientes nos quais as questões que envolvem as pessoas com 

deficiência são contraditórias: escola, universidade, mercado de trabalho, seja em empresas 

privadas ou públicas e, muitas vezes, a contradição se inicia no momento de se “certificar” 

quem são essas pessoas. Quando o ambiente almejado é o serviço público, a contradição 

continua.  

Este estudo propõe-se a lançar luzes sobre a participação e os resultados obtidos por 

pessoas com deficiência que concorreram às vagas oferecidas em concursos públicos 

realizados pela Fundação Carlos Chagas, instituição privada sem fins lucrativos, que organiza 

concursos públicos em todo território nacional, há mais de 50 anos.  

Acreditamos que resultados de provas de concursos públicos podem ser bons 

indicadores para se avaliar a efetividade do sistema de cotas, dado que a justificativa mais 

presente, no setor privado, para a não contratação de pessoas com deficiência é a baixa 

escolaridade desse grupo. Nesse sentido, os dados de concursos poderão subsidiar a análise, 

na medida em que todos os interessados (pessoas com deficiência ou não) que participam 

das mesmas etapas do mesmo processo seletivo são submetidos à mesma prova (dadas às 

adaptações necessárias para a realização, quando for o caso) e devem atingir níveis mínimos 

de desempenho sob pena de eliminação do processo. Torna-se possível, então, comparar o 

desempenho dos candidatos da ampla concorrência com o dos candidatos com deficiência, 

pois as provas versam sobre conhecimentos gerais, com base em conteúdos escolares 

formais de cada nível de escolaridade exigido e/ou de conhecimentos específicos, de acordo 

com a área de atuação do cargo ao qual se concorre. Consideramos, assim, que resultados 

obtidos em provas de concursos podem ser indicativos da qualidade da formação escolar 

dos alunos com deficiência em relação aos alunos sem deficiência. 

Além do exposto, a escolha pela análise de dados de concursos públicos deu-se, 

também e especialmente, pela necessária isonomia que há processo seletivo. No setor 

privado, as empresas têm autonomia para contratar a pessoa com deficiência, dentro da 

cota legal, para o cargo ou função que julgar mais conveniente, podendo, inclusive, escolher 
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o perfil do futuro funcionário com base no tipo e grau de deficiência, geralmente optando 

por deficiências leves que não requerem investimentos em adaptações.  

As investigações realizadas sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho privado têm evidenciado que a dificuldade e o consequente não cumprimento 

da cota legal têm sido justificados pela baixa escolaridade e pouca qualificação dos 

candidatos, além do desconhecimento e preconceito em relação à deficiência, atrelando-a à 

improdutividade ou à produção em menor escala, ratificando que a contratação de 

funcionários com deficiência tem ocorrido unicamente pelo cumprimento da 

obrigatoriedade legal.  

Expressa no diálogo interdisciplinar, como aponta a revisão bibliográfica sobre a 

temática, espera-se que esta pesquisa amplie a compreensão sobre a relação educação-

direito-trabalho da pessoa com deficiência, na esteira das políticas públicas, tendo como 

questionamentos norteadores o que segue: a partir da Lei nº 8.213/1991 (que ficou 

conhecida como a Lei de Cotas) e do Decreto Federal n° 3.298/1999, como tem sido, em 

termos quantitativos, a aprovação de pessoas com deficiência em concursos públicos, e sua 

possível inserção no mercado de trabalho público? Por que o Judiciário tem sido tão 

acionado para o cumprimento das cotas, ou nas diversas etapas dos concursos, mesmo com 

a existência das normas legais que deveriam garantir o acesso dessa população ao mercado 

de trabalho? Quais os tipos de deficiência dos candidatos que participaram e dos que foram 

aprovados nos concursos?  

Tendo esses questionamentos como pano de fundo propomos como objetivos gerais 

desta pesquisa:  

 refletir sobre a efetividade da “Reserva de Vagas” em concursos públicos, 

enquanto política de ação afirmativa, direcionada ao segmento da população com 

deficiência, tomando como universo da investigação os resultados de concursos 

públicos no âmbito Federal, da Justiça Federal e do Trabalho, para os cargos de 

Analista e Técnico Judiciário – Área Administrativa, realizados no período de 2010 

a 2014; 

 refletir sobre a relação entre educação/escolarização e mercado de trabalho para 

pessoas com deficiência, a partir da comparação dos resultados obtidos nos 

concursos pelos candidatos com e sem deficiência; 
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 descrever e analisar o Decreto Federal nº 3298/1999, no que tange à reserva de 

vagas em concursos públicos, procurando demarcar suas alterações ao longo dos 

anos, em razão de ações da sociedade civil e do Ministério Público. 

 

Como objetivos específicos, definimos: 

 

 mapear e caracterizar, por sexo e faixa etária, a demanda geral dos candidatos 

com e sem deficiência, no conjunto dos 421 concursos públicos realizados (de 

âmbitos Municipais, Estaduais e Federal), bem como a evolução da participação de 

pessoas com deficiência, no período de 2000 a 2014;  

 analisar a evolução da demanda de candidatos com deficiência, dos concursos 

públicos selecionados (Analista e Técnico Judiciário – Área Administrativa, da 

Justiça Federal e do Trabalho), no período de 2010 a 2014, caracterizando-a por 

tipo de deficiência e tipo de adaptação requerida pelo candidato para a realização 

das provas; 

 traçar o perfil dos candidatos com deficiência aprovados nos concursos públicos 

selecionados para análise: tipo de deficiência e tipo de adaptação (condições de 

acessibilidade) requerida para a realização das provas. 

 

Estruturado em cinco capítulos, a partir desta Introdução, esta pesquisa apresenta: 

no Capítulo 1, o percurso metodológico; o Capítulo 2, além de trazer a caracterização da 

população brasileira com deficiência, retomando o cenário educacional, revisa a literatura 

sobre a inclusão no mercado de trabalho, a partir da Lei de Cotas. A discussão sobre as 

Políticas Públicas de ações afirmativas, à luz do Direito, está posta no Capítulo 3. O Capítulo 

4 abarca especialmente as questões ligadas à participação das pessoas com deficiência nos 

concursos públicos, dando o suporte necessário para a compreensão dos dados que estão 

postos e analisados no Capítulo 5. 
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1 MÉTODO 

 

A pesquisa está composta por revisão de literatura, coleta e análise de dados, a 

saber: 

 revisão de literatura: divide-se em duas partes; a primeira, sobre a inclusão da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho, tem como foco principal a lei de 

cotas e a reserva de vagas no serviço público, passando brevemente pelo cenário 

de inclusão educacional, desde a educação básica até a universitária, chegando, 

por fim, às dificuldades concernentes ao processo que antecede a busca por 

espaço no mundo do trabalho. Apresenta-se, também, a caracterização da 

população com deficiência, segundo o Censo-2010. Na segunda parte do 

referencial teórico, apresenta-se, sob a ótica do Direito, a discussão sobre o ciclo 

das Políticas Públicas, trazendo a necessária interdisciplinaridade a este estudo, 

considerando que a pesquisa documental buscou, além das normas legais 

aplicadas à reserva de vagas em concursos públicos, verificar as mudanças, 

avanços e violações de direitos com base nas ações da sociedade civil e na 

intervenção do Poder Judiciário.  

 análise documental: revisitamos as normas legais aplicadas ao tema em questão, 

tendo como bússola os direitos previstos na Constituição Federal Brasileira, na 

Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e para concursos públicos, o 

Decreto Federal nº 3298/1999, pois esta é a norma atual que regulamenta a 

reserva de vagas em concursos públicos. Tem-se, nesse momento, uma análise 

sobre a operacionalização da reserva de vagas em concursos públicos no âmbito 

do Poder Judiciário Federal. Os editais dos concursos são apresentados para 

indicar o cumprimento, ou não, das referidas normas legais e das políticas de 

inclusão da população com deficiência na carreira pública federal. Apresentamos, 

ainda,  dados do Censo do Poder Judiciário-2013, com as características dos 

servidores públicos com deficiência.  

 banco de dados: os dados dos concursos foram extraídos do Banco de Dados da 

Fundação Carlos Chagas, considerando os concursos realizados a partir do ano 
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2000 até 2014, e eles foram utilizados para cotejar dados da população com 

deficiência indicados pelo IBGE e pelo Censo do Poder Judiciário-2013.  

Apresentamos a seguir o percurso metodológico deste estudo.  

Esta pesquisa segue o modelo misto, combinando o enfoque qualitativo e o 

quantitativo durante o processo de investigação. No aspecto qualitativo, baseado num 

esquema indutivo, o estudo busca compreender o fenômeno no seu ambiente usual, 

apresentando um ponto de vista “interno” (de dentro do fenômeno), mesmo que mantendo 

uma perspectiva analítica ou uma distância específica como observador externo (SAMPIERI, 

et al, 2006). O que pode ser compreendido no Capítulo 2, na revisão bibliográfica sobre o 

tema, é que o fenômeno em referência é a inserção das pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho e que ela está fortemente, para não dizer unicamente, condicionado ao 

cumprimento de uma lei. O caráter quantitativo, de acordo com Sampieri, et al (2006), se 

fundamenta num esquema dedutivo e lógico, o qual se utiliza de análise estatística para 

generalizar os resultados mediante amostras representativas. 

Trata-se de uma pesquisa documental, baseada em dados secundários de concursos 

públicos obtidos no banco de dados da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pela 

organização desse tipo de processo seletivo. Vale destacar que tais dados não são públicos e 

que a pesquisadora os acessou após autorização da Diretoria da instituição8. O projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

aprovado sob o número CAAE 45603815.8.0000.0084. Para o objetivo desta pesquisa, 

quanto à efetividade da política de reserva de vagas, destacamos o ineditismo dos dados e 

da abordagem.  

 

1.1 PROCEDIMENTOS DE REVISÃO DA LITERATURA E DA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Para a revisão bibliográfica sobre o ingresso e/ou a participação de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, utilizamos como fonte de pesquisa as bases de dados 

“Scielo” e “Capes”, a partir do ano de 2005 a 2015. Tendo em vista que a Lei de Cotas nº 

8.213 é de 1991 e o Decreto Federal nº 3.298, que regulamentou a reserva de vagas em 

                                                           
8 A autorização pode ser verificada no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Instituição, constante do 
Anexo I. 
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concursos públicos, é de dezembro de 1999, consideramos que a partir do ano de 2005 

encontraríamos estudos mais avançados sobre o tema, o que justifica o recorte temporal. 

Com o cruzamento das palavras-chave “lei de cotas – trabalho”, “inclusão – mercado 

de trabalho”, “pessoas com deficiência – trabalho”, “concursos públicos – lei de cotas”, 

localizamos, na base de dados da Capes, o total de 422 resultados entre artigos, dissertações 

e teses. Foram analisados os respectivos títulos e aqueles que se referiam especificamente 

às questões étnicas, raciais e de gênero foram descartados. Após a leitura dos resumos, 

desconsideramos aqueles dedicados a deficiências específicas e/ou carreiras específicas, 

como, por exemplo, “o desempenho de pessoas com deficiência mental”, “trabalho de 

inclusão na enfermagem”, e os diversos estudos dedicados, exclusivamente, à Síndrome de 

Down também não foram considerados. Ao refinar a busca com os cruzamentos “lei de cotas 

– pessoas com deficiência” e “concurso público – lei de cotas”, obtivemos 47 resultados no 

total, dentre eles, muitos trabalhos dedicados a cotas para negros nas universidades, que 

também não foram utilizados como referências para este estudo. Definimos como critério de 

inclusão os trabalhos dedicados aos estudos voltados exclusivamente ao ingresso e à 

participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nesse percurso, 

selecionamos, então, as teses e dissertações incorporadas e discutidas no Capítulo 2, o que 

indica que há dedicação ao tema, entretanto, a maioria delas está relacionada ao 

cumprimento das cotas na rede privada. 

Na base de dados “Scielo”, com as palavras “inclusão – mercado de trabalho”, “cotas 

– mercado de trabalho”, “pessoas com deficiência – inclusão”, retornaram 69 artigos que 

foram triados à luz dos critérios indicados anteriormente (verificação de títulos e leitura dos 

resumos), e verificamos especial dedicação a  estudos relacionados aos desafios da inclusão; 

à percepção das pessoas incluídas e de seus empregadores; preconceitos e estranhamento;  

conceito de deficiência; desigualdades sociais e desafios para a educação.  

Quantos aos resultados das buscas, ao utilizarmos os termos “cotas” e “trabalho”, 

essas bases de dados indicaram que o tema investigado foi majoritariamente direcionado à 

população negra. Para concursos públicos, os resultados foram mínimos e os respectivos 

estudos foram realizados com o mesmo tipo de abordagem: modelo qualitativo de análise 

de discursos, com base em entrevistas semiestruturadas, tanto com servidores públicos, cujo 

acesso ao cargo se deu por meio da reserva de vagas em concursos, quanto com gestores 
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públicos que relataram suas experiências com pessoas com deficiência. Ademais, os autores 

das pesquisas assinalaram dificuldades de acesso ao serviço público e a dados, para 

pesquisas quantitativas, retratando a necessidade de mais estudos nesta área.  

Sobre os aspectos legais e para análise tanto dos avanços quanto da efetividade das 

políticas públicas de cotas, julgávamos imprescindível beber nas fontes do Direito, o que me 

levou a cursar uma disciplina na Pós Graduação em Direito da Universidade Mackenzie, no 

Programa Direito Político e Econômico, solidificando a interdisciplinaridade deste estudo, 

dando ênfase a juristas que são referência nos estudos das Políticas Públicas, em especial a 

necessária avaliação e fiscalização.  

O cumprimento das normas referentes à reserva de vagas, as possíveis violações de 

direito, assim como as mudanças e avanços vistos em concursos públicos, estão 

apresentados pelos textos dos Editais dos concursos, que ao longo do tempo foram sofrendo 

alterações, em função de diversas recomendações do Ministério Público, Ministério do 

Trabalho, bem como de decisões judiciais e jurisprudências do Supremo Tribunal Federal.  

Para tratar dos Concursos destacamos a previsão Constitucional e o que deve ser 

expresso nos respectivos Editais, respeitados, dentre outros, os princípios da igualdade, 

impessoalidade, transparência e confiança. Há especial dedicação à análise das normas 

voltadas ao atendimento especial dispensado aos candidatos com deficiência e toda 

polêmica que gira em torno do tema.  

 

1.2 BANCO DE DADOS - UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Quando do acesso ao banco de dados, considerado a partir do ano 2000 até 2014, 

verificamos que, além de concursos públicos, existiam outros tipos de processos seletivos, 

como vestibulares, seleções internas para remoção/promoção, certificações de áreas 

diversas, assim como concursos para Estagiário, Aprendiz, Trainee, que foram 

desconsiderados para este estudo. O grupo de dados analisados foi composto, 

exclusivamente, por concursos públicos para ingresso em cargos ou empregos públicos 

efetivos, seja Municipal, Estadual ou Federal. No período citado tínhamos 421 concursos, 

para diversas áreas de formação, em todos os níveis de escolaridade (Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Educação Superior).  
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Com base nos questionamentos norteadores desta pesquisa, iniciamos a verificação 

do banco de dados, a fim de caracterizar a demanda de inscritos. Seria possível, por 

exemplo, a caracterização por sexo e faixa etária de todos os inscritos, todavia para o tipo de 

deficiência, um dos pontos principais do estudo, não havia dados suficientes, tornando essa 

informação (para o total de concursos) inconsistente. Observamos que o campo “tipo de 

deficiência” nem sempre era informado pelos candidatos e, ao investigarmos a razão da falta 

desse dado, constatamos que, até meados do ano de 2007, as inscrições nos concursos eram 

realizadas presencialmente, via ficha de inscrição impressa (o candidato adquiria a ficha a 

ser preenchida na agência bancária, que receberia o respectivo pagamento da inscrição), ou 

online, por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição, via Internet, e aquela 

informação não era um campo obrigatório9. Por essa razão, ou pelo fato de o candidato não 

preencher a ficha por completo, optamos pela caracterização por tipo de deficiência que 

será apresentada com base nos dados dos inscritos nos concursos realizados entre os anos 

de 2010 a 2014, tendo em vista a consistência dos dados fornecidos pelos próprios 

candidatos.  

Em suma, a demanda de inscritos (todos os candidatos) foi caracterizada por sexo e 

faixa etária, e os candidatos com deficiência foram caracterizados também pelo tipo de 

deficiência, mas considerando os concursos realizados do ano 2010 até 2014. Os dados 

foram tabulados para processamento estatístico com o apoio do software SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 20.0 para Windows. Para organização, apresentação 

e visualização de dados, utilizamos o software Microsoft Excel 2010. 

Dada a oferta de concursos que compunham o banco de dados, nos âmbitos Federal, 

Estadual e Municipal, selecionamos, dentre aqueles da esfera Federal, especialmente por 

serem regidos pelas normas legais e alterações descritas neste estudo, os concursos da 

Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Tal recorte justifica-se pela maior oferta de dados 

(quantidade de concursos desses ramos da Justiça), o que nos possibilita uma análise 

estatística representativa; pelas características semelhantes no modelo de seleção (com 

duas fases, sendo uma de prova objetiva e a outra, prova discursiva). Mesmo com tal 

                                                           
9Destacamos que, para fins de reserva de vaga, não há nenhuma diferenciação em razão da deficiência. A 
ausência dessa especificidade (tipo de deficiência) não trazia nenhum benefício ou prejuízo à organização do 
concurso, ou a comprovação da deficiência, que deve ser feita por equipe multidisciplinar, em momento 
oportuno, sempre estabelecido em cada Edital, porém ao final de cada concurso. 
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recorte, a base ofertava uma diversidade de cargos (carreiras), sendo necessário outro 

recorte que definisse, além dos concursos, os cargos a terem os resultados analisados. 

Elegemos, então, os dois cargos mais concorridos e que geralmente ofertam o maior número 

de vagas: Analista Judiciário – Área Administrativa, cuja exigência para ingresso é a formação 

em Nível Superior em qualquer área de formação, e o cargo de Técnico Judiciário – Área 

Administrativa, que exige que o candidato tenha completado o Nível Médio.  

Em cada cargo, em alguns casos havia previsão de vagas em mais de uma Cidade ou 

Estado da Federação, por tratar-se de concurso do âmbito Federal; definiu-se, então, pela 

análise dos resultados obtidos dentre os candidatos inscritos – e concorrentes – às vagas das 

Capitais dos Estados e/ou para a cidade Sede do respectivo Tribunal, após confirmação de 

que nessas localidades o número de inscritos era maior, o que favoreceria a nossa análise.  

Considerados todos os critérios para seleção dos concursos e, consequentemente, 

dos dados a serem analisados, foram selecionados 14 concursos de nível Superior e 20 de 

nível Médio, totalizando 34 concursos, no período de cinco anos, que serviram de base para 

as discussões desta pesquisa.  

 

1.2.1 Organização e Análise dos Dados 

 

Para apresentação, os dados foram organizados em tabela e, para melhor 

visualização, representados em gráficos.  

De 2000 a 2014, do total de 421 concursos: 

 inicia-se pela caracterização da demanda geral de inscritos, indicando o total de 

inscritos10 e a parcela de pessoas com deficiência; 

 caracterização da demanda de inscritos por gênero e faixa etária. Sempre de 

forma alternada (geral e de pessoas com deficiência) para efeito de comparação.  

De 2010 a 2014: 

 caracterização do tipo de deficiência dos candidatos inscritos em todos os 

concursos do referido período; 

                                                           
10 O total de inscritos sempre corresponderá à soma dos candidatos com e sem deficiência, chamados de 
“ampla concorrência”. Isto, em razão da norma legal estabelecer que os candidatos com deficiência participem 
dos concursos disputando o total de vagas ofertadas e, também, as vagas reservadas, em concorrências 
distintas.  
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 caracterização do tipo de deficiência dos candidatos inscritos para os cargos de 

Analista e Técnico dos concursos selecionados; 

A análise dos resultados dos concursos11, para fins de verificação do impacto da 

reserva de vagas, foi feita com base nos resultados obtidos na Primeira Fase do concurso, 

quando se estabelece, em cada Edital, a “linha de corte”, também chamada em concursos 

públicos de “cláusula de barreira”12. Analisamos quantos candidatos com deficiência 

passaram para a segunda fase sem o amparo da reserva de vagas e quantos deles 

permaneceram no concurso, exclusivamente pela existência dessa norma legal.  

Para apresentar os dados relacionados aos resultados e ao impacto da reserva de 

vagas, as informações foram organizadas (por meio de Quadros), sempre alternando os 

cargos de Analista e Técnico, para fins de comparação. Os quadros trazem a quantidade de 

inscritos ao cargo, a cláusula de barreira estabelecida no respectivo Edital, quantos 

candidatos com deficiência passaram para a segunda fase dentro dos limites estabelecidos 

pela respectiva cláusula de barreira e quantos candidatos seguiram no concurso (passaram 

para a segunda fase), exclusivamente em razão do amparo da norma legal. Também foi feita 

a identificação da classificação obtida por esses candidatos com deficiência, que foram 

habilitados na primeira fase dos concursos, tendo como referência a lista geral do concurso, 

com o objetivo de comparar o desempenho desse grupo com aquele da ampla concorrência.  

Verificada a necessidade ou não da reserva de vagas em concursos, para cada ano 

apresenta-se uma tabela contendo as adaptações necessárias para a realização das provas 

de todos os candidatos com deficiência inscritos. A apresentação das necessidades especiais 

dos candidatos visa a identificar o grau de severidade da deficiência, utilizando o mesmo 

critério do IBGE, qual seja: a utilização de facilitadores (no caso as adaptações no formato 

das provas), que pode indicar se a pessoa realiza a tarefa com alguma ou muita dificuldade, 

                                                           
11 Tal análise foi feita em termos quantitativos, ou seja, quantos candidatos foram habilitados, considerando a 
ampla concorrência (todos os inscritos), e quantos candidatos com deficiência lograram habilitação. Não houve 
comparação considerando as notas dos concursos.  
12 O Edital estabelece quantos candidatos, dentre todos os concorrentes que atingiram a nota mínima para 
habilitação na primeira fase (prova objetiva), serão chamados para a segunda fase (que nos concursos 
selecionados pode ser uma prova de redação, para todos os Analistas e alguns Técnicos, e para os demais 
Técnicos, a segunda fase era composta de uma prova prática de Digitação), considerando sempre os mais bem 
classificados até o limite pré-determinado. Para os candidatos com deficiência não se aplica a tal cláusula de 
barreira, para que permaneçam no concurso e sigam para a segunda fase. Para isso, é necessário que atinjam a 
nota mínima exigida na prova objetiva, caracterizando, assim, a lógica da reserva de vagas. Esse procedimento 
será explicado no Capítulo 4 desta pesquisa.   
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ou se não a realiza de modo algum. A identificação do grau de severidade, com base nas 

necessidades especiais, permitirá identificar se os candidatos aprovados nos concursos, 

amparados pela reserva de vagas, são os reais destinatários dessa política.  

Além de analisados, para fins dos objetivos deste estudo, os dados coletados foram 

cotejados com os dados do IBGE relativos à população de pessoas com deficiência, 

ressaltando, entretanto, que tais dados são passíveis de serem problematizados, uma vez 

que, em razão de mudança no método de investigação, para o Censo-2010, houve um 

aumento de 12,4 pontos percentuais no número de pessoas com deficiência na população 

brasileira, em relação ao indicado no Censo do ano 2000. 

Tendo apresentado o percurso metodológico deste estudo, passemos à apresentação 

do referencial teórico e, na sequencia, têm-se o Capítulo dos dados levantados, bem como 

sua análise.  
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2 A POPULAÇÃO BRASILEIRA COM DEFICIÊNCIA: A EDUCAÇÃO E O CENÁRIO ATUAL DO 

MERCADO TRABALHO (PÚBLICO E PRIVADO)  

 

Antes de apresentar o que as pesquisas nos trazem sobre alguns aspectos da 

educação das pessoas com deficiência, que podem refletir no cenário do mercado de 

trabalho, é importante conhecer como essa população está caracterizada pelo IBGE, bem 

como os respectivos índices educacionais e de trabalho do último Censo realizado em 2010.  

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA 

  

De acordo com resultados do Censo - 2010, 23,9% da população brasileira têm pelo 

menos um tipo de deficiência. A prevalência dos tipos de deficiência (visual, auditiva, 

motora, mental/intelectual) e a descrição das características das pessoas que compõem esse 

grupo foram classificadas pelo IBGE quanto ao grau de severidade, de acordo com a 

percepção da própria pessoa entrevistada sobre suas funcionalidades. A avaliação foi feita 

considerando o uso de facilitadores (óculos, bengalas, aparelho de audição, prótese etc.) e 

buscou identificar dentre as deficiências visual, auditiva e motora os graus de dificuldade, 

com base nos seguintes parâmetros: “ter alguma dificuldade em realizar”, “ter grande 

dificuldade”, “não conseguir realizar de modo algum” (BRASIL, 2012). 

Os 23,9% da população com algum tipo de deficiência, naquele ano equivaliam a 

45.606.048 brasileiros, dos quais 26,5% são mulheres e 21,2% homens, e 7.132.347 vivem 

em áreas rurais (BRASIL, 2012).  

O Gráfico 1 apresenta os tipos de deficiência e a sua prevalência, segundo o IBGE. 
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Gráfico 1 – Tipos e prevalência de deficiência na população - Censo 2010 (IBGE) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 6. 

 

Quanto à especificação do tipo de deficiência e sua prevalência por sexo, segundo o 

Censo-2010, tem-se o que segue. 

Quadro 1 – Percentual da população por tipo de deficiência e sexo - Censo 2010 (IBGE) 
 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 9.  

 

De acordo com a Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência14, o foco primário 

das políticas públicas está nas pessoas com deficiência severa que foi calculado com base na 

soma de respostas “tem grande dificuldade” e “não consegue realizar de modo algum”, 

chegando ao percentual de 8,3% dessa população com deficiência severa. “Das 45.606.048 

pessoas com deficiência 1,6% são totalmente cegas, 7,6% são totalmente surdas, 1,62% não 

conseguem se locomover” e 1,4% apresentava deficiência mental ou intelectual. (BRASIL, 

2012, p. 6). 

                                                           
13 45.606.048 de brasileiros, 23,9% da população total, têm algum tipo de deficiência. 25.800.681 (26,5%) são 
mulheres e 19.805.367 (21,2%) são homens 
14 Da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR, Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SNPD, Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a pessoa 
com Deficiência. 

População Pelo menos 
uma delas Visual Auditiva Motora Mental/ 

Intelectual 

Total 23,913 18,8 5,1 7,0 1,4 

Homens 21,2 16,0 5,3 5,3 1,5 

Mulheres 26,5 21,4 4,9 8,5 1,2 
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As respostas aos questionários do IBGE refletem a percepção que as 
pessoas têm sobre suas funcionalidades. A funcionalidade não depende 
somente da restrição corporal, mas também, e principalmente, da estrutura 
de organização social flexível e adaptável a todos os tipos de pessoas, 
notadamente crianças, pessoas com deficiência (permanente ou 
temporária) e idosos. (Idem, p. 10).  

 

Quanto aos aspectos educacionais da população brasileira com deficiência, temos: 

 

 taxa de analfabetismo: entre a população com pelo menos uma deficiência foi 

indicada em 9,5%, sendo que atinge 9,9% dos homens e 9,3% das mulheres. 

Houve queda em relação ao Censo de 2000, que correspondia a 13,6% do total 

dessa população, 13,8% entre homens e 13,5% entre as mulheres. Tal fato sugere 

resultados positivos das políticas públicas quanto aos investimentos na 

alfabetização. (BRASIL, 2012). 

 taxa de alfabetização:15 de 81,7% das pessoas com deficiências e de 90,6% do 

total da população brasileira.  

 taxa de escolarização:16 de 95,1% entre as crianças e adolescentes com 

deficiência e de 96,9% para a população sem deficiência.  

 nível de instrução:17 14,2% das pessoas com deficiência declararam ter Ensino 

Fundamental completo, 17,7% Ensino Médio completo e 6,7% Ensino Superior 

completo. Entretanto, a maior parte dessa população (61.1%) declarou não ter 

instrução ou ter Ensino Fundamental incompleto.  

 

O gráfico 2 apresenta a distribuição da população com deficiência, com base nos 

níveis de instrução. 

  

                                                           
15A taxa de alfabetização mede o percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade que sabem ler e escrever 

um bilhete simples em seu idioma. 
16 Calculada para o grupo etário de 6 a 14 anos. 
17O nível de instrução mede a proporção de pessoas de 15 anos ou mais de idade que atingiram determinados 
anos de estudo. 
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Gráfico 2 - Distribuição percentual da população com e sem deficiência com 15 anos ou mais 
de idade com pelo menos uma das deficiências investigada e Nível de instrução (%) 

 

 
Fonte: BRASIL, 2012, p. 17. 

 

 Em relação aos índices ligados às questões de trabalho (nível de ocupação), do total 

de 86,4 milhões de pessoas ocupadas, 20,4 (23,6%) milhões eram pessoas com deficiência; 

dentre elas, o maior contingente de ocupados estava no intervalo de 30 a 49 anos. A 

população sem deficiência apresenta maior nível de ocupação em todos os intervalos, 

destacando a faixa entre 25 e 29 anos.  

 

O Gráfico 3 apresenta, por faixa etária, o percentual de pessoas com e sem 

deficiência ocupadas, segundo o Censo-2010. 
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Gráfico 3 – Percentual do nível de ocupação18 da população com e sem deficiência por faixa 
etária – Censo 2010 (IBGE) 

 
Fonte: BRASIL, 2012, p.19. 

 

O Gráfico 4 demonstra o nível de ocupação da população por sexo e tipo de 

deficiência. 

 

Gráfico 4 - Nível de ocupação da população por tipo de deficiência e sexo – Censo 2010 (IBGE) 

 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 20. 

 

A deficiência visual, seguida das deficiências auditiva e motora, tem o maior impacto 

positivo no nível de ocupação, tanto para homens quanto para mulheres e a deficiência 

                                                           
18 O nível de ocupação mede o percentual de pessoas de 10 anos ou mais, ocupadas na semana de referência. 



39 

 
 

intelectual o nível mais baixo. As mulheres apresentam menores níveis de ocupação em 

todos os tipos de deficiência, sendo o total de 57,3% de homens ocupados e 37,8% de 

mulheres, quase 20% de diferença. Na semana de referência, 23,6% da população com 

deficiência estava empregada, ao passo que entre a população sem deficiência 76,4% 

correspondia às pessoas empregadas.  

 

 Taxa de atividade19 - é um dos indicadores mais utilizados para aferir a inserção 

de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A taxa de atividade também 

indica o nível de restrição à empregabilidade em relação ao tipo de deficiência. A 

deficiência visual apresentou o menor nível de restrição, com taxa de atividade de 

63,7% para homens e 43,9% para mulheres, seguida da deficiência auditiva com 

52,4% para homens e 31,3 para mulheres. A deficiência física com 41,3% e 27,4% 

de taxa de atividade para homens e mulheres, respectivamente, e a deficiência 

intelectual com a maior taxa de restrição, sendo a menor taxa de atividade, 22,1% 

entre homens e 16,1% entre as mulheres (BRASIL, 2012). 

 

Esses dados indicam que a pessoa com deficiência visual tem maiores chances de 

empregabilidade do que as pessoas com deficiência motora. Aqui, podemos considerar dois 

aspectos: o primeiro é que, segundo a caracterização do IBGE, a maior parte das pessoas 

com deficiência apresenta deficiência visual; as especificidades ou variações na deficiência 

visual requerem menos adaptações, e, como a deficiência auditiva, pode não trazer 

dificuldades. Para ambas as deficiências somente as mais severas (cegueira total ou surdez 

profunda) trariam implicações ou custos de acessibilidade, o que explica o fato do mercado 

“preferir” empregar, em cumprimento à cota legal, essa parcela da população com 

deficiência. Os dados mostram que também há maior restrição à contratação de mulheres 

com deficiência, em todos os tipos de deficiência.  

  

                                                           
19A taxa de atividade mede o percentual de pessoas economicamente ativas na população, como 10 anos ou 
mais, e é um dos indicadores usados para aferir a inserção das pessoas no mercado de trabalho.  
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Gráfico 5 – Taxa de atividade da população por tipo de deficiência e sexo – Censo 2010 (IBGE)  

 

Fonte: BRASIL, 2012, p. 22. 

 

As informações ora apresentadas caracterizam os índices educacionais e de trabalho 

da população com deficiência e serão utilizados como norte deste estudo quando da análise 

dos dados coletados de concursos.  

A seguir, apresentaremos a revisão da literatura sobre a inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho, tendo como referência a Lei de cotas, sem 

desconsiderar o cenário educacional em que se coloca essa população.  

 

2.2 A JUSTIÇA ESCOLAR E OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA  

 

Retomando o fato que suscitou este estudo, o relato de um candidato a concursos 

público, cego, relembrando as dificuldades enfrentadas durante sua trajetória escolar, sobre 

professores que, em razão de sua cegueira, entendiam que ele não precisava aprender como os 

demais alunos e, em seguida, no curso universitário em Direito, quando professores tentaram 

desencorajá-lo, pois seria uma luta inglória, sempre a depender da ajuda de terceiros e que, ao 

fim e ao cabo, a deficiência o impediria de exercer a função. Com esse exemplo, que, vale dizer, 

não é isolado, refletiremos sobre a função da escola e sobre as dificuldades de se efetivar a 

inclusão.  

É sabido que o Brasil optou pela inclusão de suas crianças em escolas e salas regulares, a 

partir da Constituição de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e dos de 
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compromissos assumidos em Tratados Internacionais. O debate sobre como deve ocorrer a 

inclusão, tal como o preparo dos professores para tanto, não é menos polêmico que o debate 

sobre as cotas. Também há radicalização nas discussões, e embora este estudo não vise a esse 

aspecto, não podemos deixar de trazê-lo à tona, pois a qualidade e os resultados dessa inclusão 

estão diretamente ligados às possibilidades de entrada e permanência das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. 

As dificuldades em matricular crianças com deficiência em escolas regulares iniciam-se 

na educação infantil e se estendem ao ensino superior. As tão conhecidas lutas por vagas em 

creches tornam-se amplificadas quando a criança tem alguma deficiência. Gestores, diretores e 

professores tentam negar a matrícula sob a alegação de que o espaço é inadequado, ou de que 

os próprios profissionais não estão preparados para receber e atender as demandas de alunos 

com deficiência. Quando as portas das escolas se fecham, as famílias batem às portas do Poder 

Judiciário, trazendo soluções, muitas vezes, individuais para uma violação de direitos que ocorre 

sistematicamente.  

Nesse sentido, sobre as iniciativas da advocacia para a execução das normas 

educacionais, buscando atingir padrões necessários e desejáveis de qualidade, apesar das 

críticas ao “controle judicial das políticas públicas”, Bucci e Vilarino (2013, p. 143) reiteram: 

 

Sem perder de vista que a formulação das políticas públicas reside 
precipuamente nos ombros dos governos, não se deve menosprezar o papel 
mobilizador dos questionamentos judicializados, não apenas na obtenção 
individualizada das prestações que realizam direitos, mas também 
coletivamente, no avanço da agenda política.  
Considerando o panorama geral das questões suscitadas ao Poder Judiciário, 
pode-se observar, que não obstante o avanço, a via poderia ser mais bem 
utilizada, impedindo-se a omissão dos governantes na implementação de 
politicas públicas necessárias à efetivação do direito à Educação 
constitucionalmente assegurado.  
 

A mais recente norma legal que ampara esse grupo, a Lei Brasileira de Inclusão – LBI, nº 

13.146/201520, proposta como Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata pormenorizadamente 

dos aspectos ligados à educação, formação de professores, e formas de atendimentos 

educacionais, além de tentar encerrar uma questão importante do cotidiano escolar das 
                                                           
20 O projeto que originou a Lei Brasileira de Inclusão foi apresentado em 2003, como Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Nesses 12 anos, sofreu diversas alterações e mais recentemente foi revisto e proposto nos moldes 
da Convenção da ONU. É um marco importante da luta dos movimentos ligados às pessoas com deficiência. 



42 

 
 

crianças com deficiência: muitas escolas privadas negam matrícula a esses alunos alegando não 

estarem preparadas para recebê-los e /ou atendê-los adequadamente, justificando que a 

Educação é de responsabilidade do Estado, logo, todas deveriam procurar o ensino público. 

Ademais, as respectivas adaptações decorrentes das necessidades educacionais especiais 

também são incluídas no valor da mensalidade, assim como o pagamento adicional a um 

cuidador ou auxiliar de classe, no caso de deficiências mais específicas. Não são raros os casos de 

alunos surdos, especialmente no Ensino Superior, que contratam um intérprete de Libras 

particular para terem acesso aos conteúdos das aulas.  

A partir da LBI, às Instituições privadas, de qualquer nível e modalidade, aplicam-se as 

mesmas normas estabelecidas para a rede pública, como também veda-se a cobrança de valores 

adicionais de qualquer natureza em cumprimento às adaptações necessárias (Art. 28, § 1º ). Para 

pais, crianças e jovens com deficiência esses são avanços obtidos em função dos movimentos da 

sociedade e das ações do Judiciário, mas que não estão esgotados.  Ao contrário, podemos 

verificar a polêmica gerada no seio das escolas privadas, organizando-se contra esse aspecto da 

Lei, o que já foi judicializado e encaminhado ao STF21, por intermédio da Confenen 

(Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino), que entrou com uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI, contra a obrigatoriedade de assegurar educação aos estudantes 

com deficiência. O objetivo é desobrigar as escolas particulares a receberem alunos com 

deficiência, sob o argumento de que a iniciativa privada pode definir quem tem acesso a essas 

escolas e que a inclusão de alunos com deficiência é de responsabilidade exclusiva do Estado. 

Contrários a ADI, a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos 

e Pessoas com Deficiência, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil requereram admissão na ação, na condição amici curiae22, 

assim como Federações e Associações ligadas às pessoas com deficiência, em defesa dos direitos 

previstos na Constituição.  

                                                           
21 ADI 5357, disponível em: ‹http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero= 5357 
&classe =ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M›. 
22 Amicus Curiae - "Amigo da Corte". Intervenção assistencial em processos de controle de constitucionalidade 
por parte de entidades que tenham representatividade adequada para se manifestar nos autos sobre questão 
de direito pertinente à controvérsia constitucional. Não são partes dos processos; atuam apenas como 
interessados na causa. Plural: Amici curiae (amigos da Corte). Glossário Jurídico. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=A&id=533> 
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Se a escola nega sua própria função, buscando meios de selecionar quem são os alunos 

que devem ocupar suas carteiras, como negar que ela contribuiu para perpetuar desigualdades, 

inclusive de oportunidades?  

François Dubet (2004), ao discorrer sobre “o que é uma escola justa?”, abordou diversos 

entendimentos do que poderia produzir maior justiça escolar, sendo muito favorável às medidas 

compensatórias, assomam-se esses questionamentos: essa escola justa poderia ser pautada 

puramente no mérito? É possível uma competição escolar justa entre alunos desiguais? Ou, 

justo seria compensar, dando mais aos que tem menos? Ela conseguiria garantir a todos um 

mínimo de conhecimentos e competências, preocupando-se com a integração de todos na 

sociedade e com a utilidade da formação? Seria possível que as desigualdades escolares não 

reforçassem as consequências das desigualdades sociais?  

 

Uma meritocracia escolar justa não garante a diminuição das 
desigualdades; a preocupação com a integração social dos alunos tem 
grande probabilidade de confirmar seu destino social (....) Portanto, não 
existe solução perfeita, mas uma combinação de escolhas e respostas 
necessariamente limitadas. (idem, p. 540) 

 

O sociólogo reforça que estamos acostumados a pensar que as desigualdades escolares 

são justas e que as econômicas e sociais não o são. Nesse sentido, uma escola justa não teria a 

pretensão de fazer a triagem dos seus futuros alunos de forma tão definitiva. Dubet afirma que 

uma escola menos estigmatizante para os alunos fracos teria efeitos sociais menos injustos. E 

como vislumbrar alunos com deficiência ocupando espaços de alunos que devem prosperar no 

discurso do “sucesso para todos”, o que já contradiz os princípios do mérito, que sempre separa 

os vencedores dos vencidos? Há maior injustiça quando a “reprodução das desigualdades vem 

acompanhada de uma estigmatização e de uma desvalorização dos indivíduos” (DUBET, 2004, p. 

552). Isso é o que ocorre com os alunos com deficiência, que, antes mesmo de entrar na escola, 

já são vistos como potenciais fracassos.  

Gatti (2013), ao discorrer sobre os desafios para a qualidade da Educação Básica, reitera 

que os problemas relativos ao atendimento à Educação no Brasil são históricos e somente nos 

anos 1990 chegou-se a inclusão, diga-se acesso via matrícula, de grande percentual de crianças 

das camadas populares nas redes escolares, mas apenas no âmbito do Ensino Fundamental e 

retoma outro desafio, não secundário ao acesso e à permanência:  
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Não basta incluir, é preciso oferecer acesso ao conhecimento e formação 
humano-civilizatória de modo eficiente. Educação tem a ver com a formação 
do humano, e o direito à Educação é o direito de obter através da escola os 
meios cognitivos, culturais e os valores necessários a uma vida social plena, 
participativa e criativa. Esse desafio é enorme quando nos deparamos, de um 
lado, com os resultados de desempenho escolar dos alunos em avaliações 
externas [...] e de outro, com as dificuldades verificadas no mundo do trabalho 
por formações insuficientes, como também, os problemas que se encontram 
nos cursos formadores de professores (idem, p. 671) 
 

A Professora referia-se à educação regular como um grande desafio. Some-se a esses 

problemas a falta de conhecimento e preparo para o atendimento aos alunos com deficiência.  

Sobre o atendimento às crianças com deficiência, Gatti (2013) destaca que entre 2009 e 

2010 houve aumento de 10% nas matrículas na Educação Especial, com aumento de 25% do 

número desses alunos em classes comuns do ensino regular e em EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), sendo a maior concentração de alunos incluídos (49%) nas redes municipais. 

Considerando a modalidade Educação Especial, o maior número de alunos está na rede privada 

(65,5%). A Professora observa que, na Educação Infantil, em 2010, houve uma distribuição 

equitativa entre as matrículas da Educação Especial e de inclusão, todavia, os números são 

relativamente baixos nesse nível. No nível médio, diminuem as matrículas na modalidade 

especial e aumentam, consideravelmente, os alunos incluídos. (idem, 2013). 

Saltando para o acesso aos bancos universitários, há medidas específicas que seguem o 

modelo de cotas, como na Universidade Federal do Paraná – UFPR, que, por meio de Resolução 

interna, implementou bancas especiais como iniciativa de caráter inclusivo e a partir de 2008, a 

reserva de vagas no vestibular, chamada de vaga suplementar, para alunos com deficiência 

(MOREIRA, BOLSANELLO e SEGER, 2011).  

Em pesquisa realizada nessa Universidade, quando entrevistaram alunos com 

deficiência, os autores apontam que: 

 

Apesar das dificuldades que os alunos apresentaram na educação básica ou nas 
vivências diárias pela falta de adaptações, apoios pedagógicos e de professores 
muitas vezes despreparados em sala de aula, da escassez de acessibilidade da 
sociedade, da existência de preconceitos, que estabelecem a deficiência como 
incapacidade – [os alunos com deficiência] ainda concebem a vaga para estudantes 
com deficiência como um privilégio e não como um direito. (MOREIRA, 
BOLSANELLO e SEGER, 2011 p. 137) 
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Houve ainda, no referido estudo, diferentes posicionamentos dos alunos em relação ao 

ingresso na universidade por meio da chamada vaga suplementar: “não concordo com as 

políticas de cotas para deficientes, pois acredito que são discriminatórias”; “eu sabia da 

existência da vaga especial, mas confiei no meu potencial e entrei pela concorrência geral.”; “eu 

não participei porque sempre estudei em escola particular, não achei justo participar das cotas” 

e, “eu não achava justo concorrer pela vaga de deficientes. Achava que estaria tirando a vaga do 

outro e se não a usasse ficaria em aberto, mas após ter participado do processo verifiquei que 

não é assim, e que o deficiente deve, sim, concorrer à vaga e usufruir dela”. (MOREIRA, 

BOLSANELLO e SEGER, 2011). 

Está presente nos discursos desses alunos a possibilidade de a própria pessoa 

estigmatizada diminuir a sua diferença, ou atuar como se essa diferença não merecesse atenção 

especial, normalizando-a ou tratando-a como superada. O “não precisar”, em razão da condição 

social, deixa em segundo plano o que é um direito, como se o ingresso àquele espaço, em 

função de ações afirmativas, afastasse a expectativa de sucesso marcado pelo estigma que o 

torna, segundo Goffman, “desacreditável”. Essa tentativa de omitir a diferença, a marca, pode 

valer até o momento em que ela for percebida, pois, em razão da identidade social que se 

estabeleceu (por questões históricas e culturais) a pessoa com deficiência acaba tornando-se 

“desacreditada”. Isso vai muito ao encontro da fala da professora, segundo a qual o seu aluno 

cego não precisava aprender como os outros. 

 

Esse destino é continuamente lembrado pela experiência direta ou mediata e 
pela estatística intuitiva das derrotas ou dos êxitos parciais das crianças do seu 
meio e também, mais indiretamente, pelas apreciações do professor, que, ao 
desempenhar o papel de conselheiro, leva em conta, consciente ou 
inconscientemente, a origem social de seus alunos e corrige, assim, sem sabê-
lo e sem desejá-lo, o que poderia ter de abstrato um prognostico fundado 
unicamente na apreciação dos resultados escolares [...]. Se os membros das 
classes populares e médias tomam a realidade por seus desejos, é que, nesse 
terreno como em outros, as aspirações e as exigências são definidas, em sua 
forma e conteúdo, pelas condições objetivas, que excluem a possibilidade de 
desejar o impossível. (BOURDIEU, 2002, P. 47) 
 

Apesar dos estudos de Bourdieu, sobre a escola e a reprodução de desigualdades, 

versarem sobre as diferenças de classes sociais, adéquam-se sobremaneira às condições de 

desigualdades dispensadas aos alunos com deficiência. Esses alunos estão, a todo tempo, sendo 
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lembrados a ter cuidado com o que almejam, pois, na maioria das vezes, estarão vislumbrando o 

impossível em espaços que não foram pensados para eles.  

Trazendo mais uma vez o discurso de Pierre Bourdieu, encaixando-o a essa realidade, 

“Dizer (...) isso não é para nós”, é mais do que dizer “não temos condições para isso” (p. 47). 

Trata-se de uma tentativa, consciente ou culturalmente enraizada, e assim, inconsciente, de 

obstruir as chances de se almejar a chegar a determinados espaços, por estimativas empíricas de 

insucessos e impossibilidades. Assim, os exemplos positivos passam a ser exemplos 

superexaltados de superação, mérito ou um dom específico.  

A possibilidade de cotas para alunos com deficiência em Universidades já é um tema 

bastante debatido, tanto que constou do projeto da Lei Brasileira de Inclusão, que teve seu 

artigo 29 vetado integralmente23. A proposta era de que as instituições de educação profissional 

em nível médio e superiores reservassem vagas em seus processos seletivos, a exemplo do que 

ocorre em concursos públicos. Não se tratava de uma cota estabelecida. Nas razões do veto, o 

Ministério da Educação considerou: 

 

Apesar do mérito da proposta, ela não trouxe os contornos necessários para sua 
implementação, sobretudo a consideração de critérios de proporcionalidade relativos 
às características populacionais específicas de cada unidade da Federação onde será 
aplicada, aos moldes do previsto pela Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012. Além 
disso, no âmbito do Programa Universidade para Todos - PROUNI o governo federal 
concede bolsas integrais e parciais a pessoas com deficiência, de acordo com a 
respectiva renda familiar. (BRASIL, 2015) 
 

É necessário ressaltar que a proposta estava voltada aos cursos de educação profissional 

e superiores, objetivando a garantia de acesso, já que a maior justificativa da não 

empregabilidade de pessoas com deficiência é a falta de qualificação profissional. O Prouni, 

como bem exposto, está ligado às questões de renda e não às de deficiência e, como também 

                                                           
23 Art. 29. As instituições de educação profissional e tecnológica, as de educação, ciência e tecnologia e as de 
educação superior, públicas federais e privadas, são obrigadas a reservar, em cada processo seletivo para 
ingresso nos respectivos cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, de educação 
profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica e de graduação e pós-graduação, no 
mínimo, 10% (dez por cento) de suas vagas, por curso e turno, para estudantes com deficiência.  § 1o  No caso 
de não preenchimento das vagas segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, as remanescentes 
devem ser disponibilizadas aos demais estudantes. § 2o  Os cursos mencionados neste artigo não poderão 
excluir o acesso da pessoa com deficiência, sob quaisquer justificativas baseadas na deficiência.  § 3o  Quando 
não houver exigência de processo seletivo, é assegurado à pessoa com deficiência atendimento preferencial na 
ocupação de vagas nos cursos mencionados no caput deste artigo.” 
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vimos, mesmo quando não há dificuldade econômica, o fator principal de discriminação é a 

deficiência.  

Em outra perspectiva inclusiva, na UFPR, Moreira (2003), Moreira, Michels, Colossi 

(2006) constataram que 95% dos Coordenadores de cursos consideravam a importância de 

discutir, intervir e viabilizar políticas de inclusão de alunos com deficiência, tendo em vista o 

desconhecimento da temática pela comunidade universitária, o reconhecimento da existência 

de preconceitos e discriminação presentes na universidade, barreiras arquitetônicas, falta de 

assessoramento a esses alunos e aos professores que não se sentem aptos para o 

encaminhamento didático-pedagógico. Muitos alegaram “não saber por onde começar” e 

referiram a necessidade de subsídios que pudessem garantir a qualidade da prática inclusiva, 

tanto de estratégias de ensino, de avaliação e de como lidar com alunos com necessidades 

especiais em sala de aula. Tal discussão e intervenção foram consideradas irrelevantes pelos 

outros 5% dos coordenadores.  

Em relação às práticas docentes, Silva, Cymrot, D’Antino (2012), constataram, por meio 

de questionários, que Professores da uma Universidade privada da cidade de São Paulo 

apresentaram disposição positiva em reconhecer as demandas gerais dos graduandos com 

deficiência, porém distantes do espaço da sala de aula (seria a indicação de apoio de 

laboratórios, bibliotecas, dentre outros), seguida de adaptações didático-pedagógica em 

procedimentos de avaliação do ensino-aprendizagem.  

O enfrentamento de conteúdos preconceituosos, presentes em ações, sentimentos e 

atitudes, configuradas como barreiras interpessoais, foi qualificado como muito relevantes por 

43,3% dos 752 docentes; 71% responderam ter experiência com graduandos com deficiência e 

os outros 29% negaram tê-la, considerando toda a experiência profissional, e não somente 

naquela Universidade onde se realizou a pesquisa. A deficiência física (53,5%) foi caracterizada 

pelos professores como a mais presente no Nível Superior de ensino, seguida da auditiva (30,7%) 

e visual (26,2%).  

Em relação ao reconhecimento dos direitos e necessidades específicas do aluno com 

deficiência, houve maior dificuldade do professorado em reconhecer tal direito, na medida em 

que 44,4% dos professores (327) não avaliam como essencial que o aluno usuário de cadeira de 

rodas tenha vaga reservada em estacionamentos próximos à Universidade, também não foi 

considerado como essencial o acesso a lavabos, bebedouros e telefones públicos para 30,5% 
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(225) dos professores, assim como o acesso e o uso de banheiro com independência; 

adaptações de portas e colocação de barras de apoio nas paredes para 20,4% dos professores, 

tampouco a construção de rampas com corrimão ou elevadores não foi considerado essencial 

para 13,0% dos docentes, embora reconheçam que facilita a circulação de cadeiras de rodas. 

(SILVA, CYMROT, D’ANTINO, 2012). 

Mesmo que não represente a maioria, é expressivo o número de professores 

universitários que parecem negar o direito do aluno com deficiência física de frequentar a 

universidade, tendo em vista que o direito de ir e vir com independência não foi considerado 

essencial. Note-se também que, apesar da disposição positiva em relação ao graduando com 

deficiência, quase metade dos professores consideram que os alunos passam por situações de 

preconceito, aqui chamadas de barreiras atitudinais, em relação ao grupo.  

A pesquisa também indica a percepção do professor em relação às deficiências auditiva e 

visual: 39,0% daqueles docentes não julgam como essencial o conhecimento das especificidades 

linguísticas do aluno surdo, da mesma maneira que não consideram as adaptações para 

avaliação e a presença de intérprete de língua de sinais para realização ou revisão de provas. Em 

relação à deficiência visual, 52,5% dos professores não consideram a relevância do uso de 

gravadores e copiadoras; 47,7% não julgam essencial o uso de software de ampliação de tela e, 

vale destaque, o que nos parece mais marcante é que 22,2% (163) dos docentes não consideram 

essencial o acervo bibliográfico e dos conteúdos do curso em áudio e/ou em Braile.  

Chama atenção o discurso de professores, como:  

A universidade fornece quase todo tipo de apoio, não acredito que professores 
devem receber preparação específica... pois é o aluno que deve se adaptar ao 
universo comum ou recorrer a instituições especializadas; deve partir do próprio 
aluno ou de seu representante legal ou procurador” (SILVA, CYMROT, D’ANTINO, 
2012, p. 692).  
 

Podemos pensar que tal discurso esteja relacionado à falta de conhecimento ou de 

experiência com aqueles alunos, ou indique puramente preconceito, mas reforça as barreiras 

atitudinais, a segregação, o estigma e os rótulos do “desacreditável” e “desacreditado”, caso não 

consigam se enquadrar, apesar de tudo que já é oferecido. Os que concordam com essa linha de 

pensamento, não reconhecem as diferenças, nem mesmo a real necessidade de promover as 

adaptações, lançando sobre o aluno a exclusiva responsabilidade de buscar condições de 
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manter-se naquele ambiente e afastando do Professor o compromisso com a qualidade da 

formação dos alunos com deficiências que requerem adaptações. 

A concepção de doença ligada à deficiência é muito marcante também, pois muitos 

professores consideram como adaptações necessárias, a presença de enfermeiros, primeiros 

socorros, flexibilidade em relação às faltas, o que sugere a necessidade de mais informações 

sobre essa população. Cursos sobre “como tratar o deficiente”, atendimento em horários 

especiais, redução do número de alunos em sala quando houver alunos com deficiência, 

avaliação médica para especificar as limitações e até remuneração extra ou salário diferenciado, 

são colocações que evidenciam a falta de informação e a urgência em ações que visem à 

formação de professores universitários preparados para uma prática docente inclusiva, de 

qualidade e, especialmente, que supere as barreiras atitudinais, que “demandam mudanças no 

âmbito de valores individuais e coletivos, no que se refere à superação de preconceitos em 

relação às diferenças do alunado em questão” (SILVA, CYMROT, D’ANTINO, 2012, p. 693). 

Conhecendo um pouco mais sobre o cenário de inclusão educacional, em especial no 

nível superior de ensino, passemos, então, à revisão bibliográfica sobre a Lei de Cotas e a 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.  

 

2.3 INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO: DIREITO “GARANTIDO”  

 

Estudiosos das áreas da Educação, Psicologia, Administração e Direito têm dedicado 

especial atenção ao processo de inclusão e à participação das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho. Resultados de diversas pesquisas têm levado a discussões 

interdisciplinares e a pontos em comum, dentre os quais: a preocupação com o 

cumprimento da Lei de Cotas por empresas privadas; a simples reserva de vagas em 

concursos públicos; a visão médica da deficiência e sua associação à doença; o estigma e o 

preconceito que relacionam a pessoa com deficiência a pouca qualificação e à baixa 

produtividade; a falta de acessibilidade e o alto custo para investimentos em adaptações. 

Muitas dessas pesquisas trabalharam com dados coletados em entrevistas tanto com 

empregados com deficiência, como com colegas, empregadores ou gestores públicos, como 

ocorreu na pesquisa realizada em 2005, numa cidade do norte do Paraná, em que se 

entrevistaram empregadores, tematizando a obrigatoriedade prescrita na Lei nº 8.213/1991. 
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A partir disso, conclui-se que, apesar do mercado estar, aparentemente, mais acessível, o 

número de pessoas com deficiência contratada ainda estava muito aquém da previsão legal. 

As justificativas dos empregadores baseavam-se em diversas dificuldades, inclusive nas 

próprias pessoas com deficiência ou nas instituições responsáveis pela formação profissional 

(nesse estudo e à época, a qualificação estava a cargo de instituições especializadas). Fatores 

externos também foram indicados como obstáculos à contratação, como a falta de preparo 

social para ocuparem um cargo, a incompatibilidade de habilidades em relação ao que as 

empresas necessitavam e, além de barreiras de ordem social, as de natureza arquitetônica 

também comprometiam e restringiam as oportunidades. A principal razão para a 

contratação, segundo os entrevistados, estava no “cumprimento da cota estabelecida na 

lei”. (TANAKA e MANZINI, 2005). 

Mesmo que a lei seja um importante instrumento de reivindicação dos direitos da 

pessoa com deficiência, o fato de a contratação ocorrer visando apenas ao cumprimento da 

cota colabora para se fortalecer o estigma de que a pessoa com deficiência não tem 

competências para disputar o mercado competitivo. Assim, se o empregador e outros 

empregados concebem que as dificuldades da pessoa com deficiência ocorrem em função 

de limitações orgânicas, as medidas adotadas estarão voltadas à natureza da deficiência e 

não às reais potencialidades do indivíduo. (TANAKA e MANZINI, 2005). 

É o acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho que pode proporcionar a 

satisfação de suas necessidades básicas, com a valorização de si mesma e com  o 

desenvolvimento de suas potencialidades. Se por um lado as empresas alegam que o 

empecilho é a baixa escolarização e a baixa qualificação profissional, por outro as instituições 

educacionais criticam os processos de contratação. Contudo, poucas oferecem escolarização a 

seus alunos por estarem voltadas ao desenvolvimento de habilidades básicas para o trabalho 

ou em capacitação diferente da exigida pelo mercado (TANAKA e MANZINI, 2005). 

Os gestores alegam que a falta de investimentos em acessibilidade desfavorece a 

contratação, impedindo, por exemplo, a contratação de cadeirantes, por não haver 

elevadores ou por alguns setores serem compostos por prateleiras altas. Assim, devem 

contratar pessoas com deficiências que se enquadrem à realidade da empresa. Depoimentos 

ilustram falhas governamentais, pois: “como ele (o governo) obriga que faça, mas nem ele 

mesmo faz (...), ele não é espelho” (TANAKA E MANZINI, 2005, p.289). Apesar de ser 
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obrigação constitucional, a própria Administração Pública24 acaba por não cumprir as 

determinações que ela mesma estabelece em relação à acessibilidade, o que é utilizado 

pelos empregadores como justificativa. Argumentam ainda que faltam incentivos às 

empresas, como redução de encargos trabalhistas para investimentos nas adaptações 

necessárias. 

No ano de 2006, estudo feito em 30 empresas da cidade de Curitiba, com quadro 

funcional entre 111 e 23 mil funcionários, constatou que apenas quatro delas (13% da 

amostra) cumpriam a Lei de Cotas. Observou também que quanto maior o número de 

funcionários, maior o número de vagas não preenchidas por pessoas com deficiência e que, 

em 56% das empresas, os cargos ocupados por pessoas com deficiência eram operacionais. 

Nesse estudo também ficou evidente, por meio de entrevistas, que o principal motivo para 

contratação foi o cumprimento da cota legal, dado que 42% das empresas fizeram alusão à 

lei para a contratação, 31% alegaram que a contratação era em função da responsabilidade 

social, 18% porque que os profissionais atendiam as exigências da empresa e 9% delas 

alegaram que os dirigentes tinham consciência da necessidade da inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado (ARAUJO e SCHMIDT, 2006). 

Em Curitiba também foram caracterizados como aspectos que dificultam a 

contratação de pessoas com deficiência, e em consequência o não cumprimento da lei: a 

baixa escolaridade, a qualificação profissional ruim dos candidatos, problemas de conduta e 

25% das empresas afirmaram existir pouca oferta de mão-de-obra no mercado, que, para 

Araujo e Schmidt (2006), tal afirmação se choca com a taxa de desemprego de pessoas com 

deficiência. 

No campo da sociologia e da Administração Pública, em 2007, pesquisadores 

debruçaram-se sobre o tema destacando que, apesar da Lei de Cotas nº 8.213, datar de 

1991, sua operacionalidade se deu com a promulgação do Decreto Federal Nº 3.298/1999, 

que, inclusive, atribuiu ao Ministério Público do Trabalho (MPT) a competência para 

fiscalização, avaliação e controle das empresas no que toca à reserva de vagas. A pesquisa 

foi realizada junto à Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) da 3ª Região de Belo Horizonte 

que, no período de 2000-2007, somou 76 autuações por não cumprimento da norma legal. O 
                                                           
24 A expressão Administração Pública ou apenas Administração grafada com as iniciais maiúsculas referem-se 
ao conjunto de órgãos que exercem a função administrativa. Quando expressa em letras minúsculas indicará 
o sentido formal de atividade administrativa. 
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levantamento permitiu elucidar as principais estratégias defensivas com vistas a contornar, 

protelar ou minimizar a contratação compulsória de pessoas com deficiência. (RIBEIRO e 

CARNEIRO, 2009). 

Segundo Ribeiro e Carneiro (2009), não há como descurar o fato de a contratação de 

pessoas com deficiência, sob a ótica econômica, não interessar às empresas, pois, além de 

serem percebidas como menos produtivas, suas necessidades especiais podem requerer 

adaptações nos espaços físicos, equipamentos e rotinas que geram custos, evidenciando que 

quanto maior o número de funcionários, mais distante de se atingir a cota, pois, das 23 

empresas que deveriam atingir a cota de 5%25, nenhuma a havia cumprido e, dentre elas, 

sete não empregavam nenhum funcionário com deficiência. Na cota de 2%, metade das 

empresas demonstrou pleno cumprimento dela, ao passo que a outra metade a descumpria 

integralmente. 

No que atine aos interesses e à função econômica da empresa, somadas a uma 

acirrada concorrência, não raro ocorrem práticas que afrontam a dignidade humana nos 

atos de gestão de algumas empresas, sendo necessário “fomentar uma cultura empresarial 

para a valorização do homem e o reconhecimento do trabalho como valor social” 

(WAMBIER, 2013, p. 158), o que reflete, por sua vez, o princípio da função social da 

empresa. Todavia, tais estruturas perpetuadas naturalmente são difíceis de serem extintas, 

em razão dos privilégios de poucos e da consequente exclusão de muitos.  

O cumprimento da política de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho é uma forma de se cumprir a função social da empresa, no que tange ao combate 

ao desemprego e à exclusão social, assim como à manutenção da autonomia, da autoestima, 

além da saúde física e psicológica. A função social da empresa não ocorre em detrimento de 

sua finalidade lucrativa, mas vai ao encontro da ordem jurídica consagrada pela 

Constituição, na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Nesse sentido, as 

empresas tornam-se tão responsáveis quanto o Estado por assegurar os direitos individuais 

e sociais. (WAMBIER, 2013). 

Para Zanzanelli (2009) há discussões sobre os verdadeiros impactos da aplicabilidade 

da função social da empresa na sociedade brasileira, visto que o Estado tem delegado à 
                                                           
25 De acordo com a Lei de Cotas, a empresa que tiver em seu quadro de 100 a 200 empregados está obrigada a 
preencher 2% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas. Esse 
percentual é gradativo: de 201 a 500 empregados, 3%; de 501 a 1.000, 4%, e de 1.001 em diante, 5%. 
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iniciativa privada o atendimento às deficiências básicas e mínimas para assegurar a 

dignidade humana, já que o Poder Público não tem condições técnicas e econômicas de 

distribuir e assegurar tal princípio fundamental e, por isso, as regras devem ser fortes e 

eficazes, pois se o Estado não estiver “devidamente aparelhado e preparado para proteger a 

pessoa, no tocante à sua dignidade, em sentido absoluto, será engolido pelo sistema 

capitalista” (idem, p. 164), cujo interesse é exclusivamente econômico.  

 

O Direito evoluiu, mas por restar em um sistema positivado, possui 
dificuldade em acompanhar as questões sociais e econômicas apresentadas 
na mesma velocidade com que estas evoluem. Assim, instala-se a crise, que 
deve ser resolvida por meio do próprio Direito e seu sistema positivo 
criado, visto que os valores firmados não podem perder-se. (WAMBIER, 
2013, p. 161). 
 

Enio Rodrigues da Rosa (2009) retratou o contexto histórico de exclusão e a proposta 

de inclusão de pessoas com deficiência, em análise sobre a política de cotas no Brasil, tendo 

pautado sua dissertação na lógica do capital de extrair o máximo de trabalho, de 

produtividade e de lucro, na qual não há espaço para aquele que não produz o excedente. 

Concluiu que a legislação produz efeito ideológico e pouco prático, reconhece que a garantia 

ao trabalho representa o resultado de um processo de lutas de interesses de classes 

contraditórias, o que fica evidente na resistência dos empresários em cumprir a norma.  

 

[...] enquanto a lei que trata do ingresso das pessoas com deficiência no 
serviço público federal prevê que até 20% dos cargos e empregos públicos 
serão reservados para as pessoas com deficiência, na lei da iniciativa 
privada, a escala fixa o máximo de 5% de reserva de vagas. Fica a impressão 
de que, como a reserva de vagas se trata muito mais de um encargo do que 
de um benefício, então é preferível que a carga maior seja assumida pelo 
Estado, até porque ele precisa dar o exemplo na assistência aos inválidos. 
(ROSA, 2009, p. 170). 

 

O pesquisador ressalta, ainda, que a Lei nº 8.112/1990 não estabelecia percentual 

mínimo de reserva de vagas em concursos públicos federais e os editais, quando previam, 

estabeleciam 2% de reserva de vagas, até que o Decreto Federal nº 3.298/99, ao 

regulamentar a Lei Federal nº 7853/1989, estabeleceu o mínimo de 5% para reserva de 

vagas, deixando em aberto o percentual máximo.  
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Em relação às empresas privadas, o estudo de Rosa (2009) evidencia que, não 

obstante a intensificação das ações do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e do 

Ministério Público do Trabalho – MPT, é muito marcante a visão que os empresários têm de 

que as pessoas com deficiência são incapazes de realizar as tarefas, que enfeiam o ambiente 

de trabalho e que geram gastos adicionais com as adaptações dos espaços laborais. O autor 

apresenta exemplos de fiscalização e aplicação de multas a grandes empresas, com mais de 

cinco mil empregados, após o não cumprimento de acordos firmados junto ao MPT. Por 

vezes, considerando o primeiro e segundo Termo de Ajuste de Conduta - TAC, as empresas 

têm até quatro anos para preencher as vagas. O autor chama a atenção para o fato de que 

as empresas tiveram seus recursos julgados procedentes sob alegações como: a dificuldade 

em se contratar pessoas qualificadas, terem empenhado esforços para além do que a lei 

prevê, que os esforços empreendidos ocorreram sem nenhum apoio do Estado, e, por fim, 

que o próprio Estado não propicia reabilitação ou habilitação dos deficientes, conforme 

previsão legal.  

Em Salvador/BA26, Vasconcelos (2010) entrevistou: dirigentes de associações de 

pessoas com deficiência; trabalhadores com deficiência; chefias e colegas de trabalho em 

um banco, no qual os funcionários ingressaram via concurso público; trabalhadores  de uma 

rede de supermercados que chegou a atingir, no ano de 2002, 44 funcionários com 

deficiência; além de funcionários dos Correios, cujo acesso também ocorreu por concurso, e 

ressaltou que muitos consideram (as cotas) uma iniciativa importante, enquanto outros 

apontam críticas ou identificam a necessidade de medidas complementares. Há 

trabalhadores que afirmam “agradecer por ter a deficiência”, pois a deficiência foi a 

condição que lhe deu acesso ao emprego, sendo então vista como positiva para sua vida. 

Outros julgam as cotas como responsáveis pela ampliação do mercado de trabalho para 

pessoas com deficiência. O contraponto vem daqueles que citam que as empresas não estão 

preparadas para receber as pessoas com deficiência e não as aceitam por preconceito.  

Um dos entrevistados que alegou ter enfrentado dificuldade em conseguir emprego 

antes de ser aprovado em concurso para o banco, defendeu o sistema de cotas, porém 

alegou: 
                                                           
26A população de estudo foi constituída de 35 pessoas: 22 trabalhadores com deficiência, seis chefes ou colegas 
de trabalho desses deficientes e sete técnicos ou dirigentes de instituições relacionadas à deficiência. O 
processo de coleta foi realizado no ano de 2003. 
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Deve ter também o cuidado de ver se o deficiente está tendo acesso à 
educação. Não basta apenas, sendo deficiente, existir a cota de 5%, é 
preciso ver se tenho escolaridade, se tive a oportunidade de chegar até a 
escola. A gente sabe que existe passe pra deficiente pegar um ônibus e não 
precisar pagar o transporte, mas às vezes é complicado pra ele descobrir 
um ônibus onde ele possa ser levado pra escola. Ou descobrir uma escola 
que ele possa estudar e que tenha facilidade de acessar... Então, antes de 
você se preocupar em colocar o deficiente no mercado de trabalho, tem 
que preparar ele para o mercado de trabalho, e isso eu acho que está 
faltando. (VASCONCELOS, 2010. p. 46). 
 

O empregador da rede de supermercados sugeriu em seu depoimento que a cota 

poderia ser até maior, mas, contraditoriamente, alegou não gostar de cotas, por julgá-la 

discriminatória. Ressaltou que todas as pessoas são iguais, discorreu sobre o bom 

relacionamento e o desempenho dos trabalhadores com deficiência, considerando boa sua 

experiência com essa população e que deveriam ser mais aproveitados nas empresas, 

defendendo, então, o sistema de méritos.  (VASCONCELOS, 2010). 

Uma funcionária dos Correios comentou que preferia que não houvesse necessidade 

de cotas e defendeu o sistema de mérito. Para ela, “se não olhassem o físico, mas o 

desempenho nas provas ou entrevistas era uma maneira melhor de oferecer oportunidades 

sem discriminar” (VASCONCELOS, 2010, p. 47).  A pesquisa indicou que os funcionários com 

deficiência que ingressaram sem utilizar o sistema de cotas evidenciam a discriminação do 

sistema, baseiam-se no discurso do mérito para contestá-lo, ignorando ou ocultando a real 

desvantagem.  

O dirigente de uma associação defendeu a reserva de vagas enquanto ação 

afirmativa que pretende cumprir seu papel no processo de inclusão social, mas ressaltou que 

é insuficiente, em função das barreiras urbanísticas e sociais, bem como da necessidade de 

capacitação. Para ele, falta regulamentação sobre quem vai capacitar, porque a demanda de 

baixa renda, com pouca escolaridade e sem condições de buscar capacitação continuará fora 

do mercado. (VASCONCELOS, 2010). 

Discursos que também marcaram esse estudo, tanto de chefes quanto de colegas, 

valorizaram o bom relacionamento que as pessoas com deficiência têm no trabalho. Mesmo 

a deficiência sendo considerada um problema, destacaram que são exemplos de esforço e 

de superação, cujos modos de agir são vistos, por vezes, como decorrentes de certa 
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consciência da falta de oportunidades que têm, e que, por isso, se apegam ao trabalho com 

mais abnegação. Outras relações são permeadas de cuidados, inseguranças e sutilezas.  

O modo dos funcionários surdos se relacionar foi comparado àquele dos funcionários 

com deficiência física, apontando certo estranhamento em razão da dificuldade que eles (os 

surdos) têm de manter um bom relacionamento. Julgam, em razão do uso da Língua de 

Sinais que, “eles têm um mundo totalmente diferente. Casam entre si, com raras exceções, 

almoçam e só conversam entre si” (VASCONCELOS, 2010, p. 48). O que não acontece com os 

colegas com deficiência física, que são engajados e têm amizades. 

Além das entrevistas, o estudo disponibilizou dados do MTE, de 2009, os quais 

indicavam que os trabalhadores com deficiência ocupavam menos de 1% dos trabalhos 

formais no Brasil, mostrando pouco avanço em relação ao esperado/necessário, 

considerando o que estabelece a lei.  

Em relato de pesquisa sobre o tema, Romulo e Leitte (2011) descreveram que, a 

partir de uma lista de empresas com mais de 100 funcionários, fornecida pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego de Bauru, realizaram pesquisa com as 12 que responderam 

positivamente ao convite, sendo duas delas públicas e, as demais, empresas privadas. Foram 

realizadas entrevistas com os respectivos responsáveis pela área de Recursos Humanos.   

O estudo mostra que das 10 empresas privadas, apenas três cumpriam a lei de cotas 

e, assim como já apresentado em outros estudos, quanto maior o número de funcionários, 

mais distante do cumprimento da cota. Constatou-se que as contratações pelas empresas 

privadas estavam aquém da exigência legal. Do total de 10.366 funcionários das 10 

empresas, apenas 127 compunham a parcela de pessoas com deficiência contratada, 

equivalente a 1,2%, dos 4,4% que seria o esperado. Das três empresas que cumpriram o 

percentual da cota, duas delas informaram contratar apenas pessoas com deficiência 

auditiva leve, sem comprometimento de comunicação, ressaltando-se que em uma das 

empresas a cota foi atingida por ter considerado empregados com perda parcial da audição 

em razão de acidente dentro do próprio ambiente de trabalho.  

 Em relação às duas empresas públicas (de competência federal), as pessoas com 

deficiência não ingressaram por meio de concursos públicos, mas sim de parceria com uma 

fundação para contratação de pessoas com deficiência; sendo assim, não gozavam dos 

benefícios trabalhistas dos servidores públicos. (ROMULO e LEITTE, 2011). 
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Os autores referem que 100% dos entrevistados, em todas as empresas, afirmaram 

que a contratação das pessoas com deficiências ocorreu por questões de obediência legal. 

Segue abaixo, a transcrição de dois depoimentos: 

 

Basicamente é a legislação. Se não tiver a obrigatoriedade da contratação, 
com certeza vão fazer a opção por contratar outras pessoas que não o 
deficiente. [...] ele vai contratar porque é lei e é fiscalizado!  
 
Olha, estaria sendo hipócrita se dissesse que não é pela lei de cotas. Porque 
a gente sabe que o que mais impulsiona a contratação de deficiente é a lei 
e ponto. (ROMULO e LEITTE, 2011, p. 88). 

 

Quanto aos pré-requisitos para contratação, nessa pesquisa, diferente da indicação 

nos estudos de Tanaka e Manzini (2005) e Araújo e Schmidt (2006), os entrevistados não 

relataram dificuldades em recrutar pessoas com deficiência com a escolaridade mínima 

exigida, na maioria dos casos, o Ensino Fundamental completo, todavia referiram 

dificuldades para o exercício do trabalho, em relação às estruturas físicas das empresas. 

Alguns entrevistados indicaram que a falta de adaptação do ambiente físico inviabiliza a 

contratação de pessoas com determinados tipos de deficiência física ou visual, em especial, 

de cadeirantes, o que também foi indicado nos outros estudos citados. 

Silva (2013), da área de Terapia Ocupacional do programa de pós-graduação stricto 

sensu da Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, direcionou sua 

investigação às questões ligadas à funcionalidade, autonomia e satisfação em relação ao 

ambiente de trabalho. O estudo foi realizado com pessoas com deficiência que ingressaram 

no serviço público federal por meio das cotas de concursos públicos.  

No que toca à contribuição para nosso estudo, a pesquisa de Silva ressaltou que os 

nove servidores públicos participantes do estudo tinham deficiências leves (todos os 

servidores eram autônomos na realização de suas atividades: deficiência visual leve, sem 

necessidade de adaptações; dentre os deficientes físicos, havia apenas um com restrição 

para locomoção em escadas; um com deficiência auditiva bilateral, que utilizava aparelho 

apenas para conversas em tom de voz baixo). Todos com elevado nível de escolarização – 

nível superior e três com pós-graduação, o que, segundo a autora, “destoa” do que 

frequentemente se encontra na literatura. Ressaltamos que, apesar da formação e de todos 

terem ingressado nos cargos por aprovação em concurso, apenas um dos participantes da 
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pesquisa havia ingressado em cargo de nível superior, os demais ingressaram na carreira em 

cargos correspondentes à categoria de formação em nível médio. 

Entretanto, segundo depoimento daqueles entrevistados, nenhum teria acesso 

àquele cargo público sem a reserva de vagas nos concursos aos quais se submeteram. A 

autora destaca que o número de casos observados não é suficiente para afirmar que pessoas 

com deficiência leve, se tentassem o ingresso pela ampla concorrência, seriam prejudicadas 

em função da deficiência, ou se apenas ampliariam o grupo de pessoas qualificadas 

reprovadas em concurso, em razão da alta concorrência. Esse trabalho abriu espaço para 

questionar se a lei de cotas, em concurso, beneficia uma parcela específica dentro da 

população de pessoas com deficiência, trazendo à baila – além do que outros pesquisadores 

nos trouxeram, em relação à política de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, no caso, cotas/reserva de vagas, preconceitos e custos de adaptação, políticas mais 

amplas que visem a atingir as pessoas com deficiências moderadas e graves, para que essas 

possam, também, exercer sua cidadania.  

Na Instituição Federal, na qual Silva (2013) realizou sua pesquisa, constatou-se que 

dos 1.444 servidores que ingressaram a partir de 1.999 (a partir do Decreto Federal nº 

3298/99), 18 (1,25%) eram pessoas com deficiência. Ressalta-se que a reserva de 5% 

corresponde às vagas abertas em concursos públicos, o que não garante o ingresso, pois 

depende da inscrição e da aprovação em concurso.  Em se tratando de órgão federal, a 

norma frisa que a reserva não deve ultrapassar 20%. Logo, os concursos que ofertam menos 

de cinco vagas não contam com a previsão de vagas reservadas. 

Outro ponto que difere dos estudos ora apresentados é que os servidores 

entrevistados alegaram, em geral, satisfação com o trabalho e com o ambiente, também não 

houve indicação de discriminação entre colegas e chefia, assim como não houve desvio de 

função. A autora também destaca que, por se tratar de Instituição Federal de Ensino 

Superior, a remuneração é, em geral, mais alta que a do setor privado, assim como há plano 

de carreira e a maioria deles indicou ter planos profissionais futuros: continuar estudando, 

crescer na própria instituição ou tentar outros concursos públicos em suas áreas de 

formação.  

Cumpre-nos dedicar especial atenção quando a autora observa que os dados 

apontam que, “apesar do alto nível de escolarização, nenhum dos participantes teria 
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ingressado na IFES se não fosse pela reserva de vagas, ou seja, as notas deles nos concursos 

foram menores do que o último colocado pela ampla concorrência”. (SILVA, 2013, p.45). 

No campo da Administração de Empresas, pesquisa realizada em doze municípios do 

Estado de São Paulo, com levantamento de dados tanto no setor público quanto privado (em 

sua maioria da indústria), utilizando-se de entrevistas com funcionários com e sem 

deficiência e com os gestores, os resultados encontrados foram semelhantes aos das demais 

pesquisas, quais sejam, que a inclusão profissional vem caminhando, mas de forma mais 

lenta que o esperado, justificada por uma cultura não inclusiva, pela baixa escolaridade, 

faltas injustificadas, o que rompe com o processo produtivo da empresa. (GOMES, 2014).  

Mais uma vez os gestores questionados sobre o início de programas de inclusão, 

confirmam que foram realizados a partir de 2004, quando se intensificou a fiscalização do 

MPT. A maioria dos entrevistados assinou Termo de Ajuste de Conduta. Os contratantes 

admitem a necessidade de mais recursos, tanto físicos quanto financeiros para se 

intensificar os programas de inclusão. Também alegam que no dia-a-dia estão sozinhos na 

tarefa de treinar e reter esses funcionários. Reconhecem que estão muito longe da situação 

ideal para ambas as partes. (GOMES, 2014). 

Em relação aos depoimentos dos empregados com deficiência, assim como dos 

profissionais de Recursos Humanos, destacaram que há uma dificuldade natural de 

socialização e comunicação e que algumas brincadeiras poderiam até configurar-se em 

assédio moral. São as barreiras atitudinais e a cultura organizacional que tendem a 

potencializar práticas discriminatórias. 

O estudo também apontou que empregados com deficiência, com menor nível de 

escolaridade, tendem a estar mais satisfeitos, já que a expectativa seria a de ter um 

emprego e isto bastaria para se sentir incluído, o que não ocorre entre as pessoas com 

deficiência com formação superior, que apresentam maior grau de insatisfação, sob a 

alegação de que é mais difícil encontrar uma vaga condizente com sua formação.  

Para Gomes (2014), a ausência de empregabilidade, ou seja, a falta de cultura para a 

empregabilidade de pessoas com deficiência denota o distanciamento quanto à 

concretização da materialidade de seus direitos.  
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[...] a geração entrante no mundo do trabalho, foi vitimada pelo sistema de 
exclusão educacional que é de responsabilidade do Estado. Destaca-se que, 
os direitos fundamentais se realizam através do Estado, e como agente 
público, ele deve observar para que se concretizem primordialmente o 
acesso à educação, favorecedora das condições materiais a realização da 
dignidade humana. (GOMES, 2014, p. 224). 
 

O trabalho é uma mediação importante da construção da identidade do indivíduo e 

do desenvolvimento pessoal, tanto para pessoas com ou sem deficiência, ele é indispensável 

para a inclusão social e tem significados semelhantes para ambas, vez que é o caminho para 

recompensas, como a autoestima e o dinheiro (SOUZA-SILVA, DIEGUES, CARVALHO, 2012).  

Os resultados das pesquisas ora citadas evidenciam a marca de um preconceito que 

vem historicamente se perpetuando. Os discursos mostram que as empresas não 

reconhecem nessa população a possibilidade de atingirem as expectativas do mercado. 

Assim, as contratações ocorrem devido à obrigatoriedade legal, e as dificuldades são citadas 

mais em função das condições orgânicas do que das sociais. Ou seja, em geral os 

participantes das pesquisas explicam um fenômeno que é de natureza social por meio de um 

referencial orgânico (TANAKA e MANZINI, 2005; ARAUJO e SCHMIDT, 2006). 

Quanto à discriminação negativa, que está fortemente marcada tanto nos 

depoimentos das pessoas com deficiência, quanto no dos gestores e colegas de trabalho, 

Souza-Silva, Diegues, Carvalho (2012), defendem que discutir o preconceito poderia 

estimular a participação dos sujeitos, e consideram que o tema está sendo convertido em 

ideologia, quando é compreendido como algo inerente ao homem e não como uma 

construção social. Para os autores, essa discussão é tarefa complexa, inacabada e necessária 

quando o objetivo é inclusão social.  

 

É importante ressaltar que as pessoas com deficiência que trabalham não 
devem ser consideradas super-heróis e as empresas que assumem o 
programa de inclusão não são beneméritas, pois estes adjetivos funcionam 
como estigmas e idealizam a realidade. As pessoas têm direitos e deveres, 
devem ser respeitadas enquanto cidadãs e ter espaço para expressar suas 
ideias. As empresas têm suas metas e regras, que podem ser conduzidas sem 
cair no assistencialismo. (SOUZA-SILVA, DIEGUES, CARVALHO, 2012, p. 32). 
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Pode-se notar que o interesse acadêmico em relação à atuação da pessoa com 

deficiência no mundo do trabalho vem crescendo e essas pesquisas, mesmo com abordagens 

distintas, apontam para resultados semelhantes.  

 Em se tratando do serviço público, os estudos encontrados também se voltaram à coleta 

de dados por meio de entrevistas, quase sempre  procurando identificar a relação da pessoa 

com deficiência com seus colegas, chefes e até mesmo com o seu próprio trabalho.  

Pesquisa realizada em Instituições de Ensino Superior no Estado de Minas Gerais 

abordou especificamente a questão da Lei de Cotas para as Pessoas com Deficiência em 

concursos públicos. Por meio, também, de entrevistas, buscou informações referentes à 

percepção de pessoas com deficiência, de colegas e das chefias, em relação à reserva de vagas e 

o fato de ingressar no serviço via cotas. O estudo foi realizado com 60 servidores, de oito 

universidades. Em relação à situação de trabalho com pessoas com deficiência, 38% dos 

participantes afirmaram ser colegas de trabalho, 48% chefes e 14% compondo o grupo de 

servidores com deficiência; sendo que, destes, todos ocupavam cargo de Técnico Administrativo, 

função que exige ensino médio completo. (NEPOMUCENO, 2013). 

Nesse estudo, aqueles que se posicionaram como desfavoráveis à adoção de cotas para 

pessoas com deficiência em concursos públicos evidenciaram em suas justificativas, dentre as 

categorias indicadas pela autora: que as cotas violam o princípio da isonomia; que caracterizam 

um privilégio para as pessoas com deficiência e a exclusão de pessoas sem deficiência; que fere 

o princípio da meritocracia; diminui a qualificação da mão de obra no trabalho; mascaram o 

preconceito; assumem o papel de caridade; que não é possível identificar precisamente alguns 

tipos de deficiência; que desqualificam e estigmatizam as pessoas com deficiência. 

(NEPOMUCENO, 2013, p. 106-107). 

Vale ressaltar que o estudo apontou que mesmo as pessoas que se posicionaram contra 

a lei de cotas tiveram dificuldade em expressar claramente sua opinião, pois o discurso, por 

vezes, mostrou-se contraditório e pautou-se na desejabilidade social. Esses respondentes 

concordaram com a questão da inclusão e que as pessoas com deficiência poderiam realizar 

qualquer tipo de trabalho desde que fossem promovidas as adequações necessárias 

(NEPOMUCENO, 2013).  

Nesse aspecto, identificamos ambiguidade nos discursos, que talvez não passe de 

sofisma, baseado na introjeção do “politicamente correto”, que já está ideologicamente 
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instituído em nossa sociedade. Melhor do que dizer que não se pretende admitir pessoas com 

deficiência (o que caracterizaria preconceito), é dizer que “essas pessoas” não são qualificadas. A 

dificuldade é sempre “deles”: eles não são qualificados, eles faltam, eles se isolam. A contradição 

no discurso é tamanha que ao mesmo tempo em que se reconhece a contratação pela 

obrigatoriedade, também se afirma que a cota discrimina. Nesse caso, aquilo que garante a 

contratação é apresentado como a razão da discriminação.  

Somente a presença de trabalhadores com deficiência numa empresa não modifica a 

essência da organização do trabalho, mas contribui para a redefinição de papéis, oportuniza 

discussões sobre equidade e mérito, capacidades e limites (questão construída no campo social 

simbólico), assim como sobre os interesses da empresa. (VASCONCELOS, 2010). 

Vasconcelos iniciou sua pesquisa no ano de 2002, culminando com sua publicação em 

2010. Seus apontamentos se adéquam fortemente ao cenário atual, passados 13 anos.  

 

As estratégias de inclusão no trabalho adotadas em nosso país, apesar de 
alguns avanços, são ainda insuficientes e precisam ter em conta todos os 
variados aspectos do complexo mundo do trabalho, das pessoas e das 
instituições envolvidas. O sistema de cotas é uma política afirmativa que 
precisa ser defendida, em especial num período de crise financeira e de 
empregos, que expõe todos os trabalhadores a uma grande 
vulnerabilidade, que se torna ainda maior no caso das pessoas com 
deficiência. Não se pode imaginar que a reorganização social para 
eliminação de barreiras esteja apenas no terreno da legislação, da educação 
ou da cultura. São necessárias transformações mais profundas no campo da 
economia, da ideologia e da política. (VASCONCELOS, 2010, p. 50). 

 

E acrescenta: 
 

Apesar das críticas ao sistema de cotas, não são oferecidas alternativas que 
não passem por políticas afirmativas, que permitam que, sem a garantia de 
direitos especiais, as pessoas com deficiência possam ingressar e se manter 
no mercado de trabalho. Contudo, percebe- se nos depoimentos que as 
cotas isoladamente têm pequena capacidade de sucesso, caso não estejam 
articuladas a outras políticas sociais. (VASCONCELOS, 2010, p. 48). 

 

A obra Deficiência e o Mundo do Trabalho – Discursos e Contradições, de autoria de 

Maria Eduarda Silva Leme (2015), que à época da pesquisa era responsável pela emissão de 

certificados de deficiência pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Campinas-SP, 

ocupando o lugar que representava o Estado, apresenta importante investigação desde o 

momento da busca da pessoa pelo certificado que ateste sua deficiência,  até  o seu 
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enquadramento nos critérios legais num cenário social de esperanças e contradições para o 

ingresso no mercado de trabalho.  

A pesquisadora realizou entrevistas com pessoas que foram em busca do certificado 

emitido pelo INSS para comprovar sua condição de pessoa com deficiência. Uma delas alegou 

que já havia conseguido um emprego, estava registrada (apresentou a carteira de trabalho), mas 

que a empresa ligou avisando para que não fosse trabalhar, com a alegação de que não havia 

ônibus (de um município ao outro). Neste caso, o registro na carteira simbolizava o 

cumprimento da cota por parte da empresa e, por outro lado, a frustração da esperança do 

primeiro emprego de alguém que, mesmo contratada, não poderia trabalhar. Essa prática, 

equivocada e preconceituosa, também tem contribuído para a manutenção de certo consenso 

de que as pessoas com deficiências não querem efetivamente trabalhar, e que o fato de estarem 

empregadas e terem um salário seria o suficiente, deixando de lado todas as representações 

sociais, psicológicas e de dignidade que a força/resultado do trabalho pode trazer.  

Cabe aqui breve digressão para pontuar o quão significativa é a contribuição de Leme 

(2015), ao expor as angústias e inquietações de sua função. A autora relata que o certificado de 

comprovação da deficiência era almejado por empresas que encaminhavam seus funcionários 

para comprovar que cumpriam a lei (muitas vezes encaminhando funcionários com deficiências 

leves, na tentativa inicial de driblar a lei, já que não se enquadravam nos critérios legais) e 

também por pessoas que buscavam o serviço por iniciativa própria, com desejo de ter um 

documento que comprovasse a deficiência e, a partir dele, buscar e encontrar um trabalho, 

muitas vezes, o primeiro. Tendo o certificado da deficiência, a razão da exclusão passava a ser a 

esperança de inclusão. Em sua narrativa apresenta a dificuldade enfrentada, por ela e pelo 

perito, em avaliar, com o rigor da lei, “a delimitação expressa em categorias, números, graus, 

decibéis, entre quem era deficiente ou não” (Leme, 2015, p. 15), deparando-se muitas vezes 

com a linha tênue que separa a delimitação de um mesmo grau de deficiência vivido por duas 

pessoas diferentes, ou os casos de situações que não se enquadram na lei; a responsabilidade de 

representar o poder do Estado, compreendendo que a lei era uma política correta, que favorecia 

os que estavam em desvantagem, mas que não atingia todos os casos. Os discursos da inclusão 

social e escolar passaram a ser vistos por outro ângulo. 

Relata ainda que, da luta das Organizações não Governamentais (ONGs) em prol do 

acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, fora criado o Grupo 
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Interinstitucional, constituído por instituições governamentais, ONGs e empresas sobre as quais 

se aplicava a lei de cotas.  A fiscalização do cumprimento da lei estava a cargo da Subdelegacia 

Regional do Trabalho (SDT) e do Ministério Público do Trabalho. Esse Grupo, do qual a 

Reabilitação Profissional do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS27) fazia parte, também 

realizava ações de caráter educativo, orientando e conscientizando empresas, profissionais de 

área de recursos humanos, médicos do trabalho, objetivando informar sobre o que são as 

deficiências, os tipos e as supostas limitações e adaptações no ambiente.  

Do seu trabalho no INSS de Campinas, Leme (2015) apresenta um novo olhar em 

relação ao que esteve presente em outras pesquisas já citadas. Foi constatado, também, 

durante os eventos que propunham esclarecer as dúvidas elencadas acima, que as 

empresas, apesar dos esforços em demonstrar concordância em cumprir a lei, por meio de 

seus profissionais, geralmente de recursos humanos ou advogados, apresentavam discurso 

frequente ao argumentar que as pessoas com deficiência não tinham escolaridade, 

qualificação ou habilitação para o trabalho; reforçavam a dificuldade de investimentos em 

adaptações; protestavam contra a rigidez dos critérios legais, pois pretendiam enquadrar, 

nesses critérios, pessoas com alguma deficiência que já faziam parte do quadro de 

funcionários da empresa. Para a autora, essa postura reforçava a imagem de “opositores” à 

Lei de Cotas e, em consequência, de oposição à inserção dessas pessoas no mercado de 

trabalho. Contudo, quando o INSS foi questionado por uma das empresas que teve 27 de 

seus funcionários, com perda auditiva, indicados para avaliação, não enquadrados na 

condição de deficientes, que a levou, na qualidade de “autoridade do Estado”, a 

reconsiderar aquele entendimento. 

O questionamento da advogada da empresa não necessariamente se configurava 

uma afronta à decisão do Estado. As muitas perguntas sobre “como é feito?”, “qual é o 

critério de enquadramento?”, poderiam ser um indicativo de que a empresa pretendia 
                                                           
27A autora ocupava o cargo de psicóloga do INSS, em Campinas, e, junto a um médico perito, atuava em 
programa de avaliação global da deficiência e da compatibilidade entre as condições psicofísicas e a função em 
que pretendiam trabalhar. Desse programa, implementado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
participavam representantes de órgãos públicos e ONGs, de modo articulado com cada comunidade. “É 
pertinente salientar que prestar atendimento às pessoas com deficiência não está no centro da finalidade 
primeira do INSS, que é conceder benefícios previdenciários a contribuintes que se enquadrem em uma das 
situações de risco previstas na legislação; no entanto, entre as atribuições do serviço de reabilitação 
profissional, está previsto tal atendimento. [...] Tanto é esse seu caráter que em apenas em algumas unidades 
do país esse trabalho é executado, e em cada uma a forma de realização assumiu uma especificidade”. (LEME, 
2015, p. 36). 
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cumprir a lei e de que necessitava de informações.  Até mesmo porque os critérios indicados 

no Decreto, neste caso específico, eram controversos, já que, à época, os limites que 

definiam a deficiência auditiva estavam equivocados (25 decibéis, o que não prejudica a 

comunicação oral) e haviam sido “corrigidos” por uma resolução do Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE) para 40 decibéis. No entanto, a 

resolução não tinha força de lei, mas, mesmo assim, fora aplicada na referida perícia, 

motivando o não enquadramento daquele grupo. Destaca-se que a alteração legal ocorreu 

meses depois por meio do Decreto Federal Nº 5.296/2004. (LEME 2015).  

Esse fato, essa ação, esses questionamentos serviram (e servem) para alertar sobre 

as contradições que ainda existem nos fundamentos da própria lei, sem deixar de lado os 

aspectos que ainda podem ser usados como “desculpas” para não se cumprir a cota. Conflito 

muito presente nessa pesquisa foi a indicação de um nível de escolaridade alto (o ensino 

médio completo já é interpretado como alta exigência), quando os grupos ligados às pessoas 

com deficiência defendem que a empresa deveria baixar a exigência e capacitar a pessoa.  

Ainda recorrendo aos relatos de Leme (2015), e tendo como base os discursos das 

empresas que tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas com representantes do Estado 

(INSS e MTE), constatou-se, afirma a autora, que 91% das empresas que participaram dos 

eventos organizados pelo Grupo responderam ter dificuldade de encontrar pessoas com 

deficiência, além de questionarem e considerarem os critérios legais muito rígidos. Foi 

esclarecido, por representante do INSS, que: 

 

[...] o caráter de proteção social da lei se dirige àquelas pessoas com uma 
deficiência mais severa, que vivem uma clara dificuldade de ingressar no 
mercado de trabalho devido à deficiência, àquelas pessoas que vivem uma 
situação de discriminação por sua condição, e não àquelas que têm 
dificuldades mais leves. (LEME, 2015 p. 66).  

 

 A representante do Grupo Interinstitucional, servidora do Ministério do Trabalho e 

Emprego, esclareceu que há “uma história de marginalização, de dificuldade e acesso à 

educação, e que as empresas devem mobilizar esforços para qualificá-las” (LEME, 2015, p. 

68).  Advogados, representando empresas, reivindicavam ao MTE que subvencionasse as 

adaptações nas empresas, ou a emissão de uma instrução normativa para que as empresas 

tivessem tempo de se adequar à presença desses trabalhadores, que poderiam gerar 

problemas de segurança no trabalho, já que estavam sendo obrigadas a contratar 
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deficientes. Para Leme (2015), havia certa animosidade no tom das perguntas e, assim, as 

respostas mantiveram-se pautadas nas sanções, no cumprimento da lei, no discurso da 

diversidade. 

 

Mas questões de fundo permaneceram intocadas; ficaram no ar as dúvidas 
sobre por que as pessoas com deficiência não estão preparadas para o 
“mercado”, não tem escolaridade, não tem acesso às tecnologias de 
informação [...]. E assim mostra-se tarefa árdua, se não inglória, tentar 
contribuir para modificar o olhar sobre as pessoas com deficiência, mudar 
concepções equivocadas, combater o preconceito. O próprio Estado, com 
sua negligência para com essa população, reforça-os. (LEME, 2015, p. 69). 

 

A concepção de deficiência é geralmente abordada em estudos que envolvem as 

relações sociais e de trabalho (TANAKA e MANZINI, 2005; VASCONCELOS, 2009), e 

contribuem para a manutenção de exclusão social. O aspecto biológico, segundo Leme 

(2015), mesmo que já afastado por outros discursos, ainda é muito presente, não somente 

no senso comum como também em pesquisas, programas de atendimento e na legislação. 

Em 1980, um sistema de classificação de deficiências publicado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas (ONU), denominado 

Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) referia a 

deficiência como impedimento de nível orgânico; a incapacidade ligada ao nível funcional 

(como o indivíduo se organiza para compensar o impedimento orgânico); e a desvantagem 

atrelada ao nível social, e que esse grau de desvantagem poderia oscilar entre pessoas, a 

depender do acesso aos recursos sociais e de como sua deficiência é compreendida 

socialmente. Foi a partir da concepção e inclusão do termo desvantagem que foi iniciada a 

mudança na compreensão da deficiência, deslocando o foco do indivíduo e de sua 

deficiência para uma perspectiva mais ampla e que sofre determinações do social.  Dez anos 

depois, o foco se desloca da desvantagem para a funcionalidade e abre espaço para os 

aspectos positivos, as potencialidades. Em 2001, a OMS publica a Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. (LEME, 2015).  

A CIF trouxe novas concepções e avanços, como considerar os fatores ambientais e 

pessoais, as dimensões de funcionamento e incapacidade, a identificação de barreiras e de 

fatores facilitadores para compreensão da incapacidade e da funcionalidade, contrapondo o 

modelo médico ao modelo social. No modelo médico, a incapacidade é tida com um 
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problema da pessoa, causada por uma doença que requer tratamento individual.  No 

modelo social, a incapacidade é considerada como um problema da sociedade, de 

integração plena do indivíduo na sociedade. A incapacidade é vista com um conjunto 

complexo de condições em função do ambiente social, e não mais como um atributo do 

indivíduo. Trata-se de uma questão atitudinal ou ideológica que depende de mudanças 

sociais, políticas e de direitos humanos. Para se obter a integração das várias perspectivas de 

funcionalidade é utilizada uma abordagem "biopsicossocial".  Assim, a CIF tenta chegar a 

uma síntese que ofereça uma visão coerente das diferentes perspectivas de saúde: biológica, 

individual e social. (CIF, 2004, p. 21). Todavia, traduzir todo esse conceito ideológico em 

caracterização prática que determine quem é ou quem não é deficiente, requer estudos e 

investimentos que não estão consolidados, mas a lei já está posta. Nesse sentido, como 

cumpri-la integralmente, sem violar direitos, seja negando a deficiência de alguém, ou 

amparando aquele que não seria o verdadeiro destinatário dessa política afirmativa?  

Quanto a essa dificuldade, o relato de Leme (2015) aponta para a difícil tarefa de 

aplicação da lei. A questão é tão delicada que as dúvidas e contradições vêm à tona até 

mesmo por meio daqueles que estão aptos a definir quem são e quem não são as pessoas 

com deficiência. As próprias pessoas com deficiência não sabem, porque precisam da 

definição do outro, da lei. Da lei que deixa de fora do mundo do trabalho tantas pessoas que 

“não se enquadram” e que não são aceitas nas empresas. São os “excluídos dos excluídos”. 

Ainda quando atuava no INSS28, no ano de 2003, na tarefa de avaliar e emitir os 

certificados (perícia) a pesquisadora avaliou uma moça que apresentava visão monocular em 

decorrência de acidente doméstico, que ocasionou a perda de um olho. Estava frente a um 

duplo conflito: de a própria pessoa reconhecer-se com deficiência e de o Estado certificar a 

deficiência. A análise poderia voltar-se ao fato de não enxergar de um olho, ou do fato de ter 

tido um órgão amputado. Por um lado era diferente dos deficientes, por apresentar a 

negação da deficiência, pois, como o próprio laudo indicava, não se enquadrava como 

deficiente, o que  aceitou  ao dizer “eu sou perfeita, mesmo não tendo o olho esquerdo” 

(LEME, 2015, p. 116); mas também era diferente dos normais, já que também não 

encontrava emprego, sofria discriminações; pelas ruas não via as pessoas do lado esquerdo 

                                                           
28 Cf. nota 27. 
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e, por isso, esbarrava nelas. Para a autora, esse seria o exemplo do “paradoxo do paradoxo” 

e, como este, existem tantos outros.  

O enquadramento da visão monocular foi objeto de muita polêmica, inclusive em 

perícias médicas de concursos públicos, tendo gerado alta demanda judicial. Passados outros 

oito anos, em julho de 2011, entrou em vigor, em São Paulo, a Lei Estadual nº 14.481, 

determinando que a visão monocular fosse considerada uma deficiência, gerando 

contradições entre a lei estadual e o decreto federal. Os fiscais do Ministério do Trabalho em 

São Paulo, considerando que uma lei estadual não se sobrepõe a decretos do Executivo, 

continuaram a pautar as autuações com base no decreto e somente após a análise da 

questão, sob orientação da Advocacia-Geral da União, é que se incluiu a visão monocular na 

categoria de deficiência visual para fins de cota (LEME, 2015). Em concursos públicos 

federais, os editais expressam a norma com a indicação da Súmula 377 do Superior Tribunal 

de Justiça – STJ, de 2009. Tem-se aqui um avanço por parte do grupo de pessoas com visão 

monocular que sofrem discriminação como muitas outras pessoas com deficiência, mas a 

contradição continua por parte dos representantes de alguns movimentos de pessoas com 

deficiência e profissionais da área, que alegam que a visão monocular não gera restrição ou 

discriminação como a cegueira ou a visão subnormal. O grupo de pessoas com deficiência se 

divide para garantir sua parcela dentro da lei de cotas. 

A pesquisa de Maria Eduarda Silva Leme evidencia que o caminho em busca da 

igualdade de direitos das pessoas com deficiência continua entre avanços e contradições. O 

trabalho do citado Grupo Interinstitucional está mantido, mas com outra sistemática, 

atuando mais em situações específicas que apresentem riscos aos avanços obtidos e menos 

em reuniões e palestras de orientação. O atendimento às pessoas com deficiência que 

buscavam o certificado e homologação de habilitação profissional foi se modificando até ser 

interrompido. O protocolo de procedimentos dos três órgãos públicos (INSS, MTE e MPT) 

não foi renovado. As pessoas com deficiência empregadas são identificadas pelo médico da 

empresa, que descreve a alteração anatômica e certifica se a deficiência se enquadra na lei. 

As pessoas com deficiência que não estão empregadas não contam com o serviço do INSS 

para atestar a deficiência e devem contar com a avaliação da própria empresa. O argumento 

que justificou a desativação desse atendimento foi o de que “o INSS não dispõe de pessoal 

suficiente para realizá-lo e que cabe aos serviços de saúde emitir o documento” (LEME, 
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2015, p.163). Para a autora, tem-se aqui um retrocesso, já que o serviço de saúde não tem 

condições de realizar o trabalho, pois, ao órgão fiscalizador cabe fiscalizar e não qualificar as 

deficiências, restando às pessoas buscar meios próprios para atestar sua condição. “Mais 

uma vez o Estado lhes sonega um serviço que pode ser oferecido” (idem, p. 164). 

Podemos identificar nesse Grupo Interdisciplinar, assim como nas atividades do 

serviço daquele posto do INSS, um bom modelo de trabalho realizado entre o Estado, a 

sociedade civil e as associações ligadas às pessoas com deficiência, apesar da desativação do 

serviço. Nesse aspecto, ressaltamos que esses movimentos e parcerias são fundamentais 

para o ciclo das políticas públicas, assim como para os avanços obtidos a partir de uma 

sociedade dinâmica, na qual o Judiciário acompanha e contribui para tais mudanças. Assunto 

que será abordado nos capítulos a seguir.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

A Constituição Federal de 1988 representou um grande avanço na conquista da 

cidadania dessa população, ampliando o rol dos direitos, então descritos em vários 

dispositivos e em capítulos distintos, pois, antes dela, os direitos das pessoas com deficiência 

constavam em um único artigo da Emenda nº 12 da Constituição de 1967 (BYLLAARDT, 

2010). É imperioso destacar que os direitos das pessoas com deficiência discutidos neste 

estudo estão garantidos pelo texto da Constituição. 

De acordo com o Art. 5º da CF, todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade.  

O direito à Educação e ao Trabalho está previsto no Art. 6º  

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 
(BRASIL, 1988) 

 

E no art. 7º, inc. XXXI, há expressa proibição a qualquer discriminação no tocante a 

salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência.  

O art. 205 estabelece a educação como direito de todos, dever do Estado, da família 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No art. 208, I, o Estado 

garante a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria; assim como há menção direta à educação das pessoas com deficiência, no inciso III, 

com a garantia de atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, desde a educação infantil, até aos níveis mais elevados de ensino. O não-

oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente (art. 208, § 2º). 

Apesar de previstos no texto da Constituição, bem como da existência de diversas 

normas infraconstitucionais, o que está em questão é a efetividade desses direitos, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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superando o aspecto formal, para se chegar ao material. Para tanto, já que tais direitos não 

se efetivam espontaneamente, ressaltamos a importância e as conquistas sociais obtidas por 

meio das políticas públicas, já que, pelo que se nota – no senso comum, e que se comprova 

com as pesquisas acadêmicas apresentadas no Capítulo 2 – não há consciência social relativa 

a inclusão das pessoas com deficiência nas diversas áreas da sociedade, como educação ou 

trabalho, e o cumprimento da lei e das próprias políticas a elas direcionadas, muitas vezes 

ocorre por força de uma decisão judicial, quando o cidadão reclama do seu direito violado.  

Nesta ordem, trazemos à tona a discussão das políticas públicas, à luz do Direito, bem 

como o papel do Judiciário e do Ministério Público para o seu cumprimento. 

  

3.1 O CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Na esteira da Declaração dos Direitos Humanos29, os países signatários passaram a 

intensificar os movimentos de implantação de programas que pudessem viabilizar a 

consecução dos direitos fundamentais sociais, que “devem-se entender aqueles destinados 

a garantir as necessidades básicas da população, permitindo uma melhor distribuição de 

recursos” (CANELA JUNIOR, 2011, p. 78). Os países da América Latina que passaram, a partir 

da década de 1980, por um intenso processo de democratização (no caso do Brasil, de 

redemocratização) foram influenciados pela internacionalização dos direitos fundamentais, 

reestruturando-se de modo a se adaptar às novas questões sociais. No Brasil, essa 

reestruturação se ampliou com o modelo de Estado adotado pela Constituição Federal 

Brasileira de 1988: Estado Social Democrático de Direito. 

 

O Estado social, por sua própria natureza, é um Estado intervencionista, 
que requer sempre a presença militante do poder político nas esferas 
sociais, onde cresceu a dependência do indivíduo pela impossibilidade em 
que este se acha, perante fatores alheios à sua vontade, de prover certas 
necessidades existenciais mínimas. (BONAVIDES, 2007, p. 200). 

 

                                                           
29 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948, como uma reação às atrocidades 
cometidas na Segunda Guerra Mundial, pautada nos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e 
fraternidade. Trata-se do reconhecimento da dignidade da condição humana, observado por um profundo 
referencial ético, no qual os direitos humanos são o produto do reconhecimento expresso da existência de 
bens soberanos de toda a humanidade, e sua proteção é condição para a sobrevivência. (CANELA JUNIOR, 
2011).  
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Para que um Estado seja considerado, realmente, democrático, é necessário que, 

além da garantia formal da igualdade, execute os atos materiais para a efetivação da 

igualdade substancial, caso contrário seria uma democracia meramente política, mas não 

social. As políticas públicas instrumentalizam a efetivação da democracia social que ainda 

não se realizou no Brasil, apesar de a democracia política parecer consolidada.  O autor 

esclarece-nos, ainda, que não se pode confundir o direito fundamental assegurado, com os 

mecanismos que o Estado elegerá para sua satisfação espontânea, que seria a margem de 

apreciação que o Estado possui para poder concretizar os direitos fundamentais e 

implementar as políticas públicas30. Quanto à atividade do Poder Judiciário, está pautada na 

omissão do Estado, quando este não desenvolve atos necessários para a satisfação 

espontânea do direito fundamental social. Para atingir tais objetivos, faz-se necessário o 

estabelecimento de metas e de programas a serem executados, a fim de que os direitos 

fundamentais sejam satisfeitos espontaneamente; com políticas públicas concretizadas, 

preponderantemente, por meio de atividades legislativas e administrativas. Entretanto, para 

justificar a ausência de efetividade de direitos fundamentais sociais, o impacto econômico-

financeiro, como vimos no Capítulo 2, é argumento muito utilizado, mas do “ponto de vista 

do Estado Social, o orçamento não pode ser óbice à concessão dos direitos sociais, mas seu 

instrumento de realização” (CANELA JUNIOR, 2011, p. 108). Nesses casos, explica o jurista, a 

ausência de recursos não deve indicar a não concessão do direito fundamental social, e deve 

ser o determinante para indicar a sua redistribuição e promoção de políticas que elejam os 

financiadores daquele gasto público. O Estado brasileiro estabeleceu objetivos claros na 

Constituição Federal, em seu art. 3º31, cujos verbos empregados indicam conduta pró ativa 

do Estado: “garantir, erradicar, promover”, apresentando o evidente sentido de realização 

que compreende as chamadas políticas públicas. (idem, 2011) 

Os estudos das políticas públicas, conforme Smanio (2013) nos explica, foram 

iniciados na década de 1930 nos EUA, ligados à Ciência Política e sem relação com a Ciência 

                                                           
30 Ex. para se garantir um direito, pode-se determinar a implementação de uma política pública, mas como esta 
política será adotada, os meios, os recursos necessários, está dentro da margem de apreciação do Poder 
Executivo no momento da implementação do respectivo programa de ação. Essa margem de apreciação, em 
regra, não pode ser controlada pelos demais Poderes, a não ser que haja desvio dos objetivos, metas etc. 
31Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988). 



73 

 
 

Jurídica, como forma de conciliar a produção dos governos, grupos de interesses e o 

conhecimento científico, pautados no processo de escolha e tomada de decisões do 

governo. Foi no final da década de 1970 que surgiu o entendimento de que o tema caberia 

na Teoria Geral do Direito, considerando que, para diminuir desigualdades, a atuação do 

Estado se dá por políticas redistributivas. Na década de 1980, o Professor Fábio Comparato 

introduziu no Brasil o conceito jurídico das Políticas Públicas, trazendo o princípio da 

solidariedade como vetor para a solução da tensão entre liberdade e igualdade. 

A garantia da cidadania e efetivação dos direitos fundamentais demanda do Estado 

uma alta gama de atividades, o que significa que este deve realizar políticas e programas de 

ação que atinjam os objetivos sociais. As políticas públicas a serem desenvolvidas devem ser 

norteadas pela concretização da cidadania32, nos aspectos sociais, políticos e econômicos, 

visando às necessidades de inclusão social, determinadas pela nossa Constituição. (SMANIO, 

2013). 

Segundo Maria Paula Dallari Bucci (2006), as políticas públicas no Brasil vêm sendo 

tratadas como tema da Ciência Política e da Administração Pública, voltadas à relação entre 

a política e a ação do Poder Público, e no direito, no âmbito da Teoria do Estado, do Direito 

Constitucional, Administrativo ou Financeiro. Todavia, a jurista ressalta que o direito público 

está inteiramente permeado pela dinâmica e valores da política. “Não obstante, definir as 

políticas públicas como campo de estudo jurídico é um movimento que faz parte de uma 

abertura do direito para a interdisciplinaridade” (idem, p. 1).  

Compreender as políticas públicas como categoria jurídica é compreender as formas 

de concretização dos direitos humanos, em especial dos direitos sociais. Os direitos sociais 

que aparecem nos textos normativos típicos do século XX visam a assegurar que toda pessoa 

tenha condições de gozar os direitos individuais; para que isso fosse possível, se formulou e 

se positivou em textos constitucionais, além das declarações internacionais, por exemplo, o 

direito à saúde, trabalho, lazer e educação.  

 

                                                           
32A conceituação de cidadania precisa, nos dias atuais, ser efetuada levando-se em conta as suas várias 
dimensões. A dimensão vertical do liberalismo, restrita à relação do cidadão com o Estado, abrangendo apenas 
os direitos políticos de participação, precisa ser superada para que a cidadania tenha reconhecida também sua 
dimensão de direitos fundamentais, e principalmente, a sua dimensão horizontal, de solidariedade, 
abrangendo as relações entre o cidadão e a sociedade e as relações entre os cidadãos. (SMANIO, 2008, p. 343). 
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A percepção dessa evolução evidencia que a fruição dos direitos humanos é 
uma questão complexa, que vem demandando um aparato de garantia e 
medidas concretas do Estado que se alarga cada vez mais, de forma a 
disciplinar o processo social, criando modos de institucionalização das 
relações sociais que neutralizam a força desagregadora e excludente da 
economia capitalista e possam promover o desenvolvimento da pessoa 
humana. (BUCCI, 2006, p. 4). 
 

Críticos a esse entendimento alertam que há um excesso nessas aspirações sociais, a 

considerar que dependem de variáveis (econômicas, por exemplo) estranhas ao direito e 

que, para os países em desenvolvimento, o rol de direitos inspirados nas Declarações 

Internacionais e nas constituições dos países desenvolvidos, tendo em vista os recursos 

disponíveis, constitui ideias irrealizáveis (BUCCI, 2006). Em contrapartida, a jurista alerta que 

ao reclamar prestações positivas do Estado, em termos jurídicos, considerando o paradigma 

dos direitos sociais e do Estado intervencionista, o modelo jurídico de políticas sociais 

seguiria o mesmo modelo aplicável às políticas públicas econômicas.  

 

Os conflitos sociais não são negados e mascarados sob o manto de uma 
liberdade individual idealizada. Ao contrário, ganham lugar privilegiado, na 
arena de socialização política, em especial o Poder Legislativo, mas 
também, de certa forma, o Poder Judiciário, os embates sociais por direito 
(BUCCI, 2006, p. 6). 
[...] As normas constitucionais são ditames que devem (imperativamente) 
ser realizadas. Quando o próprio texto constitucional não institui as tarefas 
de realização, cabe ao legislador infraconstitucional fazê-lo. (idem, p. 9). 

 

Trazendo mais polêmica à discussão, a Constituição Brasileira de 1988, 

comprometida com a tarefa de redemocratização do país, esteve carregada de aspirações 

com vistas a superar as desigualdades sociais, produto da história do país, além de ter sido 

esboçada em outros contextos que não correspondiam à centralidade da vida política que a 

própria Constituição adquiriu. Todavia, do ponto de vista político, seria absolutamente 

frustrante aceitar a inexequibilidade dos direitos sociais e, do ponto de vista jurídico, seria 

tornar inócuo o valor da Constituição, expresso no art. 1º, de “Estado social de direito” 

(BUCCI, 2006), e no art. 5º § 1º, “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. (BRASIL, 1988). 

Para Carlos Alberto Salles, o Judiciário é espaço privilegiado para as discussões e 

disputas que envolvem as políticas públicas, pois resultam dos conflitos originados pelo seu 
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mau funcionamento, tornando-se parte da matéria–prima de trabalho do Poder Judiciário e 

elemento essencial de decisões que ocorrem expressivamente no âmbito das ações 

coletivas, mas também recebem tratamento judicial de maneira individualizada. O jurista 

destaca a presença de políticas públicas relacionadas, entre outras questões, à proteção de 

grupos sociais vulneráveis. “O aparecimento de processos judiciais coletivos somente pode 

ser entendido no contexto do Estado Social” (Salles, 2006, p.178), no qual o papel do Estado 

é exercido a partir de objetivos sociais ou políticas públicas. Para alcançar objetivos sociais, o 

Estado deve ordenar os recursos a fim de realizar suas ações, integradas aos textos legais. “O 

Estado torna-se um implementador de políticas públicas” (idem, p. 179) e a atividade 

jurisdicional, que ocorre sempre que há violação de um direito ou quando a norma for 

inconstitucional, volta-se para a solução de conflitos de natureza coletiva, produzindo 

importantes decisões sociais (ao solucionar as falhas de mercado ou do processo político), 

mas também conferindo acesso e iniciativa em defesa dos valores juridicamente protegidos. 

As políticas públicas podem ter suportes legais distintos, expressos em dispositivos 

constitucionais, leis, normas infralegais (portarias, decretos), ou outros instrumentos 

jurídicos, como contratos de concessão de serviços públicos, mas devem dispor dos meios 

de realização dos objetivos fixados, prescrever metas ou resultados, sendo estes elementos 

de programas de ação governamental que visam a realizar objetivos determinados. (BUCCI, 

2006).  

[...] a política pública é definida como um programa ou quadro de ação 
governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas 
(coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do 
governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública ou, na 
ótica dos juristas, concretizar um direito. (BUCCI, 2006, p. 14). 
[...]  
A política pública tem um componente de ação estratégica, isto é, 
incorpora elementos sobre a ação necessária e possível naquele momento 
determinado, naquele conjunto institucional e projeta-se para o futuro 
mais próximo. No entanto, há políticas cujo horizonte temporal é medido 
em décadas – são as chamadas “políticas de Estado” –, e há outras que se 
realizam como partes de um programa maior, são as ditas “políticas de 
governo”. (Idem, p. 19). 
 

Pode-se dizer que, para a Professora Maria Paula Dallari Bucci, as políticas públicas 

complementam, preenchem os espaços normativos, visando a objetivos determinados, 

concretizam princípios e regras. Uma política não pode ser considerada pública se não for 

produto de uma instituição governamental. Pode ocorrer de uma iniciativa da sociedade civil ser 
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bem sucedida e, em razão disso, ser incorporada pela Administração Pública e implementada 

como uma política pública, mas, para isso, deve, ao menos, receber a chancela do Estado, 

quando não iniciada por ele, para, assim, transformar-se em política pública sob três 

características: legitimidade (derivar-se necessariamente de obrigações previstas na 

Constituição, nos documentos internacionais de proteção dos direitos humanos ratificados pelo 

Brasil, ou nas leis infraconstitucionais); universalidade (ser extensível a todos ou a todos que 

fizerem parte de um grupo vulnerável que justifique atendimento prioritário); e coercitividade 

(os sujeitos que violarem os parâmetros lançados por uma política pública estarão sujeitos a 

sanções por parte do Estado, já que é derivada de normas jurídicas de caráter vinculante). 

(DUARTE, 2013). 

Duarte (2015) aponta que a maior parte dos estudos sobre políticas públicas, no âmbito 

jurídico, está ligada às possibilidades e limites da judicialização33. A autora afirma que o 

fenômeno da judicialização não pode ser analisado isoladamente, mas como “um sintoma de 

problemas ligados à falta de planejamento, organização ou de boa execução administrativa” 

(idem, p. 13), e nos convida a voltar atenção aos elementos e etapas da política, a forma de 

articulação, ao que chama de “ciclo da política pública”, como sendo os fatores que deveriam 

guiar as tomadas de decisões; os processos que antecedem a judicialização.  

Para Duarte (2013), o excesso de judicialização não resolve o problema de efetivação dos 

direitos, já que estes dependem da implementação de políticas públicas que não deveriam estar 

submetidas somente à ótica do Judiciário. Esse entendimento considera como elemento 

essencial a ação do Estado, que surge quando este “assume o dever de agir para realizar um 

                                                           
33 “Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas 
por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder 
Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus ministérios e a Administração 
Pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e tribunais, 
com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade. O 
fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência mundial; outras estão diretamente 
relacionadas ao modelo institucional brasileiro. A seguir, uma tentativa de sistematização da matéria. A 
primeira grande causa da judicialização foi a redemocratização do país, que teve como ponto culminante a 
promulgação da Constituição de 1988. Nas últimas décadas o Judiciário deixou de ser um departamento 
técnico-especializado e se transformou em um verdadeiro poder político, capaz de fazer valer a Constituição e 
as leis (...) o ambiente democrático reavivou a cidadania, dando maior nível de informação e de consciência de 
direitos a amplos segmentos da população, que passaram a buscar a proteção de seus interesses perante juízes 
e tribunais. Nesse mesmo contexto, deu-se a expansão institucional do Ministério Público, com aumento da 
relevância de sua atuação fora da área estritamente penal, bem como a presença crescente da Defensoria 
Pública em diferentes partes do Brasil. Em suma: a redemocratização fortaleceu e expandiu o Poder Judiciário, 
bem como aumentou a demanda por justiça na sociedade brasileira”. (BARROSO, 2010 p. 390 e 391). 
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projeto político de sociedade que foi positivado na Constituição Federal” (idem, p. 14), voltado à 

redução das desigualdades (sociais, econômicas, entre grupos), à justiça social. Os programas de 

ação específicos, os destinatários prioritários, os meios e as escolhas estão sujeitas a decisões 

políticas e podem variar, mas os fins estão postos no objetivo do Estado Social, proposto no art. 

3º da Constituição Federal.  

O Brasil adotou, em seu sistema jurídico, uma alternativa fundamentalmente estatal, 

baseada na atuação do Ministério Público34, órgão dotado de legitimidade para propor ações 

nessa área, devendo ainda, obrigatoriamente, intervir em processos iniciados por outros 

legitimados e no caso de desistência desses, deverá prosseguir. (SALLES, 2006). 

A Constituição Federal de 1988 ampliou as funções do Ministério Público (MP), para que, 

no âmbito de sua atuação, perseguisse os objetivos estratégicos previstos no art. 3º da 

Constituição e também lhe garantiu independência. Mas para que esse órgão cumpra seu papel 

no controle das políticas públicas deve considerar os objetivos do Estado Social e Democrático 

de Direito em suas próprias políticas institucionais, com grupos de trabalhos específicos, tendo, 

assim, legitimidade para intervir numa política pública que não esteja em consonância com os 

objetivos constitucionais. Nesta reflexão, Duarte (2015) não defende uma atuação demandista 

do MP, focada no ajuizamento de ações judiciais para solução aos problemas de omissão e 

desvio dos poderes públicos quanto às políticas públicas, mas ressalta que muitos setores do MP 

se destacam na busca de soluções de conflito de natureza difusa ou coletiva, de modos 

extrajudiciais, como forma mais resolutiva, buscando soluções entre os interessados e 

acionando o Judiciário em casos excepcionais. (DUARTE, 2015). 

 

O fato é que as garantias processuais – remédios jurídicos a serem exercidos 
perante os Tribunais – são importantes, mas não são suficientes para a 
satisfação dos direitos fundamentais que tem como objetivo as políticas 
públicas. (DUARTE, 2015, p. 16). 
 

                                                           
34 O Ministério Público (MP) é um órgão de Estado que atua na defesa da ordem jurídica e fiscaliza o 
cumprimento da lei no Brasil. Na Constituição de 1988, o MP está incluído nas funções essenciais à justiça e 
não possui vinculação funcional a qualquer dos poderes do Estado. Considerado o fiscal das leis, o órgão atua 
como defensor do povo. É papel do MP defender o patrimônio nacional, o patrimônio público e social. O que 
inclui o patrimônio cultural, o meio ambiente, os direitos e interesses da coletividade, especialmente das 
comunidades indígenas, a família, a criança, o adolescente e o idoso. [...] A organização do MP no Brasil está 
dividida entre o Ministério Público da União (MPU) e o Ministério Público dos Estados (MPE). O MPU 
compreende os ramos: Ministério Público Federal (MPF); Ministério Público do Trabalho (MPT); Ministério 
Público Militar (MPM) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). (CNMP, 2015). 



78 

 
 

A intervenção do Judiciário, por si só, não basta nos casos de omissão ou desvio dos 

demais poderes públicos, pois, ao tratar de políticas públicas, as ações visam a atender uma 

demanda que envolve vultosos recursos, a participação de diferentes entes e esferas do poder, 

“ou seja, planejamento e organização por parte do Executivo, criação de leis e órgãos e pelo 

legislativo”. (DUARTE, 2015, p. 16). Isto porque a satisfação individual, ou de um grupo específico 

que propõe a ação judicial, não soluciona problemas do ponto de vista macro, e as políticas 

públicas objetivam soluções em grande escala. Aqui cabe o exemplo de vagas em creche. Mesmo 

que uma decisão judicial resolva a questão de uma criança, cujo direito (matrícula na rede) fora 

garantido em razão do ajuizamento de ação judicial, tantas outras entraram na fila por falta de 

vagas, apesar de que todas elas poderiam ter ajuizado ações. Entretanto, para que todos 

desfrutassem do direito, seria necessário ampliar a oferta de vagas, contratar professores etc., e 

isso se faz com o estabelecimento de prioridades, metas e resultados a serem atingidos em 

determinado período, previsão de recursos; por meio de políticas públicas.  

A garantia da participação social no processo de tomada de decisão é posta por Duarte 

(2015) como ponto de extrema relevância. Todavia, traz à baila que, apesar de a Constituição 

Federal garantir canais para a manifestação da população, mecanismos de democracia direta ou 

participativa, nos processos que envolvem as etapas de elaboração e fiscalização de uma política 

pública, existe um ranço de criminalização e preconceitos que envolvem os movimentos sociais e 

os direitos de algumas minorias. A abertura à participação dos interessados, nos diversos setores 

sociais, Conselhos, Audiências e Consultas Públicas tendem a democratizar o processo que envolve 

as políticas públicas, contribui para maior legitimação, qualificando-as desde a determinação da 

agenda política, quanto ao processo de decisão, garantindo maior controle e fiscalização. Mas, 

“estamos longe de um sistema que permita de fato a intervenção da sociedade civil em todas as 

etapas do ciclo da política pública”. (Duarte, 2015). 

Com base na proposta de Maria Paula Dallari Bucci, destacando-se ao menos as quatro 

etapas que configuram essa complexa noção do ciclo das políticas públicas (ação coordenação, 

processo e programa), Duarte (2013) explica: 

 

O processo de definição e implementação das políticas públicas envolve uma 
série de atividades e etapas distintas, dentre as quais podemos destacar: (a) 
identificação dos problemas e demandas a serem atacados para a definição das 
prioridades a serem decididas junto aos formuladores de políticas públicas; (b) 
formulação de propostas concretas entre diferentes opções de programas a 
serem adotados; (c) implementação propriamente dita da política, com a criação 
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da estrutura necessária e observância da burocracia existente, gasto de recursos 
e aprovação de leis; (d) avaliação dos resultados da política por meio da 
verificação dos resultados e impacto da política, para que se possa aferir se ela 
realmente funciona ou não; (e) fiscalização e controle da execução da política por 
meio da atuação da sociedade civil, dos Tribunais de Contas e do Ministério 
Público. (idem, p. 26). 

 

Podemos considerar que a primeira etapa do ciclo refere-se à identificação de um 

interesse público relevante que, se ignorado pelo administrador público, poderá gerar a 

mobilização dos cidadãos para que o poder público tome as medidas necessárias a fim de 

solucionar o que estiver sendo reivindicado pelos chamados “grupos de pressão”. Estes 

figuram como via participativa, possibilitam um aprimoramento democrático, representam 

as demandas sociais de setores específicos, cujo grau de influência depende de diversos 

fatores, como organização hierárquica, coesão interna, inter-relações psicológicas, 

econômicas e outras. São essenciais para a concretização de políticas públicas por aproximar 

seus destinatários, geralmente de um grupo de indivíduos com interesses semelhantes, de 

todo o processo que compõe o ciclo das políticas. Reconhecido o interesse, a segunda etapa 

corresponde à formação da agenda, que seria a decisão de incluí-lo no rol de temas 

relevantes e passando assim à condição de questão política. Vale destacar que a inclusão na 

agenda não garante a execução e o respectivo andamento, já que a lista de problemas é 

dinâmica, o tema pode entrar ou sair por diversas razões, como, limitação de recursos, 

tempo e, inclusive, falta de pressão popular (SANSON, 2013), o que explica a morosidade na 

implementação, regulamentação, execução e especialmente nas adequações necessárias. 

Para tratarmos das políticas públicas que objetivam a inclusão social de pessoas com 

deficiência (um dentre os grupos chamados vulneráveis, em razão do histórico processo de 

discriminação e exclusão pelo qual passaram), é importante ressaltar, conforme Bertolin e 

Benedito (2013), que a postura universalista, que caracterizou a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, mostrou-se, com o tempo, insuficiente como proteção geral. Os objetivos 

internacionais de inclusão carecem de uma necessária particularização, e de respostas 

específicas para específicas violações de direito; uma discriminação reversa ou discriminação 

positiva, pois a conhecida “fórmula da igualdade perante a lei” não é suficiente para corrigir 

algumas desigualdades, passando o próprio Direito, de instrumento realizador de justiça, 

para promotor de desigualdade. Objetivando reduzir essas desigualdades de determinados 

grupos, aplicam-se as chamadas políticas púbicas de “Ações Afirmativas”.  
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3.2 AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

As políticas de ações afirmativas são originárias da Índia, país marcado por uma 

notável desigualdade entre as pessoas, em razão de uma rígida divisão de classes sociais; as 

castas. Em 1935, Mahatma Gandhi e lideranças políticas indianas lograram aprovar o 

Government of India Act, diploma legal que consistia no combate à exclusão social, 

chamando a atenção das castas mais altas para a degradante condição atribuída àqueles 

chamados de “intocáveis” e para a necessidade de uma discriminação positiva. A partir de 

então, membros das castas mais baixas passaram a pressionar pelo estabelecimento de 

reservas de vagas no serviço público e nas instituições educacionais, processo que 

inicialmente não suscitou grande reação daquela sociedade, mas que a partir dos anos 1990 

gerou uma onda de protestos por todo país (GEMAA, 2015) 

É comum considerar que, por se tratar da trajetória mais conhecida no ocidente, as 

políticas de ações afirmativas tenham sido originadas nos Estados Unidos, na década de 

1960, com objetivo de extinguir a segregação racial tão marcada naquela sociedade. Foi o 

início da luta dos negros, que tomou proporções nacionais, contra a segregação racial e pela 

igualdade jurídico-constitucional, quando, em 1961, um decreto presidencial determinou 

que as empresas que firmassem contrato com o governo garantissem a diversidade no 

quadro de empregados, com vagas para pessoas de diferentes nacionalidades, etnias, 

credos, mas a medida visava especialmente aos negros. Tais medidas, atribuídas ao 

presidente John F. Kennedy, foram chamadas de affirmative action e se espalharam pelo 

mundo, tendo em cada país um enfoque distinto. Apesar de historicamente terem surgido 

com a finalidade de corrigir a discriminação racial, as ações afirmativas não se resumem a 

essa medida e estão voltadas a remediar outras desigualdades. (BERTOLIN e BENEDITO, 

2013). 

Na obra “Ação Afirmativa – Princípio Constitucional da Igualdade – O Direito como 

Instrumento de Transformação Social. A Experiência nos EUA”, Joaquim Barbosa Gomes 

esclarece que tais ações consistem em políticas públicas e também privadas voltadas à 

concretização do princípio da igualdade material e à neutralização dos efeitos da 

discriminação (seja de raça, gênero, origem, condição física), que visam combater, além das 
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manifestações flagrantes de discriminação, àquelas de fundo cultural, enraizadas na 

sociedade.  

De cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de 
exemplaridade, tem como meta, também o engendramento de transformações 
culturais e sociais relevantes, inculcando nos atores sociais a utilidade e a 
necessidade da observação dos princípios do pluralismo e da diversidade nas 
mais diversas esferas do convívio humano. (GOMES, 2001, p. 6). 
 

Nesse sentido, o objetivo da ação afirmativa não é apenas coibir a discriminação do 

presente, mas, especialmente, eliminar os efeitos psicológicos, culturais e de 

comportamento de discriminação do passado, os quais ainda persistem e separam grupos 

sociais entre dominantes e marginalizados. Outra meta característica das ações afirmativas é 

aumentar a representatividade dos grupos minoritários, considerando que geralmente esses 

grupos são subrepresentados no mercado de trabalho, em atividades estatais e em 

instituições de formação que abrem portas às realizações individuais. Assim, o efeito mais 

visível é o de eliminar as “barreiras artificiais e invisíveis” que emperram o avanço dessas 

minorias. (GOMES, 2001).  

Contempladas na Constituição Federal de 1988, visando a corrigir uma desigualdade 

material que as políticas públicas universalistas não concretiza, correspondem às políticas 

compensatórias que focam o direito à diferença, e, desde então, o debate sobre ações 

afirmativas foi intensificado no Brasil. Porém, segundo Bertolin e Benedito (2013), a 

argumentação ideológico-econômica prevalece sobre a jurídica, já que para efetivar a 

igualdade material é necessária uma mudança na postura do Estado e da sociedade, e, além 

disso, as políticas públicas dirigidas a grupos vulneráveis não se efetivaram de modo a gerar 

uma situação de igualdade; logo, essas chamadas minorias permanecem à margem, como 

tem sido historicamente, em razão dos interesses das elites. “Os objetivos para a criação e 

implementação de políticas de ação afirmativa serão sempre a transformação da sociedade, 

na busca da justiça social, com a inclusão desses grupos, enquanto persistirem as 

desigualdades” (idem, p. 374). 

As autoras ressaltam que as ações afirmativas não tornam desnecessárias as políticas 

universalistas, mas as complementam naquilo que não conseguem resolver, como a 

superação de uma segregação ou desvantagem de um determinado grupo. Destacam ainda 

que há um complexo sistema internacional que normatiza a proteção dos direitos humanos 
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e, daqueles que o Brasil é signatário deve considerar, além da Constituição e de outras 

normas, quando o objetivo for que o Estado estabeleça ações afirmativas. A Convenção nº 

111/1958, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é um exemplo de documento 

internacional, ratificado pelo Brasil em 1968, e sobre discriminação em relação a emprego e 

ocupação, indica: 

Art. 1 - Para os fins da presente convenção o termo “discriminação” 
compreende: 
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de 
tratamento em matéria de emprego ou profissão;  
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria 
de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo Membro 
interessado depois de consultadas as organizações representativas de 
empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos 
adequados. (OIT, 1958). 
 

A referida convenção estabelece, ainda, alguns aspectos que visam à superação da 

discriminação, como a promoção de igualdade de oportunidades, a possibilidade de se 

implementar ações afirmativas para o ambiente de trabalho, admitindo a discriminação, 

desde que necessária à atividade profissional, com o “objetivo de mudar a realidade, que 

cria cotidianamente um exército de excluídos, em razão da idade, raça, condição física...” 

(BERTOLIN e BENEDITO, 2013, p. 380).  

 

3.2.1 Política de Cotas para Pessoas com Deficiência – ações afirmativas no mercado de 

trabalho  

 

Com base na Constituição Federal de 1988, a proteção das pessoas com deficiência, no 

Brasil, deu-se por meio da Lei nº 7.853/1989 e do Decreto Federal nº 3.298/1999, que 

abordaremos no Capítulo 4 deste estudo. A ação afirmativa adotada para a materialização da 

inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho é, no setor privado, a política de cotas 

(Lei nº 8.213/1991), e, na esfera pública, a reserva de vagas em concursos.  

As ações afirmativas caracterizam uma mudança na postura do Estado, que se volta para 

os grupos minoritários (negros, pessoas com deficiência ou mulheres), e que são aplicadas para 
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incluir os membros desses grupos em áreas que são fundamentais à vida em sociedade, como a 

educação e o trabalho. 

Embora equivocado, é comum associar ação afirmativa exclusivamente à política de cotas. 

Neste sentido, cabe evidenciar que as cotas representam um tipo de ação afirmativa, os incentivos 

fiscais, concessão de bolsas, prioridades em empréstimos e contratos públicos representam outros 

tipos de ações. Contudo só há espaço para ações afirmativas em sociedades marcadas, histórica e 

culturalmente, por desigualdades. (BERTOLIN e BENEDITO, 2013).  

 

Ainda existe muita resistência por parte das organizações em contratar 
espontaneamente pessoas com deficiência, no entanto, a imposição legal 
dará aos empregadores a oportunidade de conhecer o potencial dos 
membros desse grupo e aos colegas de trabalho a necessária convivência 
com a diferença, fundamental à construção de uma sociedade realmente 
inclusiva. (BERTOLIN E BENEDITO, 2013, p. 382). 

 

Fato é que a concretude de uma sociedade mais justa não depende somente da adoção de 

normas internacionais e nacionais, como no caso da adoção de uma Constituição garantidora de 

direitos. O grande desafio é tornar eficazes esses compromissos, assumidos pelo Estado, interna 

ou internacionalmente. Nesse aspecto, é necessário empenhar esforços, especialmente na 

aceitação da diversidade, para que mudem os padrões de comportamento que mantêm os 

mesmos grupos em condições de marginalidade ou exclusão. Por essa razão, apresenta-se o 

caráter transitório de tais medidas, que devem ser empregadas até que se atinja a igualdade de 

oportunidade, o que não significa que se deva estabelecer um prazo para duração, todavia a 

permanência de sua duração está condicionada à relação de desigualdade, que é o que justifica 

tratamento favorável (BERTOLIN e BENEDITO, 2013). 

No Brasil, a resistência às cotas está presente em muitos discursos, inclusive midiáticos, 

mesmo após decisão unânime dos membros do Supremo Tribunal Federal35, reconhecendo que 

em tais medidas – no caso, cotas para negros nas universidades públicas – o Estado está 

ativamente em busca da igualdade positivada na Constituição.  

Na referida Ação, o Relator Ministro Ricardo Lewandowski enfrentou a questão frisando 

que a discussão deveria atingir o modo mais amplo possível, à luz dos valores da CF, nos sentidos 

formal e material, já que a garantia jurídica de igualdade meramente formal reforça a diferença 

                                                           
35ADPF 186/DF  
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entre as pessoas e contribuiu para perpetuar as desigualdades. Evidencia que o princípio da justiça 

distributiva ou compensatória não está alheio ao modelo constitucional brasileiro, que deve 

incorporar mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes da mera formalidade 

do princípio da igualdade, e que esta deve considerar a posição relativa dos grupos sociais, não 

restringindo a brancos, negros e pardos, mas que promova a inclusão social de grupos excluídos ou 

marginalizados, em especial daqueles que historicamente estiveram na periferia da sociedade: 

“Principio afirmando que a política de reserva de vagas não é, de nenhum modo, estranha à 

Constituição” (ADPF, 2012, p. 39), e citando o art. 37, sobre a reserva de cargos e empregos 

públicos às pessoas com deficiência, o Ministro fez menção a outro julgamento36,  no qual o STF 

afastou a ideia de que o Texto Constitucional autorizasse apenas políticas de ação afirmativa 

textualmente mencionadas.  

Já em relação às ações afirmativas, ressaltou seu caráter transitório até que se alcancem os 

objetivos em razão das quais foram tomadas, pois, quanto à discriminação positiva visa o 

tratamento desigual para, no futuro, produzir a igualdade. Outro resultado importante desse 

modelo de política afirmativa é a criação de lideranças dentre os grupos discriminados, que lutam 

em defesa dos direitos e da quebra de paradigmas de ascensão social, permitindo incorporar à 

sociedade valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores, pois; 

 

a exclusão social gera a perpetuação de uma consciência de inferioridade e 
de conformidade com a falta de perspectiva, lançando milhares deles, 
sobretudo as gerações mais jovens no trajeto sem volta da marginalidade 
social. Esse efeito, que resultado de uma avaliação eminentemente 
subjetiva da pretensa inferioridade dos integrantes desses grupos repercute 
tanto sobre aqueles que são marginalizados como naqueles que, consciente 
ou inconscientemente, contribuem para a sua exclusão. (ADPF, 2012, p. 29). 

 

Os argumentos contrários às cotas, ou giram em torno de uma hipotética 

inconstitucionalidade, como se configurasse uma injustiça – já que o país é pobre e carente 

de educação – ou estão ligados à questão da meritocracia, pois, a juízo das elites, a 

mobilidade social se dá por mérito técnico e profissional (BERTOLIN e BENEDITO, 2013). O 

STF revisitando a CF, em seu art. 208, V, que consigna o acesso aos níveis mais elevados de 

ensino segundo a capacidade de cada um, verifica que ao mesmo tempo em que a CF 

                                                           
36RMS 26.071, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 13/11/2007. 
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estabelece igualdade de acesso, acolhe a meritocracia como parâmetro; ressalta que os 

dispositivos “bem interpretados” mostra que o constituinte buscou equilibrar o rigor da 

aferição do mérito com o princípio da igualdade material. É evidente que a concorrência, em 

situação de desvantagem, não pode ser aferida segundo uma ótica linear, como critérios 

ditos “objetivos” de seleção, aplicados a uma sociedade marcada por desigualdades 

profundas, à sombra de um Estado complacente.  

Outro argumento muito presente nos discursos contrários às cotas é o de que elas 

violam o princípio da individualidade, já que, em sociedade, o destaque se dá pelo mérito 

individual. Sendo assim, se “subtrai a oportunidade de quem obteve direito à vaga na 

universidade, por via da pontuação obtida na prova do vestibular” (BERTOLIN E BENEDITO, 

2013, p. 394). Em concursos públicos a lógica aplicada é a mesma. A reserva de vagas às 

pessoas com deficiência garante o acesso, beneficiando o menos preparado em detrimento 

daquele “mais preparado por mérito individual”, representado por aquele que obteve a 

maior nota no processo seletivo.  

Dallari (2005) adverte que é preciso superar a concepção estática da igualdade, 

definida unicamente como um direito, e convertê-la em uma possibilidade. “O que não se 

admite é a desigualdade no ponto de partida, que assegura tudo a alguns, desde a melhor 

condição econômica até o melhor preparo intelectual, negando tudo a outros, mantendo os 

primeiros em situação de privilégio” (idem, p. 309).  

Assim como no caso de ingresso em universidades públicas, o discurso do mérito 

refere que esta é a forma mais aceitável de se ingressar na tão disputada carreira pública. 

Todavia, o mérito nada mais é do que o modelo que reproduz a estrutura social vigente, que 

favorece as elites com acesso às melhores condições de educação e saúde e que nega a 

existência de discriminação imposta historicamente e que está sobremaneira naturalizada 

(BERTOLIN e BENEDITO, 2013). 

Para Bourdieu e Passeron (2015), os sistemas de ensino perpetuam as desigualdades 

sociais no processo de escolarização e de avaliação, que transformam privilégios socialmente 

condicionados em mérito e talentos individuais. Para os autores, a escola, da educação 

infantil ao ensino superior, funciona como uma das principais engrenagens da reprodução e 

estratificação das diferenças sociais, e contribui para uma lógica de castas sob o véu da 
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democratização e da racionalidade meritocrática. Assim, o sistema escolar segue marcado 

por desigualdades, desde o acesso, perpassa o rendimento, até a permanência.  

 

A cegueira às desigualdades sociais condena e autoriza a explicar todas as 
desigualdades, particularmente em matéria de sucesso escolar, como 
desigualdades naturais, desigualdades de dons. Atitude idêntica está na 
lógica de um sistema que, repousando sobre o postulado da igualdade 
formal de todos os alunos, condição de seu funcionamento, não pode 
reconhecer outras desigualdades que aquelas provenientes dos dons 
individuais. Quer se trate do ensino propriamente dito ou da seleção, o 
professor conhece somente alunos iguais em direitos e deveres (...) 
compreende-se que esse sistema encontra sua plena realização no 
concurso37, que assegura perfeitamente a igualdade formal dos candidatos, 
mas que exclui pelo anonimato as desigualdades reais diante da cultura (...) 
o concurso oferece chances iguais. Isso é esquecer que a igualdade formal 
que o concurso assegura apenas transforma privilégio em mérito, pois 
permite que a ação da origem social continue se exercendo, mas por vias 
mais secretas. (BOURDIEU e PASSERON, 2015, p. 92 e 93). 
 

Consideramos que os entendimentos citados na referida Ação do STF, se estendem às 

ações ligadas às pessoas com deficiência, seja em relação às suas especificidades e necessidades 

especiais, que tendem a ser ignoradas pela escola, e que terão reflexos na dificuldade de acesso 

ao mundo do trabalho. Entendemos que as cotas estão longe de ser o remédio para a inclusão 

social, todavia, é necessário que a discussão ultrapasse a referência binária do “ser contra ou a 

favor”, já que se esgotou a questão da constitucionalidade. Medidas implementadas há anos 

(como o Decreto Federal nº 3.298/1999) precisam ser discutidas, em seus atributos, implicações 

e especialmente em seus resultados.  

A Lei de Cotas e o Decreto Federal que a regulamentou trazem avanços ligados à inclusão 

social, no entanto, para Garcia (2013), pelo fato de o assunto não estar disposto em uma lei 

trabalhista, mas previdenciária, tanto o cumprimento da cota quanto a função inclusiva tornam-

se dificultadas. As referidas normas estabelecem: para o setor privado, um percentual para 

contratação de pessoas com deficiência, proporcional ao número total de funcionários; no setor 

público, reserva de vagas em concursos, tendo como referência o número de vagas ofertadas; 

autoriza a fiscalização pública e a autuação daqueles que descumpri-las, contudo não esclarece a 

maneira de se promover, ou de se realizar essa inclusão.  

                                                           
37Neste caso, os concursos referem-se às avaliações e processos seletivos ocorridos durante a fase de 
escolarização e universitária.  
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A aprovação da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Constituição Brasileira vigente, elevou esses 
direitos e garantias para o plano Constitucional, em face de tratado de 
direitos humanos aprovado pelo Congresso Nacional por quórum especial e 
recepcionado como Emenda Constitucional pelo nosso ordenamento 
jurídico. (GARCIA, 2013, p. 464). 
 

Outrossim, como frisado por Garcia (2013), os aspectos considerados inovadores pela 

Convenção passaram a ter status constitucional38. O novo conceito de deficiência, os 

aspectos inclusivos dos direitos desse grupo e as ações do Estado para efetivar a inclusão 

passaram todos a ter previsão constitucional. Faz-se, então, necessária uma combinação de 

medidas (compensatórias) para alcance da igualdade material.  

É importante ressaltar que na evolução do processo de inclusão social não interessa uma 

inclusão baseada exclusivamente no cumprimento da Lei, ou na oferta de “condições de 

sobrevivência”, mas, sim, do reconhecimento da dignidade. A expectativa não é de igualar-se, 

mas de afastar o descrédito social perpetuado e o assistencialismo. (GARCIA, 2013). 

A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho foi impulsionada pelas 

ações afirmativas, mas fortemente marcada pela força da lei. Os princípios históricos de 

estigmatização e desvalorização nem sempre são levados em conta como um dos objetivos da 

ação afirmativa. As contratações são feitas pela obrigatoriedade, sem consciência de 

responsabilidade social. O cumprimento da cota é utilizado, inclusive, como estratégia de 

marketing, mas sem afastar essa população da linha da exclusão, do caráter assistencialista. 

(GARCIA, 2013). 

Para Garcia (2013, p. 470), “parece parte do senso comum a crença de que as 

pessoas estão excluídas do mercado de trabalho por ausência de qualificação”, o que seria a 

razão pela qual recusa-se esses trabalhadores.  A autora cita a dificuldade, em um caso 

específico, de uma pessoa pós-graduada que nunca tinha se valido da reserva de vagas, até 

que o desemprego a fez buscar os direitos como pessoa com deficiência, e tal procura, na 

verdade, revelou que a oferta de vagas estava sempre em serviços gerais. O mercado 

reservou-lhes os espaços de pouca visibilidade, em ramos de atividades em que não 

consideram que existem pessoas preparadas, reproduzindo o discurso da desqualificação.  

                                                           
38Decreto Legislativo nº 186/2008. 
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A percepção da autora, ao considerar que “parece” existir uma crença de que 

pessoas com deficiência são desqualificadas para o trabalho, é confirmada em diversos 

estudos acadêmicos, como vimos no capítulo 2 desta pesquisa. 

O grande desafio das ações afirmativas é derrubar as barreiras sociais que segregam 

as pessoas com deficiência, especialmente em relação à educação e ao trabalho, e afastar o 

descrédito social, como afirma Garcia (2013) “este sim, mutila os membros desse grupo” (p. 

473). A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência adota fielmente um 

modelo inclusivo, mas a sociedade reflete, em sua prática, o ultrapassado conceito de 

“inserção”, com seu caráter assistencialista, ou seja, a inclusão não está acontecendo em 

razão das mudanças obtidas pelas ações afirmativas, estamos apenas adaptando o que é 

necessário pela obrigatoriedade de admitir pessoas com deficiência. (GARCIA, 2013). 

Abordaremos, a seguir, os avanços e desafios trazidos pela Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência.  

 

3.2.2 Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

Junto à Organização das Nações Unidas – ONU, 162 países,  e o Brasil representado 

pelos especialistas da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência – 

CORDE e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE 

contribuiu e fez parte da elaboração das etapas do tratado iniciado em 2002, do qual 

resultou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência39, que foi assinada, assim 

como seu Protocolo Facultativo, sem reservas, em 30 de março de 2007, indicando o 

compromisso do governo brasileiro com a sociedade mundial, tratando dos direitos civis, 

econômicos, políticos, sociais e culturais necessários para a emancipação dos cidadãos com 

deficiência. A Convenção parte da seguinte premissa:  se não houver acessibilidade, há 

discriminação. Depois de acolhida pelo Governo Federal, como uma demonstração de 

respeito à diversidade, foi enviada ao Congresso Nacional e incorporada à legislação com 

equivalência de emenda constitucional40 (BRASIL, 2007), por meio do Decreto Legislativo Nº 

                                                           
39A Convenção foi adotada pela ONU em Assembleia Geral, no dia 13/12/2006, para comemorar o Dia 

Internacional dos Direitos Humanos e representa um marco para essa população, elevando o tema à 
categoria de tratado de direito internacional. (BRASIL, 2007). 

40 Conforme previsto no §3º do Art. 5º da Constituição Federal. 
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186/2008, e, assim, prevalece sobre as demais leis e decretos, inclusive sobre o texto da 

Constituição. De acordo com o Preâmbulo da Convenção, os Estados Partes 

 

Convencidos de que uma convenção internacional geral e integral para 
promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência 
prestará significativa contribuição para corrigir as profundas desvantagens 
sociais das pessoas com deficiência e para promover sua participação na vida 
econômica, social e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países 
em desenvolvimento como nos desenvolvidos, acordaram o seguinte: 
Artigo 1 - Propósito 
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais para todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua dignidade inerente. (BRASIL, 2007, p. 16). 

 
O grande avanço apresentado no Artigo 1º da Convenção refere-se ao conceito de 

pessoa com deficiência que, como vimos neste estudo, vem sendo discutido amplamente, seja 

quando tratamos de situações específicas, quando empresas, empregadores e colegas tentam 

definir uma pessoa com deficiência, ou apresentam conceitos carregados de preconceitos e 

estigma, ou nas situações em que a pessoa precisa se enquadrar na forma da lei. Assim, a partir 

da Convenção, mais precisamente de sua ratificação pelo Estado brasileiro, temos o seguinte 

conceito: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 
2007, p. 16). 

 

Conceitualmente, rompe-se como modelo médico em prol do modelo social. Nessa 

ordem, o aspecto limitante não está na pessoa, na deficiência em si, mas sim no meio em que 

ela está inserida. O que na verdade indica que a deficiência não se manifesta necessariamente 

na presença de uma doença, mas sim na relação do indivíduo com o meio. A LBI ao resgatar os 

conceitos da Convenção e, no que se refere à avaliação da deficiência, remete à CIF, trazendo 

expressamente em seu texto o caráter biopsicossocial para avaliação da deficiência.  

Vale destacar que essa alteração de conceito trazida pela Convenção e ratificada pela 

LBI, influi diretamente nas normas existentes no concernente às relações de trabalho, para fins 

de cotas, assim como na reserva de vagas em concursos públicos. A norma ainda utilizada 
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baseia-se, exclusivamente, na CID – Classificação Internacional de Doenças. A deficiência deve 

enquadrar-se nas categorias elencadas no Art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e essa 

constatação é feita por meio de uma equipe multidisciplinar, quase sempre majoritariamente 

médica, tanto que ainda se discutem e se promovem leis que desqualificam as pessoas com 

deficiência com base nesses aspectos formais do Decreto Federal. Desde a Convenção, em 2008, 

a confirmação da deficiência deveria ocorrer combinando as condições médicas à 

funcionalidade, porém não é o que se verifica na prática, sendo mais uma questão levada ao 

Judiciário sempre que há “reprovação na perícia”, tema que será abordado no Capítulo 4.  

Retomando a Convenção, o documento apresenta como objetivos gerais: o respeito pela 

dignidade, autonomia, liberdade de fazer as próprias escolhas, a não discriminação, a 

participação plena e efetiva na sociedade (inclusão), o respeito pela diferença e aceitação desta 

como parte da diversidade humana, acessibilidade, igualdade de gênero e o direito das crianças 

com deficiência de preservarem a sua identidade.  

O texto da Convenção também estabelece as obrigações gerais dos Estados Partes, que 

se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais, sem discriminação em razão da deficiência, e elenca quais são esses 

compromissos que devem ser manifestados por medidas legislativas, administrativas ou da 

natureza necessária para a sua realização. Há compromisso específico em relação às mulheres e 

crianças com deficiência, bem como o detalhamento dos aspectos ligados à necessária 

conscientização da sociedade, visando a combater preconceitos, estereótipos e qualquer prática 

nociva em relação a essa população, o que inclui campanhas públicas e incentivo aos órgãos de 

mídia para que retratem as pessoas com deficiência de forma compatível ao que foi proposto; 

que se fomente em todos os níveis educacionais atitudes de respeito, assim como a promoção 

da percepção positiva, como o reconhecimento das capacidades laborais. Estes últimos, como 

vistos no decorrer deste estudo, merecem especial incentivo, considerando que são 

fundamentais na tentativa de inclusão.  

Quanto à igualdade e não-discriminação, os Estados Partes devem proibir qualquer 

discriminação baseada na deficiência, além de garantir a efetiva proteção legal. As medidas 

necessárias para promover a igualdade e eliminar discriminação devem ser promovidas, 

garantindo as adaptações razoáveis: “as medidas necessárias para acelerar ou alcançar a 
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efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias” 

(BRASIL, 2007, p. 19). 

Sobre acessibilidade, o texto detalhadamente esclarece tratar-se da possibilidade de se 

viver de forma independente, com participação plena em todos os aspectos da vida. As medidas 

a serem adotadas pelos Estados devem assegurar o acesso aos espaços físicos públicos e 

privados, à informação e à comunicação; monitorando a implementação de normas e diretrizes 

para acessibilidade à tecnologia, além de oferecer outras formas de assistência como 

mediadores, ledores, intérpretes profissionais da língua de sinais, dentre outras. Para se 

assegurar a máxima independência possível, é preciso disponibilizar, a custo acessível, o acesso 

às tecnologias assistivas, assistência humana e animal (ex. cão guia) etc.  

Na Educação, há objetivos bem definidos para que esse direito se efetive com base na 

igualdade de oportunidades, desenvolvendo senso de dignidade, autoestima, personalidade, 

talento, criatividade e habilidades físicas e intelectuais. É preciso assegurar que as pessoas com 

deficiência não fiquem de fora do sistema educacional em razão de sua deficiência. Para tanto, 

esperam-se adaptações razoáveis, cujas providências devem estar de acordo com as 

necessidades individuais, tornando disponíveis recursos como Braille, outros meios e formatos 

alternativos, inclusive de comunicação (em particular para crianças cegas, surdas e surdocegas). 

O aprendizado da língua de sinais e a promoção da identidade linguística da comunidade surda 

devem estar disponíveis. Além das previsões ligadas à educação básica e gratuita, os Estados 

Partes se comprometem a assegurar a possibilidade de acesso ao ensino superior e treinamento 

profissional.  

O artigo 27 da Convenção abarca as questões ligadas ao trabalho e ao emprego, 

inicialmente reconhecendo o direito, em condições de igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, em ambiente inclusivo e acessível. Proíbe a discriminação, assegura direitos 

trabalhistas e sindicais em condições de igualdade. Os Estados comprometem-se a promover 

programas de orientação técnica e profissional, serviços de colocação e treinamento para o 

mercado e trabalho, bem como assistência na procura, obtenção e manutenção do emprego. A 

promoção do emprego no setor privado por meio de políticas de ação afirmativa e incentivos, 

assim como o emprego de pessoas com deficiência no setor público, faz parte dos 

compromissos assumidos. O Compromisso assumido refere-se ao acesso ao trabalho, não 

somente como oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, mas no mundo do trabalho 
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como um todo, para além do emprego, os direitos que a ele estão vinculados e as oportunidades 

correlatas.  

Diversos outros aspectos foram abordados na Convenção, como: a participação na vida 

cultural, lazer e esporte, regras para elaboração de estatísticas e coleta de dados que possam 

contribuir para formular e implementar políticas específicas, como se dará a cooperação 

internacional, os monitoramentos nacionais, a formação de um Comitê sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência, além do compromisso de emitir relatório41, a cada quatro anos ou 

quando o Comitê solicitar, sobre as medidas adotadas em cumprimento às obrigações 

estabelecidas, assim como os progressos alcançados.  

Lançar luz ao texto da Convenção a partir das normas legais e infralegais que temos no 

Brasil poderia nos levar a acreditar que empenhamos esforços no sentido de cumpri-la, e, 

consequentemente, que promovemos a inclusão das pessoas com deficiência, na escola, no 

mundo do trabalho, na sociedade. Mas, está posto que a existência de normas não é suficiente 

para que isso se efetive. Apesar do grande número de leis para cada um dos pontos citados na 

Convenção, o que encontramos em nossa pesquisa é que, no mercado de trabalho, as pessoas 

com deficiência ainda estão sendo inseridas em continuidade à inserção que vem ocorrendo na 

educação. Parece que a Convenção é o norte para a inclusão, mas considerando os diversos 

setores da sociedade (educação, cultura, trabalho, etc.), os compromissos assumidos pelo 

Estado parecem estar longe de se concretizarem, e, de novo, seguimos cumprindo ao máximo os 

aspectos formais. 

Em alusão ao contexto histórico dos direitos sociais e das então chamadas normas 

programáticas, se esta discussão já foi esgotada, o que dizer e como explicar a ineficácia das 

normas legais que visam a assegurar os direitos das pessoas com deficiência? Aumentamos o rol 

de “leis que não pegam” e as demandas que chegam ao Judiciário.  

No capítulo a seguir, entraremos no universo dos concursos públicos, suas regras e 

como os editais operacionalizam as normas específicas sobre a política de reserva de vagas.  

                                                           
41 Os fatores que dificultem o cumprimento das obrigações decorrentes da Convenção podem ser apontados 
nos relatórios.   
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4 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O DIREITO DE CONCORRER A CARGOS PÚBLICOS 

 

“A garantia de acessibilidade ao serviço público é um direito fundamental do 

cidadão” (DALLARI, 2007, p. 91). Importante destacar que ao termo “acessibilidade” desta 

afirmativa, não se aplica o sentido de “adaptações”, que sistematicamente vimos utilizando 

neste estudo. O jurista evidencia o direito de todo cidadão de ter acesso ao serviço público. 

Acesso este dado pela via do concurso público, cujas raízes são constitucionais e que 

consagra o princípio republicano que não admite classes de cidadãos, e o princípio da 

isonomia, marcado pela igualdade. De acordo com a Constituição Brasileira: 

 

Art. 5º 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.  (BRASIL, 1988). 
 

A igualdade formal consiste na igualdade perante a lei; por meio dela fica 

estabelecido que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei; a igualdade material 

consiste em tratar igualmente os iguais, proibindo o tratamento desigual aos iguais. A 

isonomia material justifica a elaboração de regras de tratamento desigual para os desiguais. 

A reserva de vagas em concursos públicos é uma forma de tratamento desigual que visa a 

equiparar os desiguais (GUGEL, 2006), a exemplo dos objetivos de políticas públicas e de 

ações afirmativas. 

A realização de concursos públicos está prevista no Artigo 37 da Constituição: 

Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:  
I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998) 
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
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nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração42; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998). 
 [...] 
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; (BRASIL, 1988). 

 

A maneira pela qual a Administração tem de anunciar publicamente o propósito de 

selecionar pessoas é através da publicação de um edital que abre o concurso. O edital é o 

ato administrativo que normatiza, fixa as condições de realização e participação dos 

interessados, e sua publicidade deve ser a mais ampla possível, além da publicação oficial 

(diário oficial, ou diário eletrônico, a considerar a respectiva lei) em jornais de ampla 

circulação, assim como a divulgação via Internet. (GASPARINI, 2007).  

Vale ressaltar que para que um concurso se realize é necessário que a Administração, 

na fase de planejamento e definição, cumpra etapas administrativas que visam a garantir 

que o futuro certame alcance o melhor resultado em sua execução, como: obediência aos 

requisitos fiscais (determinados pela Constituição e Lei de Responsabilidade Fiscal), o 

número de cargos ou empregos vagos; de servidores comissionados e contratados que 

estejam desempenhando funções atribuídas a cargos efetivos, as previsões de 

aposentadorias etc., ou seja, providências que garantam a satisfação e o interesse público. 

(MOTTA, 2011). 

Não podemos considerar o concurso como um ato, mas sim como um procedimento 

composto de um conjunto de atos administrativos, regulado pelo Direito Administrativo que 

objetiva um resultado, qual seja: a seleção, dentre vários candidatos, daqueles que melhor 

atenderão ao interesse público. Embora sua obrigatoriedade conste da Constituição Federal, 

não há previsão de seu desenrolar, o que costuma ser indicado, por legislação ordinária. 

Assim, o edital estabelece as regras observadas às normas específicas – lei, decretos, 

resoluções. Conclui-se, então, que não há padrão ideal ou legal a ser obedecido pelas 

entidades obrigadas a realizar o certame. (GASPARINI, 2007). 

                                                           
42A regra geral, portanto, é a da obrigatoriedade de concurso público. Apenas excepcionalmente quando as 
atribuições a serem exercidas pelo ocupante assim o exigirem, como é o caso das funções de direção e 
assessoramento, é que poderão ser criados cargos em comissão, providos livremente, sem concurso. A criação 
indiscriminada de cargos em comissão é, sem dúvida alguma, uma afronta à Constituição Federal, muito 
embora seja praticada em larga escala, em todos os níveis do governo e independentemente da coloração 
partidária dos governantes. (DALLARI, 2007, p. 93- 94). 
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“O edital é a lei do concurso público” – para Motta (2007), esta máxima consolida a 

obediência de todos os atos ao estabelecido no edital que disciplinará o concurso, mas que 

se encontra subordinado à lei. Daí a necessária observância bilateral, que vincula a 

Administração a candidatos. Aquela exibe suas condições e, estes concordam, 

estabelecendo vínculo jurídico (direitos e obrigações).  

 

Deve a Administração primar pela absoluta boa-fé, respeitando a 
confiança que lhe é destinada pelo cidadão, vinculando-se estritamente às 
regras legalmente e normativamente regentes do certame. Não se 
admite, assim, que desrespeite as regras do jogo, estabeleça uma coisa e 
faça outra. A confiança na atuação de acordo com o Direito posto é o 
mínimo que esperam os cidadãos concorrentes a um cargo ou emprego 
público. (MOTTA, 2007, p. 146). 
 

Importante ressaltar que, após a publicação oficial do edital, qualquer pessoa poderá 

impugná-lo, formulando justificadamente a impugnação, citando as regras e princípios de 

direito que, em seu entender, foram violados. À comissão de concurso, ou autoridade 

autorizada, compete julgar e, se for o caso, re-ratifica-se o edital. (GASPARINI, 2007). 

No decorrer do concurso, havendo a prática de determinados atos, o certame pode 

se tornar nulo; como exemplos, podemos citar: violação do direito à igualdade ou 

desrespeito à legalidade, inexistência de reserva de vagas, entre outros atos que podem 

configurar uma ofensa literal a um preceito constitucional. (GUGEL, 2006). 

Em suma, e como refere Motta (2007), a publicação do edital que abre o concurso 

desperta no cidadão a expectativa de que o certame seguirá os ditames do ordenamento 

jurídico e de que as regras serão respeitadas. Assim, espera-se transparência como forma de 

legitimar o processo e permitir participação e controle.  

Como vimos nos capítulos anteriores desta pesquisa, foi dos movimentos ligados às 

pessoas com deficiência, nos anos 1980, que resultou a Lei Nº 7.853/1989, que trata da 

política nacional para integração e edificação dos direitos constitucionais desse grupo. A 

referida lei estabeleceu as competências da Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE (Art. 12), disciplinou a atuação do Ministério 

Público, definiu crimes, dentre outras providências. Em seu art. 2º, estabeleceu: 

 



96 

 
 

Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos 
à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo 
à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
[...] 
III - na área da formação profissional e do trabalho: 
[...] 
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de 
trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da 
Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a organização 
de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, 
nelas, das pessoas portadoras de deficiência; (BRASIL, 1989, grifos nossos). 

 

Entretanto, a referida Lei não apresentou a eficácia necessária, determinando a 

adoção de legislação específica para disciplinar a reserva no mercado de trabalho. Para os 

servidores públicos federais, foi a Lei nº 8.112/1990 que disciplinou o direito de inscrição em 

concursos públicos, reservando até 20% das vagas oferecidas. No setor privado, a Lei nº 

8.213/1991 reservou postos de trabalho aos beneficiários reabilitados ou com deficiência. 

Mas foi o Decreto Federal Nº 3.298, de dezembro de 1999, que regulamentou e especificou 

as regras para se efetivar a reserva de vagas às pessoas com deficiência em concursos 

públicos. (GUGEL, 2006). 

Dados os esclarecimentos acerca das normas que devem ser observadas em 

concursos, não podemos perder de vista seu real objetivo, de acordo com o jurista Diógenes 

Gasparini: 

 

O que, efetivamente, se quer com o concurso de ingresso no serviço 
público é a seleção dos melhores candidatos titulares de cargos ou 
empregos públicos, postos em disputa pela Administração Pública. Deseja-
se encontrar o mais dotado em conhecimento e aptidão para o 
desempenho de suas respectivas atribuições, sem perder de vista os 
princípios da igualdade, impessoalidade e moralidade administrativa. Não 
há dúvida de que tal espécie de certame para o ingresso nos quadros de 
pessoal da Administração Pública direta e indireta é o único processo de 
concretização desses princípios. (GASPARINI, 2007, p. 36). 

 

Esse modelo de seleção pública, com aplicação de provas escritas, ou de prova e 

avaliação de títulos, é considerado por profissionais de diversas áreas como a forma mais 

justa de se colocar um cargo em disputa. Se a Administração Pública espera “o mais dotado 
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em conhecimento e aptidão”, mas o que as empresas e a sociedade em geral referem sobre 

as pessoas com deficiência é que tem baixa escolaridade e não são qualificadas, como 

considerar o mérito como a forma mais justa de acesso a um cargo público? As políticas 

compensatórias, se o que se pretende é uma sociedade e um Estado que inclua a todos, 

devem viabilizar a igualdade, e, no caso dos concursos, atingir a esperada igualdade 

material.  

Quanto à avaliação de uma política pública, Duarte (2013) explica que deve-se 

verificar seu impacto concreto, se os objetivos estão sendo atingidos, se algo deve ser 

modificado, as consequências de sua implementação, o que pode ser realizado por meio de 

auditorias, relatórios dos próprios órgãos responsáveis por sua execução, que descrevem e 

mensuram tais aspectos, a criação de indicadores técnico-científicos que possam elencar 

avanços e retrocessos, além da implementação de mecanismos que permitam realizar 

estudos avaliativos por órgãos ou especialistas que não participaram do processo anterior 

(formulação e implementação), o que é especialmente recomendável, tendo em vista que 

analistas externos poderão formular críticas, indicar providências e/ou, se for o caso, sugerir 

políticas alternativas. Quanto à fiscalização, a sociedade civil tem papel importante, por 

meio dos Conselhos Gestores, de Audiências Públicas etc., o Ministério Público na esfera da 

exigibilidade judicial e os Tribunais de Contas voltados aos aspectos formais de gastos, 

participam ativamente. (DUARTE, 2013). 

 

Ocorre que, no Brasil, não existe tradição no que se refere ao 
monitoramento das etapas que envolvem o processo de concretização de 
políticas públicas. Assim, deixa-se de verificar, por exemplo, se as metas 
estipuladas por uma determinada política pública estão ou não sendo 
alcançadas e a que custo, bem como quais são as consequências de sua 
implementação. (DUARTE, 2013, p. 41). 

 

Na sequência, nos voltaremos à descrição analítica do Decreto Federal Nº 3298/1999, 

no que tange à reserva de vagas em concursos públicos, já que esta é, atualmente, a norma 

regulamentadora aplicada aos concursos, não somente de âmbito federal, dos concursos 

que foram selecionados para análise, mas utilizada como base nos concursos das demais 

esferas. Observaremos o que nele foi alterado ao longo dos 16 anos, em razão de ações da 

sociedade e do Ministério Público.  
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4.1 DECRETO FEDERAL Nº 3298/1999 - A OPERACIONALIZAÇÃO DA RESERVA DE VAGAS E A 

PREVISÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL  

 

No capítulo I desse Decreto, nas disposições gerais, o Artigo 1º assegura os direitos 

das pessoas com deficiência e o Artigo 2º atribui ao Poder Público o dever de oferecer as 

condições necessárias para que a pessoa com deficiência possa exercer seus direitos de 

cidadania, garantidos pela Constituição Federal de 1988. Ressalta-se que esse Decreto não 

trata apenas das questões de trabalho e da lei de cotas. 

  

Art. 1º. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que 
objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 
pessoas portadoras de deficiência. 

 

Art. 2º.  Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à 
pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao 
turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à 
edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à 
maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, 
propiciem seu bem estar pessoal, social e econômico. (BRASIL, 1999). 

 

O conceito de deficiência constante do Art. 3º traz a referência biológica 

considerando como deficiência “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade”. É equivocado e desatualizado o 

uso das definições de deficiência e incapacidade constantes do Decreto, todavia ainda é 

comum que tais conceitos estejam presentes nos editais de concursos.  

Como vimos no Capítulo 2, as pessoas com deficiência precisam ter essa condição 

confirmada, com base nos critérios legais, e estes, atualmente, estão descritos na Convenção 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ratificados na LBI:  

 
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 
(BRASIL, 2015). 
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4.1.1 Editais de Concursos  

 

4.1.1.1 Inscrição 

 

Quanto à inscrição para participação em concursos públicos, o Decreto determina: 
 

Art.37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se 
inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os demais 
candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que é portador. 
§ 1º O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade 
de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o 
percentual de cinco por cento em face da classificação obtida. 
§2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 
número inteiro subsequente.  
Art.38. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento 
de: 
I – cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e 
exoneração; e 
II – cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena 
do candidato. (BRASIL, 1999). 
 

O edital deve conter, de forma clara a distribuição de vagas, considerando o 

percentual mínimo de 5% do total de vagas oferecidas e, no caso de carreira estruturada em 

especialidades, a distribuição de vagas reservadas deve ser feita em relação ao número de 

vagas oferecidas em cada especialidade, explicitando a reserva de vagas em todos os cargos 

ou empregos, garantindo, assim, a possibilidade de candidatos com deficiência ingressarem 

em todas as carreiras, afastando a responsabilidade do Administrador de indicar o 

cargo/especialidade com a reserva de vagas. Esse entendimento está consolidado no âmbito 

federal, cujo tema também fora debatido no STF43.  

Situação que também motivou questionamento e ações judiciais refere-se à oferta de 

vagas em localidades (cidades ou regiões) específicas. Para Gugel (2006), quando há oferta 

de vagas em mais de uma localidade, não cabe ao administrador escolher, entre elas, qual 

será destinada a pessoas com deficiência; estipular o local da reserva é discriminar a pessoa 

com deficiência que pode interessar-se por concorrer a qualquer localidade, acompanhando 

                                                           
43 MS 25.074, Relator Min. Cezar Peluso; MS 26.310 DF, Relator Min. Marco Aurélio;  
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o entendimento do STF, sobre a reserva de vagas por cargo ou emprego e 

consequentemente por localidade.  

Até meados de 2008, também era comum a Administração, por meio dos editais de 

concursos, limitar a participação de pessoas com deficiência em alguns cargos, sob a 

alegação da comprovação de “aptidão plena”, o que para Gugel (2006) viola os objetivos 

fundamentais da República, quais sejam, a promoção do bem de todos e o direito à 

igualdade, o que vai de encontro ao princípio de acessibilidade e ao direito de não 

discriminação. Porém, tal limitação estava amparada pelo inciso II do Artigo 3844 do Decreto 

Federal Nº 3298/1999, cujo caráter inconstitucional já foi indicado por Gugel (2006) e outros 

juristas. Tal mudança pode ser constatada nos editais dos concursos: 

 

Para o cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa - Especialidade 
Segurança e Transporte, não haverá reserva de vagas para portadores de 
deficiência em razão das peculiaridades das atribuições do cargo, haja vista 
ser exigida aptidão plena do candidato para a execução das atividades 
correlatas (artigo 38, II, do Decreto nº 3.298/99). (BRASIL. TRF5, 2007). 

 

O trecho acima, cuja regra fora amplamente praticada, foi extraído do Edital de Abertura 

de Inscrições do Concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, publicado em 

dezembro de 2007. Em agosto de 2008, a prática era mantida, como podemos verificar na 

transcrição do item do Edital do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.  

 

Devido às peculiaridades da categoria funcional TÉCNICO JUDICIÁRIO - 
ÁREA ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE SEGURANÇA, não haverá reserva 
de vagas para candidatos portadores de deficiência. (BRASIL. TRT2, 2008). 

 

A exigência de aptidão plena passou a ser questionada por candidatos com deficiência, 

quando então, por força de recomendação do Ministério Público, a regra foi extinta dos editais, 

sob alegação de que a pessoa com deficiência deveria comprovar sua aptidão e compatibilidade 

com a função, durante o estágio probatório.  A exemplo do edital do Concurso do Tribunal 

                                                           
44Art.37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em 
igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que é portador. (...) Art. 38. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos 
casos de provimento de:I -  cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e II -
 cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato (BRASIL, 1999, grifos 
nossos).  
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Regional do Trabalho da 18ª Região, publicado em 16/07/2008 no Diário Oficial da União, foram 

abertos outros concursos para o cargo de Técnico Judiciário – Segurança, em que a regra de 

aptidão plena já não estava explícita, porém o pré-requisito para o cargo exigia que o candidato 

apresentasse a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como realizasse Teste de Aptidão 

Física, quando, então, candidatos com deficiência que possuíam os pré-requisitos, mas cuja 

condição física talvez não os habilitasse ao cargo, passaram a pedir dispensa da prova prática, 

em razão da deficiência, através de Mandados de Segurança. Logo, novas adequações foram 

aplicadas aos editais, porém, nesse momento, para que candidatos não utilizassem a deficiência 

como motivo de dispensa de uma etapa do concurso, o que fere o princípio da isonomia em 

concursos, já que todos os candidatos devem ser submetidos às mesmas formas de avaliação, 

dadas as devidas adaptações, considerando a legalidade e razoabilidade de cada pedido.  

 

É de responsabilidade do candidato portador de deficiência observar, quando 
da escolha da carreira/área/especialidade, se haverá prova prática e quais as 
exigências definidas para a execução da prova inerente à 
carreira/área/especialidade a qual pretende concorrer. Não serão aceitas, em 
nenhuma hipótese, solicitações de dispensa da prova prática em função de 
incompatibilidade com a deficiência que o candidato declara-se portador. 
(BRASIL. TRF4, 2009). 

 

Os editais de concursos públicos devem, obrigatoriamente, conter a descrição da 

atribuição do cargo ou emprego e, com essa informação, candidatos com e sem deficiência 

decidirão por prestar ou não o concurso, avaliando se estão habilitados ou não para exercer 

aquela função. Em relação aos cargos e empregos que exigem aptidão física, como policial civil 

ou militar, bombeiro, segurança, também não deve haver impedimento à reserva de vagas, já 

que durante o certame ocorrerão provas, inclusive práticas, e por meio delas o candidato poderá 

demonstrar sua aptidão. (GUGEL, 2006). Este tema foi e ainda é palco de debates no STF45, que 

deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo MPF para garantir a obrigatoriedade 

da destinação de reserva de vagas nos concursos públicos das carreiras da Polícia Federal 

(Escrivão, Delegado e Perito criminal). 

Na impossibilidade de se abrir concursos sem previsão de reserva de vagas, as exceções, 

caso existam, devem ser devidamente justificadas no próprio Edital, a exemplo do concurso para 

                                                           
45 RE 676335 AGR-SEGUNDO/MG, Relator Min. Carmen Lúcia, julgamento 26/02/2013. 
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Agente de Segurança da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ46, que, amparado 

por um TAC firmado com o MP/SP, em razão das especificidades da função, indicou que não 

haveria reserva de vagas para pessoas com deficiência, o que não impede que eles concorram. 

 

De acordo com o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Nº 
127/2005 - celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - METRÔ, não haverá reserva de vaga para pessoas 
com deficiência para o cargo de Agente de Segurança Metroviária I. (SÃO 
PAULO. METRÔ, 2015).  
 

Assim, sobre o que deve ser disposto no edital, o Art. 39 do Decreto Federal estabelece:  

Art. 39. Os editais de concursos públicos deverão conter: 
I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva 
destinada à pessoa portadora de deficiência; 
II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; (BRASIL, 1999). 
III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio 
probatório, conforme a deficiência do candidato; e 
IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato 
da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. 
 

Sobre o inciso I do Art. 39, referente ao número de vagas existentes e à correspondente 

reserva, provavelmente trata-se do ponto mais controverso quando da elaboração das regras de 

um concurso. E aqui entra a discussão da política de cotas e, assim, passaremos a apresentar, 

com base em editais publicados, os aspectos mais polêmicos nos concursos públicos.  

Ao se definir a quantidade de vagas destinadas à ampla concorrência e seu percentual 

reservado, consequentemente está se definindo quantos candidatos com deficiência terão 

expectativa de nomeação, no caso de aprovação no concurso47. Nesse momento, discute-se 

como aplicar o percentual da reserva. Para o cálculo, não basta considerar os 5% (geralmente os 

concursos reservam o percentual mínimo da cota), é preciso indicar como se dará o 

arredondamento. 

Baseados no § 2º do Art. 37 do Decreto Federal 3298/1999, que prevê o 

arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente sempre que o cálculo da reserva 
                                                           
46 Diário do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, em 31/03/2015. 
47 O candidato aprovado em concurso dentro do número de vagas ofertadas no edital tem direito subjetivo à 
nomeação para o cargo a que foi classificado, dentro do prazo de validade do concurso. RE 227480/RJ. Relator 
Ministro Menezes Direito, Relatora p/ Acórdão: Min. Cármen Lúcia. Julgamento: 16/09/2008. 
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resultar em número fracionado, em havendo mais de uma vaga, a segunda já seria reservada ao 

primeiro candidato com deficiência habilitado, indo de encontro ao previsto no § 2 do art. 5º da 

lei nº 8.112/1990, que o limite máximo da reserva não ultrapasse 20%. Não raro, a definição ia 

para o Judiciário, e as decisões variavam. Os concursos abertos, exclusivamente, para a 

formação de cadastro de reserva, ou com a oferta de uma vaga e a formação do cadastro de 

reserva, evitavam essa discussão, que ficava para o momento da nomeação dos candidatos.  

Em 2006, por meio da Notificação Recomendatória nº 06/2006, o MPT recomendou às 

organizadoras de concursos que orientassem os tomadores de seus serviços, a fazer constar dos 

editais de concursos, dos quais tivesse responsabilidade, dentre outros aspectos, que o número 

de vagas reservadas fosse sempre elevado ao primeiro número inteiro subsequente, quando o 

resultado do percentual fosse número fracionado, ainda que apenas um.  

Os questionamentos passaram a surgir de ambas as partes, dos candidatos com 

deficiência que exigiam o cumprimento da reserva legal, e dos candidatos sem deficiência que 

entendiam que a reserva estava sendo majorada. 

O assunto foi amplamente discutido no STF, por meio do MS nº 26.310-5/2007, no qual 

Ministros integrantes da corte divergiam no sentido de manter-se a reserva de uma vaga, 

quando o total ofertado é de duas, mesmo contrariando o limite de 20% estabelecido na Lei nº 

8.112/1990. O Relator Marco Aurélio concluiu que, nesses casos, o percentual da reserva estaria 

majorando o percentual máximo de 20%, para 50%. Entretanto, o ministro Menezes Direito 

manifestou seu temor em que esse raciocínio ensejasse óbice, em concursos futuros, quando, 

na verdade, a Constituição determina que exista a reserva. Esse raciocínio foi acompanhado pela 

Ministra Carmen Lúcia; todavia foram votos vencidos, e por maioria de votos, acompanhando o 

relator conclui-se pela reserva de vagas a partir da quinta vaga aberta.  

Para os concursos que não indicam a quantidade de vagas, e que são abertos para 

formação de cadastro reserva, o que ainda é comum nos concursos públicos federais, a 

polêmica se estende para o momento da nomeação. Quando o candidato com deficiência será 

chamado? Os exemplos de editais abaixo poderão demonstrar, de forma mais didática, a grande 

polêmica da ação afirmativa. Como a interpretação de uma política pública pode interferir em 

sua efetivação.  

No Edital de abertura de Inscrições do TRT da 18ª Região, de 2008, constou: 
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DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição 
Federal e na Lei nº 7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras. 
2. Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, bem como na forma do Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o 
percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir durante o 
prazo de validade do concurso, de acordo com o cargo/área/especialidade. 
2.1 Aos portadores de deficiência serão destinadas, para as vagas que surgirem 
ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, a 20ª, 40ª, 60ª vagas e 
assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, relativamente à 
criação de novas vagas (cadastro de reserva), durante o prazo de validade do 
concurso. (BRASIL. TRT18, 2008, grifos nossos). 
 

Se não há oferta de vagas para se calcular o percentual da reserva, é necessário indicar 

quando se dará a nomeação do primeiro candidato com deficiência habilitado no concurso. No 

concurso supracitado o primeiro candidato com deficiência habilitado na lista especial (que será 

explicada com mais detalhes neste Capítulo) seria chamado para ocupar a vigésima vaga aberta. 

Ou seja, para algumas carreiras (especialidades) pode ser que essa possibilidade nunca chegue; 

que não existam, ou que não surjam as vinte vagas no prazo de validade do concurso (de dois 

anos prorrogáveis para mais dois anos). Nesse caso, a ação afirmativa não passou do caráter 

formal, houve a previsão no edital, porém a possibilidade de se concretizar materialmente é 

remota. Sobre a possibilidade da quadragésima ou sexagésima vaga, o que esperar? 

Considerado como um dos pontos mais vulneráveis no processo de elaboração das 

regras de um concurso, o tema continuou a ser a razão de muitos questionamentos levados ao 

Judiciário. Cabia, no entendimento das Comissões dos Concursos, definir a regra, baseada nas 

recomendações, em decisões precedentes e, não raro, aguardar o julgamento de ações 

específicas. Em diversas discussões de elaboração de edital e na leitura de muitas decisões 

judiciais, o assunto era tratado pontualmente, como o impacto de uma ação naquela realidade 

específica, parecendo desconsiderar o significado da elaboração e objetivos da ação afirmativa. 

Alguns órgãos públicos, ou Estados mais engajados na causa, primavam pela reserva de vagas, 

de modo a garantir que, havendo aprovação, o candidato com deficiência fosse, de fato, 

nomeado. Mas, entre os órgãos Federais, que caracterizam os concursos mais concorridos, 

amparados pelas controvérsias entre as normas, a polêmica continuava.  
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Em agosto de 2009, o TRT da 3ª Região publicou seu edital de abertura de inscrições, e 

reservou a segunda vaga aberta para o primeiro candidato com deficiência aprovado no 

concurso, como segue: 

 

Em obediência ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei nº 8.112/90, no art. 39 do 
Decreto nº 3.298/99 e na Instrução Normativa nº 07/96 do Tribunal Superior 
do Trabalho, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, 
de acordo com o Cargo/Área/Especialidade. 
O primeiro candidato portador de deficiência classificado no Concurso será 
convocado para ocupar a segunda vaga aberta, enquanto aos demais 
candidatos portadores de deficiência classificados, serão convocados para 
ocupara 20ª, 40ª e a 60ª vagas e assim sucessivamente, observada a ordem de 
classificação, relativamente à criação de novas vagas (cadastro de reserva), 
durante o prazo de validade do concurso. (BRASIL, TRT3, 2009). 

 

Em dezembro de 2009, o TRF da 4ª Região abriu seu concurso, para 18 

cargos/especialidades distintos; a maioria, para formação de cadastro de reserva, e dentre 

aqueles com oferta de vagas, o máximo previsto era de três. Sobre a nomeação dos candidatos 

com deficiência aprovados, estabeleceu que o primeiro ocuparia a décima vaga e os demais 

convocados, a cada intervalo de 20, sendo chamados para a 30ª, 50ª. 

 

Em face das disposições do parágrafo único do art. 2º da Resolução 155/96, do 
Conselho de Justiça Federal, aos portadores de deficiência física serão 
destinadas — para cada carreira/área/especialidade a que se refere o item 1 
do Capítulo II deste Edital, em cada localidade a que se refere o item 5 do 
Capítulo II também deste Edital — a 10ª, a 30ª, a 50ª vagas e assim 
sucessivamente. (BRASIL. TRF4, 2009). 
 

A regra foi estabelecida com base na Resolução nº 155/199648 do Conselho de Justiça 

Federal – CJF, que regulamentou o artigo o art. 5º, § 2º, da Lei nº 8112/90, mas que, até então, 

não havia sido invocada nos demais editais.  

 

Art. 2º No edital de abertura do concurso deverão ser reservadas às pessoas 
portadoras de deficiência até 20% (vinte por cento) das vagas nele oferecidas, 
ou das que vierem a surgir no prazo de validade do concurso.  

                                                           
48 Revogada pela Resolução Nº CJF-RES-2013/00246 de 13/06/2013 – Art. 8º, § 2º Quando o número total de 
vagas oferecidas às pessoas com deficiência resultar em número fracionário, o arredondamento para o número 
inteiro subsequente observará o limite máximo de reserva de vaga de 20% (vinte por cento) do total previsto 
para o concurso.  
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Parágrafo único. Na definição do número de vagas decorrente da aplicação do 
percentual a que se refere o caput deste artigo, utilizar-se-á arredondamento 
para o número inteiro imediatamente inferior, em frações menores do que 0,5 
(cinco décimos) e para imediatamente superior, em frações maiores ou iguais a 
0,5 (cinco décimos). (BRASIL, 1996). 

 

Iniciar as nomeações dos candidatos com deficiência na décima vaga ainda causava 

questionamentos, como se a Administração estivesse utilizando meios de não receber 

servidores com deficiência. O assunto foi e ainda é palco de grandes debates, todavia, os 

concursos passaram a adotar como prática mais comum chamar o candidato com deficiência 

para a quinta vaga aberta, o que indica que chegar a essa quantidade de vagas dentro do prazo 

de validade de um concurso é bastante possível. A partir de 2010, os concursos com essa 

previsão não foram mais questionados. Já havia argumentos, recomendações, resoluções, 

decisões precedentes, o suficiente para justificar a reserva da quinta vaga e das demais a cada 

intervalo de vinte. 

Quanto ao inciso IV do art. 39, referente à obrigatoriedade, no período das inscrições, da 

apresentação de laudo médico que ateste a deficiência, os editais dos concursos devem fornecer 

as informações necessárias para o respectivo envio, bem como descrever as informações que 

nele devem constar, pretendendo garantir a isonomia do concurso e o adequado atendimento 

ao candidato. (GUGEL, 2006). 

Tal exigência também aspira a assegurar a isonomia do processo, evitando que 

candidatos que não necessitam de adaptações ou do amparo legal, se beneficiem.  Durante o 

período de inscrição, o laudo médico será necessário para identificar os candidatos com 

deficiência, bem como àqueles que pretendem concorrer às vagas reservadas, pois é facultado o 

direito do candidato com deficiência de, por decisão própria, não concorrer à reserva legal, 

assim como para comprovar a necessidade de adaptações para a prova. É com base no laudo 

médico, o qual atesta a deficiência do candidato, que são formadas as listas de resultados dos 

concursos, a lista geral (da ampla concorrência) e a lista especial (dos candidatos com 

deficiência). 

É de suma importância que o candidato com deficiência atente-se às normas 

editalícias, no que se refere aos documentos a serem enviados, bem como aos prazos 

estipulados. A validade do laudo, em função da data de emissão, é outro ponto polêmico em 

concursos públicos. Atualmente, o laudo apresentado é considerado válido se sua emissão 
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tenha ocorrido nos últimos 12 meses que antecederam o período das inscrições. Esse prazo 

também foi estendido em razão de manifestações de candidatos e grupos que os 

representavam, pois, anteriormente, se considerava válido, para fins de concorrer às vagas 

reservadas, o laudo emitido em no máximo 90 dias. Tem-se, aqui, mais um avanço em 

relação ao que fora praticado quando da publicação do Decreto, considerando-se que, à 

época, muitos candidatos participavam dos concursos sem o amparo da ação afirmativa, por 

nem sequer conseguirem a emissão de laudo médico, uma vez que o período que 

compreendia a publicação do edital e o término das inscrições não era suficiente para 

conseguir uma consulta no serviço público de saúde. Era comum a alegação que somente o 

médico da especialidade se dispunha a emitir um laudo para essa finalidade. Assim, a cada 

concurso de seu interesse, o candidato não dependeria de conseguir uma consulta ou 

localizar o médico da especialidade, para cumprir a regra para inscrever-se no certame. 

Abaixo, tem-se a transcrição da regra expressa no edital publicado em 10/12/2007, 

para o concurso do TRF da 5ª Região: 

 

O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de 
deficiência, especificando-a na Ficha/Formulário de Inscrição via Internet e, 
no período das inscrições, deverá encaminhar via SEDEX ou Aviso de 
Recebimento (AR) [...] 

a) Laudo Médico original e expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua 
prova, informando, também, o seu nome, documento de identidade (RG), 
número do CPF e opção de Cargo. (BRASIL. TFR5R, 2007, grifos no original) 

Em dezembro de 2008 foi instaurado o procedimento administrativo no Ministério 

Público do Trabalho da 5ª Região49 – Coordenadoria de Defesa dos Interesses Difusos e 

Coletivos – CODIN, que resultou em Termo de Ajuste de Conduta, cuja obrigação era de se 

considerar válidos, por um ano, os laudos médicos apresentados para fins de inscrição em 

concursos, na condição de pessoas com deficiência. Logo, a partir de maio/2009, diversas 

organizadoras de concursos passaram a adotar o procedimento pactuado, passando a ser a 

conduta mais praticada, desde então. 

                                                           
49 Procedimento Preparatório Nº 995/2008. Ata de Audiência de 11/02/2009, Salvador/BA. 
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O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser pessoa com 
deficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição, e que deseja 
concorrer às vagas reservadas. Para tanto, deverá encaminhar, durante o 
período de inscrições, a documentação relacionada abaixo via Internet ou 
Correios: 
a) Laudo Médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do 
término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, 
contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico 
responsável por sua emissão; anexando ao Laudo Médico as seguintes 
informações: nome completo, número do documento de identidade (RG), 
número do CPF, identificação do Concurso ao qual está concorrendo e a 
opção de Cargo. (BRASIL. TRT3, 2009, grifos nossos). 

 

A regra que, inicialmente, pode parecer mera formalidade, como alegam alguns 

candidatos que ainda insurgem-se contra a obrigatoriedade dessa comprovação durante o 

período das inscrições, é fundamental para a lisura de todo processo. Assim, aqueles 

candidatos que não enviarem laudo médico ou apresentarem laudo cuja data de emissão 

extrapolem os limites indicados poderão participar do concurso, porém não concorrerão à 

reserva de vagas, em razão do descumprimento da regra. Todavia, as adaptações 

necessárias para realizar a prova poderão ser deferidas, já que, muitas vezes, a forma 

adaptada é a única maneira de permitir que o candidato participe do concurso. A 

consequência maior do envio de documento em desacordo ao estabelecido em edital é não 

configurar na lista de candidatos que concorrem às vagas reservadas, pois a Administração 

não pode negar acessibilidade, o que poderia tornar inviável a participação no concurso. 

 

A exigência do atestado contendo a conceituação e o grau de deficiência 
merece consideração, também pelo candidato, pois tem desdobramentos 
importantes para as providências que deverão ser tomadas pelo órgão 
responsável pelo concurso quanto à adaptação das provas, ao local de 
realização das mesmas e a adaptação do curso de formação e do período de 
estágio probatório. (GUGEL, 2006, p. 100). 

 

O edital, além de cumprir a norma da previsão de adaptação (artigo 39, inciso III) 

deve elencar os tipos de adaptações oferecidas pela Administração/Organizadora, sem 

prejuízo a outras condições que, em razão da especificidade da deficiência, possam ser 

necessárias, desde que devidamente justificadas por especialista da área da deficiência, 

sujeitos à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.  
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A adaptação das provas refere-se exclusivamente a tornar o conteúdo acessível, 

oferecendo a condição necessária para que todos os candidatos realizem a prova. Os editais 

devem indicar os recursos disponíveis para que o candidato indique o que melhor o atende. 

Segue transcrição do Edital de Abertura de Inscrições de concurso público do Tribunal 

Regional do Trabalho da 3ª Região, quanto aos meios de adaptações disponíveis e as regras 

para solicitá-los.  

O candidato com deficiência visual, que necessitar de prova especial em 
Braile ou Ampliada ou Leitura de sua prova, além do envio do laudo médico 
[...], deverá encaminhar solicitação por escrito, até o término das inscrições, 
especificando o tipo de prova que necessita e o tipo de deficiência; 
O candidato com deficiência auditiva, que necessitar do atendimento do 
Intérprete de Língua Brasileira de Sinais, [...], deverá encaminhar solicitação 
por escrito, até o término das inscrições; 
O candidato com deficiência física, que necessitar de atendimento especial, 
além do envio do laudo médico [...], deverá solicitar, por escrito, até o 
término das inscrições, mobiliário adaptado e espaços adequados para a 
realização da prova, designação de fiscal para auxiliar no manuseio das 
provas discursivas e transcrição das respostas, salas de fácil acesso, 
banheiros adaptados para cadeira de rodas etc., especificando o tipo de 
deficiência;  
O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para 
realização das provas, além do laudo médico [...], deverá encaminhar a 
solicitação com justificativa do tempo adicional emitida por especialista da 
área de sua deficiência, até o término das inscrições.  
Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braile 
serão oferecidas provas nesse sistema [...] Aos deficientes visuais (baixa 
visão) que solicitarem prova especial Ampliada serão oferecidas provas 
nesse sistema. O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua prova 
Ampliada, entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de tamanho de fonte, 
a prova será confeccionada em fonte 24.  
Os deficientes visuais (cegos ou baixa visão), que solicitarem prova especial 
por meio da utilização de software, deverão indicar um dos relacionados a 
seguir: Dos Vox (sintetizador de voz); Jaws (Leitor de Tela); Zoom Text 
(Ampliação ou Leitura). (BRASIL. TRT3, 2015). 

 

O Art. 40 do Decreto Federal Nº 3298/1999 corrobora a explicação anterior: 

Art. 40. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa 
portadora de deficiência em concurso público para ingresso em carreira da 
Administração Pública Federal direta e indireta. 
§ 1º No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite 
de tratamento diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no 
prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de que 
necessita para a realização das provas. (BRASIL, 1999, grifos nossos). 
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Chamamos a atenção ao parágrafo primeiro do artigo 40 do Decreto que condiciona 

o atendimento especial ao requerimento do candidato. O objetivo maior da norma é a 

garantia dos direitos da pessoa com deficiência, mas não em detrimento de alguns deveres, 

no caso, o cumprimento das regras de cada edital, referente ao envio da respectiva 

documentação, assim como a informação completa e precisa do tipo de atendimento 

necessário. Considere que um candidato enviou  um laudo médico em que atesta cegueira 

em ambos os olhos, mas não informa as adaptações necessárias para a realização da prova; 

não há como a Administração/Organizadora prever e oferecer a condição adequada, 

considerando que nem toda pessoa cega utiliza o Braile, assim como nem toda pessoa cega 

domina softwares de leitura de tela, ou, ainda, no caso de deficiência física, nem toda pessoa 

paraplégica utiliza cadeira de rodas. O atendimento especial é individualizado e, por isso, 

deve ser solicitado pelo próprio candidato interessado, sob pena de não ter as condições 

necessárias para realizar a prova em decorrência de sua omissão. Candidatos que não 

indicam as condições necessárias de adaptações tentam, por meio de ações judiciais, 

caracterizar a “falta de atendimento” à discriminação, à falta de preparo ou ao descaso das 

organizadoras. E, muitas vezes, quem julga a ação volta-se à condição individual, 

desconsiderando tantos outros atendimentos dispensados, como também ignorando a 

omissão do candidato ao não indicar sua necessidade. A exigência do laudo extrapola as 

questões de atendimento e discriminação positiva, em se tratando de concursos públicos, a 

segurança do processo também deve ser considerada:  

 

É justificável que se exija do candidato com deficiência, no ato da inscrição, 
ao proceder à declaração da deficiência, a informação sobre a utilização de 
órtese, prótese ou aparelho que possa ensejar a necessidade de verificação 
do sistema de segurança do concurso. (GUGEL, 2006, p. 103). 

 

Estabelecidas as regras para que a pessoa com deficiência possa realizar a prova, é 

determinante salientar que sua participação se dará em igualdade de condições. A saber: 

 
Art.41. A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais 
previstas neste Decreto, participará de concurso em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que concerne: 
I- ao conteúdo das provas; 
II- à avaliação e aos critérios de aprovação; 
III- ao horário e ao local de aplicação das provas; e 
IV- à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. (BRASIL, 1999). 
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Promover acessibilidade ao candidato com deficiência que necessite, por exemplo, 

de cadernos de prova ampliados, recursos tecnológicos, como software de leitura de tela, ou 

outras adaptações quaisquer que, em geral, requerem realização de prova em sala 

reservada, assegurando a isonomia e as condições adequadas para a realização da prova. A 

exigência do envio do laudo médico visa a garantir que candidatos sejam beneficiados com 

atendimentos especiais, no caso de simples requerimentos, desacompanhados das devidas 

justificativas. 

 

4.1.1.2 Tempo Adicional 

Em relação à necessidade de tempo adicional para realização da prova, a previsão 

legal refere, no Art. 40 §2º 

O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para 
realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de 
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo 
estabelecido no edital do concurso. (BRASIL, 1999, grifos nossos). 
 

A concessão de tempo adicional não causa menos polêmica. A norma determina que 

o candidato que necessitar de tempo adicional deverá requerê-lo com justificativa 

acompanhada de parecer de especialista. Por especialista, compreende-se o profissional que 

atua na área da deficiência do candidato, podendo ser o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

educadores, entre outros. Mas esse entendimento é relativamente recente. Ainda há 

situações em que a Administração/Organizadora atrela o pedido do especialista ao pedido 

médico, indeferindo a solicitação que seja emitida apenas por profissional médico. 

Cabe ressaltar que para concorrer às vagas reservadas, a exigência refere-se ao envio 

do laudo-médico que ateste o tipo e o grau da deficiência. Atestados emitidos por 

especialistas de outras áreas ou outras especialidades da área da saúde não são 

considerados para se comprovar a deficiência para fins de concorrer às vagas reservadas, o 

que não pode ser confundido com o pedido de tempo adicional que pode ser emitido por 

qualquer especialista da área da deficiência. Também é oportuno ressaltar que a justificativa 

do próprio candidato, por si só, não cumpre a exigência e não comprova a necessidade de 

tempo adicional.  
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Neste aspecto ressaltamos que as devidas comprovações e justificativas garantem a 

lisura do concurso, evitando que candidatos sem deficiência, ou sem a real necessidade de 

tempo adicional se beneficiem na disputa.  

 

4.1.1.3 Divulgação do Resultado 

 

Concluídas as etapas do concurso, o resultado será publicado em listas distintas, 

como segue no Art. 42 do Decreto Federal nº 3298/1999. 

 

A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, 
contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a 
dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes 
últimos. (BRASIL, 1999). 
 

Segundo Gugel (2006), a primeira justificativa para a elaboração de duas listas é 

disciplinar o resultado de duas competições: a dos candidatos sem deficiência, chamada de 

ampla concorrência (ou lista geral) e a de candidatos com deficiência que concorrem à reserva 

de vagas (lista especial). Vale lembrar que as pessoas com deficiência concorrem às vagas da 

ampla concorrência e às vagas reservadas, e, no caso de não haver candidato com deficiência 

classificado, as vagas passam a ser disputadas pelos candidatos sem deficiência. A segunda 

justificativa é nortear a convocação para nomeação, que deve ocorrer de forma alternada e 

proporcional, o que garante o acesso do candidato com deficiência. O resultado, em duas listas, 

deve ser divulgado ao final do concurso, ou ao final de cada etapa, de modo que a publicação 

propicie o chamamento dos candidatos com deficiência para as fases seguintes, considerando 

sempre aqueles que alcançarem a nota mínima exigida para prosseguir na competição. 

Vale destacar que quando há nota de corte específica entre as fases do concurso, o 

candidato com deficiência somente prosseguirá se obtiver a nota mínima exigida para 

habilitação. Todavia, em havendo, além da nota mínima, outro “limite de corte” para continuar 

na disputa, esse corte não deve ser aplicado aos candidatos com deficiência. Como exemplo, 
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utilizaremos as regras do edital do TRF da 1ª Região, as quais foram retificadas em razão de 

decisão judicial, em Ação Civil Pública50.  

O referido concurso era composto por duas etapas, prova objetiva e prova discursiva, 

realizadas no mesmo dia, mas que seriam corrigidas as provas discursivas apenas daqueles que 

estivessem mais bem classificados na prova objetiva, de acordo com o estipulado por cargo/área 

(Ex.: terão as provas discursivas corrigidas, apenas os candidatos habilitados na prova objetiva e 

mais bem classificados até a 100ª posição). Todavia, o edital não previu um “corte” proporcional 

ou específico para a correção das provas dos candidatos com deficiência, condicionando-os, para 

permanecer no concurso, que estivessem entre os melhores classificados da ampla concorrência 

(lista geral). Esta regra ocasionou a eliminação de praticamente todos os candidatos com 

deficiência na primeira etapa do concurso, levando a questão à análise do Judiciário, que 

determinou, em decisão liminar, que todos os candidatos com deficiência que atingiram a nota 

mínima para habilitação na etapa objetiva prosseguissem no concurso, ou seja, que tivessem a 

prova discursiva corrigida.  

Até então, a maioria dos concursos eram compostos apenas de provas objetivas, e as 

provas discursivas, quando exigidas, eram aplicadas especialmente para cargos de nível superior. 

Atualmente, esse modelo de seleção, composto de duas etapas (objetiva e discursiva), é o mais 

utilizado, inclusive para os cargos cuja exigência mínima é o ensino médio completo.  

Podemos dizer que aquela decisão indica um marco na interpretação da ação afirmativa, 

já que, naquele contexto, o objetivo da reserva de vaga poderia jamais ser atingido, exigindo-se 

que os candidatos com deficiência estivessem no grupo dos mais bem classificados. Se estar 

entre os melhores classificados nos concursos fosse uma realidade para essa população, a ação 

afirmativa não seria necessária.  

Nessa lógica, podemos utilizar como exemplo, a regra específica indicada no Enunciado 

CNJ nº 12/2009 e na Resolução CNJ nº 75/2009 para os concursos do Poder Judiciário e da 

Magistratura, respectivamente, no que tange à indicação de limites de convocação para as 

etapas posteriores, aplicando-se exclusivamente aos candidatos com deficiência, a nota mínima 

exigida para habilitação.  

 

                                                           
50 Poder Judiciário – Seção Judiciária do Distrito Federal. Decisão 195/2007-B. Processo nº 20073400003387- 9, 
Requerente: Defensoria Pública da União e outro, Requerido: União Federal e outro. 
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Enunciado Administrativo CNJ nº 1251 
Em todos os concursos públicos para provimento de cargos do Poder Judiciário, 
inclusive para ingresso na atividade notarial e de registro, será assegurada 
reserva de vagas a candidatos com deficiência, em percentual não inferior a 5% 
(cinco por cento), nem superior a 20% (vinte por cento) do total de vagas 
oferecidas no concurso, vedada a incidência de ‘nota de corte' decorrente da 
limitação numérica de aprovados e observando-se a compatibilidade entre as 
funções a serem desempenhadas e a deficiência do candidato. As listas de 
classificação, em todas as etapas, devem ser separadas, mantendo-se uma com 
classificação geral, incluídos os candidatos com deficiência e outra 
exclusivamente composta por estes. (BRASIL. 2009, grifos nossos). 

 

Pode-se observar que, além da referência à nota de corte, o texto também remete ao 

percentual de reserva de vagas, à compatibilidade entre deficiência e função a ser 

desempenhada e à lista de classificação. Todavia, o texto não consegue ser claro ao ponto de 

esgotar as controvérsias.  

Nos concursos para Magistratura, após a prova objetiva: 

 

Art. 44. Classificar-se-ão para a segunda etapa: 
I - nos concursos de até 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, os 200 (duzentos) 
candidatos que obtiverem as maiores notas após o julgamento dos recursos; 
II - nos concursos que contarem com mais de 1.500 (mil e quinhentos) inscritos, 
os 300 (trezentos) candidatos que obtiverem as maiores notas após o 
julgamento dos recursos. 
§ 1º Todos os candidatos empatados na última posição de classificação serão 
admitidos às provas escritas, mesmo que ultrapassem o limite previsto no 
“caput”. 
§ 2º O redutor previsto nos incisos I e II não se aplica aos candidatos que 
concorram às vagas destinadas às pessoas com deficiência, as quais serão 
convocadas para a segunda etapa do certame em lista específica, desde que 
hajam obtido a nota mínima exigida para todos os outros candidatos, sem 
prejuízo dos demais 200 (duzentos) ou 300 (trezentos) primeiros classificados, 
conforme o caso. (BRASIL, 2009, grifos nossos)52. 

 

Atualmente, o mais praticado em concursos é estabelecer uma cláusula de barreira entre 

etapas (linha de corte ou limite de classificação) que determine quantos candidatos prosseguirão 

no concurso (na ampla concorrência), incluindo, sempre, os empatados na última colocação e 

                                                           
51Precedente: Pedido de Providências nº 200810000018125 - 69ª Sessão - julgado em 9 de setembro de 2008) 
Ministro Gilmar Mendes. 
52 Conselho Nacional de Justiça - Resolução nº 75/2009 – dispõe sobre os concursos públicos para ingresso na 
carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional.  
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todos os candidatos com deficiência que atingiram a marca mínima exigida para habilitação na 

respectiva etapa. No Anexo III, temos alguns exemplos de textos de editais com essa regra. 

Exceção a essa regra já foi verificada ao se estabelecer cortes proporcionais, além da 

nota mínima, como, por exemplo: serão convocados para a etapa seguinte aqueles candidatos 

que obtiverem classificação até três vezes o número de vagas ofertadas para a ampla 

concorrência, assim como o número de candidatos com deficiência habilitados até três vezes o 

número de vagas a eles ofertadas. 

Ao fim do processo, é fundamental que se comprove a deficiência, sob pena de exclusão 

do concurso. Para tanto, os editais passaram a adotar a seguinte regra: 

 

Previamente à nomeação o candidato será submetido à avaliação da Equipe 
Multidisciplinar do Tribunal Regional Federal ou das Seções Judiciárias da 
Quinta Região, ou por eles credenciadas, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da convocação, com o objetivo de verificar se a deficiência se enquadra na 
previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/99 e alterações 
posteriores e da Súmula 377 do STJ. 
[...] 
Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4º e seus 
incisos do Decreto Federal nº 3.298/99, suas alterações e a Súmula 377 do STJ, 
ele será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos 
relativos a sua Opção de Cargo/Área/Especialidade, desde que se enquadre 
nos limites estabelecidos nos Capítulos IX, X ou XI, deste Edital. 
Na hipótese do candidato não ter sido classificado de acordo com os limites 
constantes dos Capítulos IX, X e XI, será eliminado do certame. (BRASIL. TRF5, 
2012). (grifos nossos) 

 

Os limites a que se refere o trecho do Edital acima são: a nota mínima exigida para 

habilitação na prova objetiva e, no caso da ampla concorrência, estar classificado entre os (por 

exemplo) 200 melhores, pois somente estes irão para a segunda fase do concurso (prova 

discursiva). Aqueles inscritos como candidatos com deficiência prosseguem no concurso 

independente de sua classificação, bastando estar habilitado, tendo como referência o mínimo 

exigido na prova objetiva.  

Se, ao final do concurso, a deficiência não for constatada, é necessário observar sua 

classificação em relação aos candidatos da ampla concorrência e, caso não esteja, como no 

exemplo acima, entre os duzentos convocados, o candidato deve ser eliminado do certame, 

caso contrário estaria se beneficiando de uma ação da qual não tem direito. Tal informação é de 

extrema importância, tendo em vista que o candidato só permaneceu no concurso pelo fato de 
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ter declarado uma deficiência, e, quando não confirmada, as regras que devem ser consideradas 

são as da ampla concorrência. Se a classificação dentre a lista geral foi acima de 200 (seguindo o 

exemplo citado acima), teria sido eliminado logo na primeira fase.  

Casos como esse ocorrem, especialmente, pela interpretação literal do art. 42 (segundo 

o qual o resultado final deve ser feito em duas listas, e que na lista geral devem constar todos os 

candidatos, inclusive os com deficiência). Todavia, a regra de 1999 referiu-se ao resultado final 

do concurso, não considerando etapas intermediárias, até porque, à época, não se aplicava, a 

cláusula de barreira entre etapas, atualmente, tão comum. Esse tema é palco de inúmeras 

discussões e, se o assunto não for discutido à luz de casos concretos, considerados as 

classificações e pontuações obtidas em casa fase, a aplicação literal da norma pode trazer vícios 

aos resultados dos concursos, como expusemos anteriormente, pode-se até favorecer um 

candidato que não teria direito à cota53. Esse controle deve ser feito pela Administração, no 

momento do chamamento para nomeação, que deve ser feita de forma alternada, entre as 

listas, de acordo com a ordem classificatória. Essa alternância não é ponto menos controverso. 

 
A Convocação de forma alternada e proporcional deve iniciar com os 
candidatos da lista geral, passando-se ao primeiro da lista de candidatos com 
deficiência no primeiro bloco de convocados, seja qual for o número de 
candidatos chamados, aplicando-se a regra do percentual mínimo de 5% (...) Se 
a convocação inicial for de apenas cinco candidatos, também não deverá existir 
qualquer dúvida, convocam-se os quatro primeiros candidatos classificados da 
lista geral e o quinto convocado será o primeiro que figurar na lista especial. 
[...] Se um candidato com deficiência já figurar entre os quatro convocados, 
não deve ser computado para a reserva, chamando em quinta convocação, o 
segundo da lista de candidatos com deficiência. (GUGEL, 2006, p. 106). 

 

                                                           
53 Em consulta feita pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho – CSTJ ao Tribunal de Contas da União – TCU 
(TC 007.461/2014-3), este órgão recomendou que os candidatos com deficiência, mesmo que obtenham 
classificação superior aos limites da ampla concorrência, devem ser incluídos ao final da listagem geral, de 
acordo com o art. 42 do Decreto Federal 3298/1999. Todavia, o referido voto limitou-se a uma análise 
superficial da consulta, não considerando as etapas intermediárias do certame. Atualmente, em função da 
Reserva de 20% de Vagas para negros (Lei Federal 12.990/2014 e Resolução CNJ 203/2015), o CNJ reconheceu 
que as normas, até então, não consideraram as etapas intermediárias (PCA 0005149-79.2015.2.00.000). A 
partir da Lei 12.990/2015, os concursos passaram a ter três listas de resultados: geral, com deficiência e 
negros). É importante destacar que, considerando a política afirmativa de cotas, muitos dos aspectos que 
foram judicializados, no caso da reserva para pessoas com deficiência, a lei para negros regulamentou, como, 
por exemplo, a partir de quantas vagas deve haver reserva; o arredondamento quando o cálculo for fracionado 
e o caso das concorrências distintas em cada lista, o que é um avanço para o debate do tema. Porém, trouxe 
outras polêmicas que merecem dedicação em estudo específico. 
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Esse mesmo entendimento foi indicado pelo MPT, na Notificação Recomendatória nº 

06/2006, já citada neste estudo. É importante ressaltar que a ação afirmativa intenta amparar as 

pessoas com deficiência que necessitam dessa proteção. Logo, se o candidato foi aprovado no 

concurso, sem a necessidade dessa ação, sua nomeação deve ser computada considerando a 

classificação da lista geral, chamando, então, o segundo candidato com deficiência habilitado 

para ocupar a vaga reservada. 

Para Gugel (2006), no caso de existir apenas uma vaga, esta deve ser destinada ao 

primeiro colocado da lista geral, e a próxima convocação, destinada ao candidato da lista 

especial. Se o candidato com deficiência for o primeiro classificado no concurso, no caso de 

surgir outra vaga, deve ser convocado o próximo candidato da lista especial. Reforça ainda que 

em relação ao “cadastro de reserva”, durante o período de validade do concurso, a garantia que 

os candidatos com deficiência devem ter é a de se manter a alternância das convocações, 

observando a ordem de classificação das listas geral e especial. O mesmo ocorre, nos concursos 

que determinam suas vagas por localidade. É de extrema importância respeitar a ordem 

classificatória e a alternância das listas, para que se garanta ao candidato com deficiência o 

direito de escolher a localidade de seu interesse, e não somente no final do bloco de 

convocados, quando, muito provavelmente, as melhores lotações terão sido escolhidas. 

Objetivando garantir o acesso de pessoas com deficiência aos cargos públicos, esse 

entendimento vem sendo seguido e aplicado em diversos editais, especialmente daqueles 

concursos que não indicam o número de vagas, ou em que o número de vagas é muito baixo, 

tanto no que se refere a iniciar a nomeação do candidato com deficiência na segunda vaga, 

quanto a reservar a segunda vaga em todas as localidades onde se abriu o concurso. O TRT da 3ª 

Região adotou o procedimento acima descrito: 

 

O primeiro candidato com deficiência classificado no Concurso será convocado 
para ocupar a 2ª vaga aberta, relativa ao Cargo/Área/Especialidade/Sub-região 
para o qual concorreu, enquanto os demais candidatos com deficiência 
classificados serão convocados a cada intervalo de 19 (dezenove) vagas e, 
observada a ordem de classificação, relativamente ao surgimento de novas 
vagas, durante o prazo de validade do Concurso. (BRASIL. TRT3, 2015). 

 

O concurso de que trata o trecho acima ofertou mais de 30 especialidades diferentes 

(para nível superior e médio), distribuídas em 12 sub-regiões (vagas ofertadas em diversos 

municípios do estado de Minas Gerais, onde há Varas do Trabalho). A Administração garantiu, 
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com a reserva da segunda vaga aberta, a nomeação de candidatos com deficiência, 

provavelmente para o primeiro grupo de chamados em todos os cargos. 

Sobre este aspecto, o Parecer nº 45, emitido pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE, ao recomendar o cumprimento da alternância das 

listas e o respectivo chamamento, citou a jurisprudência do STJ, Relator Ministro Gilson Dipp: 

 
Entenda-se que não se pode considerar que as primeiras vagas se destinam a 
candidatos não-deficientes e apenas as eventuais ou últimas a candidatos 
deficientes. Ao contrário, o que deve ser feito é a nomeação alternada de um e 
outro, até que seja alcançado o percentual limítrofe de vagas oferecidas pelo 
Edital a esses últimos54.  

 

À época, o CONADE reconheceu a pertinência das reclamações e dos processos e 

recomendou às entidades e às pessoas prejudicadas a intentarem mandado de segurança 

individual ou coletivo, ação ordinária, ou ainda que o Ministério Público fosse provocado para 

intentar ação civil pública, obrigando, assim, que o poder público cumprisse a reserva de vagas. 

O referido parecer fora remetido a todos os Ministérios do Governo Federal, Defensorias 

Públicas, Advocacia Geral da União, Conselhos Nacional do Ministério Público e do Poder 

Judiciário, Estados e Municípios denunciados, dentre outros órgãos públicos, bem como, 

direcionado a todas as entidades de e para pessoas com deficiência e imprensa em geral. 

(BRASIL, 2005)55. 

  

                                                           
54Processo 2004/0104990-3, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento 07/10/2004. 
55 Apesar da polêmica sobre a alternância, a Lei de Reserva de vagas em concursos públicos para os negros, 
regulamentou que o candidato negro deve ocupar a terceira vaga, e há reserva somente em concursos com 
três ou mais vagas, o que ratifica o entendimento da alternância no chamamento. Na regra Federal e do Poder 
Judiciário teríamos, então, as duas primeiras vagas para a lista geral, a terceira, para o negro, e a quinta, para o 
candidato com deficiência; sendo esses, os primeiros colocados das respectivas listas especiais. E assim, 
sucessivamente: a cada intervalo de cinco candidatos, um necessariamente deve ser negro e a cada intervalo 
de 20, necessariamente, um com deficiência, caso haja aprovados nessas condições. Em não havendo, a vaga 
pode ser provida por candidatos da lista geral, respeitada a ordem classificatória. Entretanto, mesmo com as 
normas expressas, tal entendimento gera calorosas discussões.  
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4.1.1.4 Perícia Médica e Equipe Multiprofissional 

 

A comumente chamada “Perícia Médica” é o momento em que se avalia e  se confirma a 

deficiência declarada no ato da inscrição. É nesse momento que o candidato, geralmente, já 

aprovado em todas as etapas do concurso56, “confirma seu direito” à vaga reservada.  

 

A categorização de pessoas para se beneficiarem das chamadas ações 
afirmativas mobiliza questões: em primeiro lugar, a dificuldade de se avaliar 
e “classificar” pessoas segundo um critério objetivo, físico, material. O 
homem é um ser histórico-cultural, não se restringe a um corpo biológico, 
e, sendo assim, qual o sentido e avaliarmos seu corpo, seu déficit orgânico, 
para beneficiar-se de uma lei que tenta compensar prejuízos sociais? Como 
avaliar quem pode se beneficiar da lei, como “medir” – será isso possível? – 
graus de deficiência? Como avaliar o grau de “prejuízo de oportunidades”, 
em uma regra geral assim? (LEME, 2015, p. 120). 
 

O artigo 43 do Decreto Federal estabeleceu os critérios para a perícia.  

Art. 43.  O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência 
de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e 
atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e 
três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. 
§ 1o A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 
I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a 
desempenhar; 
III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do 
ambiente de trabalho na execução das tarefas; 
IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros 
meios que habitualmente utilize; e 
V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 
§ 2o A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as 
atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio 
probatório. 
Art. 44.  A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do 
candidato portador de deficiência obedecerá ao disposto no art. 20 da Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  (BRASIL, 1999).  
 

                                                           
56 Também se convencionou realizar a perícia médica após conhecido o resultado final do certame. Alguns 
concursos, a exemplo da carreira de Magistrados, realizavam a perícia antes da primeira prova. Ações movidas 
por candidatos alegando ônus desnecessário levaram o CNJ a retificar a Resolução nº 75/2009 que continha tal 
regra.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm
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Como vimos no Capítulo 2, certificar a condição da deficiência com base nos parâmetros 

legais não é tarefa fácil e, atualmente, com as alterações trazidas pela LBI, esse 

“enquadramento” pode tornar-se mais subjetivo.  

Após a Convenção e, mais recentemente, com a LBI, a constatação da deficiência já não 

pode ser feita exclusivamente com base no que o art. 4º apresenta, ou seja, observando apenas 

a questão passível de análise médica (com base na CID): é necessário combinar a descrição do 

Decreto com o conceito da LBI, que ratificou, ampliando o que já havia se apresentado na 

Convenção.  

Para o Decreto, considera-se pessoa com deficiência: 

 

Art. 4º (...) a que se enquadra nas seguintes categorias: 
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004). 
II – deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004). 
III – deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 
for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
IV – deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização da comunidade; 
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004) 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
V – deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. (BRASIL, 
1999). 
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Considerando ainda a Súmula 377 do STJ (considera a visão monocular como deficiência) 

e o Decreto Federal nº 8.368/2014, que regulamentou a Lei nº 12.764/2012, incluindo, no rol 

das deficiências, as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 

E, conforme o art. 2º da LBI, sobre a avaliação da deficiência: 

 

§ 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. (BRASIL, 2015). 

 
Tem-se assim, uma nova diretriz para a avaliação da deficiência, que traz textualmente o 

conceito da CIF – Classificação Internacional da Funcionalidade – avaliação biopsicossocial, que, 

apesar de ter seu uso recomendado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, sua aplicação 

carece de instrumentalização. Trazer os avanços teóricos e conceituais da CIF para a prática da 

avaliação é outro grande desafio, não somente para as perícias dos concursos, mas para toda 

equipe que estiver diante dos limites e expectativas de uma pessoa que aguarda a definição de 

“ser ou não ser” pessoa com deficiência. O histórico aqui descrito nos leva a considerar que 

teremos que aguardar a regulamentação da aplicação da CIF ou sua instrumentalização e, talvez, 

enquanto isso, aquele que porventura considere ter seu direito negado, baterá às portas do 

Judiciário, que já decidiu, em outras ocasiões, sobre a condição ou não da deficiência.  

Retomando o objetivo da perícia, como a própria norma estabelece, a equipe 

multiprofissional não deve atuar no período de inscrição (exceto se objetivar a análise das 

condições especiais para realização da prova), ou mesmo durante o curso do certame. Sua 

atuação está prevista para o momento em que já se conhecem os candidatos habilitados. E são 

esses que serão submetidos à avaliação por equipe multiprofissional. (GUGEL, 2006). 

O propósito dessa equipe, que deverá ser composta por profissionais capacitados e 

atuantes na área da deficiência do candidato (psicólogos, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, entre 

outros), sendo um deles obrigatoriamente médico, é avaliar a pessoa em aspecto integral: de 

saúde e funcionalidade. A participação de servidores da carreira almejada destina-se a aferir a 

natureza das atribuições e, especialmente, indicar as adaptações necessárias, no posto de 

trabalho, em razão da natureza das tarefas, para compatibilizá-lo às eventuais limitações que a 

deficiência pode causar. No momento da perícia, o objetivo é confirmar a existência da 
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deficiência indicada pelo candidato, no ato da inscrição, por meio do laudo médico apresentado, 

como também, constatar se a referida deficiência se enquadra nos critérios legais. A equipe 

multiprofissional, ao final do estágio probatório, deverá emitir parecer sobre o candidato com 

deficiência. Porém, durante o estágio probatório, essa equipe deverá encontrar soluções para a 

adaptação das tarefas; a conduta deve ser de orientação e supervisão, estando sensível para a 

necessidade de ajudas técnicas, cujas providencias são obrigatórias por parte da Administração, 

para que se possam avaliar as condições exigidas no artigo 20 da Lei nº 8112/1990: disciplina, 

capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. (GUGEL, 2006). 

Outro ponto citado na Notificação Recomendatória nº 06/2006 remeteu à perícia 

médica, ao enquadramento da deficiência ao Decreto e às atribuições da equipe multidisciplinar, 

tendo em vista que muitos candidatos com deficiência eram “reprovados”, na perícia médica, 

sob alegação de incompatibilidade da deficiência com o cargo a ser exercido, assim como das 

dificuldades de se promover as adaptações necessárias. A demanda judicial nessa etapa também 

é expressiva, como já vimos neste estudo, e muitos candidatos continuam sendo nomeados por 

decisão liminar.  

Sobre as perícias que ocorrem após a divulgação do resultado final do concurso, era 

comum que os editais estabelecessem:  

O candidato que tiver efetuado inscrição na condição de portador de 
deficiência deverá, quando convocado, submeter-se a exame médico oficial ou 
credenciado, o qual terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 
como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da 
carreira/área/especialidade. 
[...] No ato da inscrição o candidato portador de deficiência declara 
automaticamente estar ciente das atribuições da carreira/área/especialidade 
para o qual pretende se inscrever e que, se a deficiência for considerada 
incompatível com as atividades previstas, o candidato terá seu nome excluído 
das listas de classificação em que figurar. (TRF4R108 – DOU de 2912/2009) 
(grifos no original). 

 

No já citado Parecer nº 45 de 2005, o CONADE havia se manifestado, em razão de 

denúncias, reclamações, consultas e diversos processos recebidos, acerca do descumprimento 

de dispositivos legais e das normas que regem a reserva de vagas em concursos, baseado em 

seu dever de zelar pela efetiva implantação das políticas públicas para inclusão das pessoas com 

deficiência, especialmente nos casos de ameaça ou violação de direitos, e, por meio desse 

documento, orientou, dentre outras questões, que: a equipe multidisciplinar que certifica o 

enquadramento da deficiência na lei seja composta de especialista da área da deficiência e que 
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as potencialidades da pessoa com deficiência fossem aferidas durante o estágio probatório, 

quando haverá oportunidade de demonstrar as potencialidades para o cargo. O referido parecer 

cita decisão do STF, no sentido de que a pessoa com deficiência que concorreu ao cargo e logrou 

aprovação deveria ser nomeada. “O Estado não pode prometer ilusões. Ao contrário, sua 

promessa, sob pena de maltrato ao princípio da credibilidade, há de ser realidade concreta” 57. 

Como os candidatos aprovados em todas as etapas continuavam a ser excluídos do 

concurso, quando da realização da perícia, com a justificativa de incompatibilidade da deficiência 

com a função, aumentava a demanda judicial referente a esta etapa e, em março de 2006, o 

MPT, por meio da Notificação nº 06/2006, também recomendou que, na ocasião da perícia, 

“não cabe à Comissão observar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, o 

que deve ser analisado durante o estágio probatório”. No momento da perícia, à Comissão 

compete declarar as adaptações necessárias para que o servidor com deficiência possa bem 

desempenhar suas funções.  

Vale destacar que a notificação orienta a “Executora” do concurso a recomendar aos 

seus contratantes as práticas indicadas pelo MPT, todavia tais atos, além de serem, muitas 

vezes, de responsabilidade dos órgãos públicos promotores dos concursos, também são 

realizados após a homologação do resultado final do certame, sem a participação das 

organizadoras, que, muitas vezes, não acompanham esses atos.  

Em relação aos editais, em 2010 ainda se publicavam regras que atribuíam à equipe 

multidisciplinar, no momento da perícia médica, a verificação da compatibilidade da deficiência 

com o cargo pretendido, apesar de haver jurisprudência desde 1999, além das citadas 

recomendações. Abaixo, têm-se as regras editalícias publicadas para o concurso do TRT da 8ª 

Região: 

As vagas definidas no item 2 que não forem providas por falta de candidatos 
portadores de deficiência, por reprovação no concurso ou na perícia médica, 
serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância à ordem 
classificatória. 
O candidato portador de deficiência aprovado no concurso, quando 
convocado, deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se 
à perícia médica realizada por junta oficial do TRT da 8ª Região ou por ele 
credenciada, objetivando verificar se a deficiências enquadra na previsão do 
art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim 
como, se há compatibilidade da deficiência com as atribuições do 

                                                           
57 Citado em Parecer 45/CONADE, STJ 5ª Turma, publicado no DJU, 01/07/1999, p. 27. 
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Cargo/Área/Especialidade a ser ocupado, nos termos dos arts. 37 a 44 da 
referida norma, observadas as seguintes disposições: 
A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por 
equipe prevista pelo art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações. 
[...] 
Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do 
Cargo/Área/Especialidade postulado, o candidato será eliminado do certame, 
sendo tornada sem efeito a sua nomeação. (BRASIL. TRT8, 2010). 

 

O entendimento de que a perícia médica não deveria impedir a nomeação de candidatos 

com deficiência, em razão da hipotética incompatibilidade entre a deficiência e a função se 

consolidou em meados de 2011, e, a partir de então, os concursos federais adotaram 

definitivamente o que há tempos vinha sendo recomendado, como se verifica no trecho 

extraído do edital do concurso do TRF da 5ª Região. 

 
Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4º e seus 
incisos do Decreto Federal nº 3.298/99, suas alterações e a Súmula 377 do STJ, 
ele será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos 
relativos a sua Opção de Cargo [...]. 
A compatibilidade entre as atribuições do cargo/área/especialidade e a 
deficiência do candidato será avaliada durante o estágio probatório, conforme 
Decreto Federal nº 3.298/99. 
Verificada, durante o estágio probatório, a incompatibilidade da deficiência 
com as atribuições do cargo/área/especialidade, o candidato será exonerado.  
(BRASIL. TRF5, 2011). (grifos nossos) 
 

Apesar de os editais indicarem que já se coadunam com o que foi inicialmente proposto 

em 1999, passado um pico na demanda judicial (entre 2004 e 2006), a polêmica parece estar 

longe de se esgotar, mesmo nos concursos dos Poderes Executivo e Judiciário Federal que 

exibem essas adequações. Na esfera estadual e municipal, o tema ainda é mais polêmico e 

muitas dessas leis apresentam regras ultrapassadas e que vão de encontro ao que foi exposto 

nas recomendações e jurisprudências citadas, isto é, na contramão do que se espera como 

resultado das ações afirmativas, porém essa análise é tema para outro estudo.  

Ainda sobre a questão da compatibilidade da deficiência com a função, valemo-nos das 

explicações dos Ministros do STF no julgamento de Mandado de Segurança58, no qual uma 

candidata aprovada em concurso fora reprovada na perícia médica, em razão da deficiência 

                                                           
58STF, AgRg ROMS nº 32.732/DF – 2ª Turma Relator: Ministro Celso de Melo, DJe nº 148, div. 31/07/2014, pub. 
01/08/2014. 
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física declarada não “produzir dificuldade para o exercício funcional do cargo”. O assunto foi 

amplamente discutido e, nas análises, foram considerados os critérios do Decreto Federal, assim 

como citada a Convenção. Segundo o julgado, a deficiência da candidata (encurtamento de 

membro inferior) fazia jus à reserva de vagas.  

Esse entendimento mostra a dificuldade em se definir quem são os destinatários da 

política de ação afirmativa, já que para ser considerada pessoa com deficiência deve haver 

limitação que cause algum impedimento, o que é trazido pelo próprio conceito da Convenção 

Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, e ratificado pela LBI/2015, o que difere 

de “dificuldade adicional para o exercício da função”. Por isso, a polêmica em torno da CIF, que, 

apesar da real dificuldade de aplicação, teria condições de indicar, ao nível da estrutura 

específica, o grau de funcionalidade e se há limitações ou não, contribuindo para a avaliação e 

confirmação da deficiência (necessária para fins de benefícios legais, como as cotas). É uma 

equipe multidisciplinar, competente, que deve avaliar, diante de todos os critérios possíveis 

(combinando a CID à CIF) se a deficiência se confirma ou não, e se o caso chegar ao Judiciário, 

este deveria reconhecer que uma análise como essa não pode ser feita apenas por meio de 

documentos e laudos médicos. As características funcionais de uma pessoa só podem ser 

verificadas em avaliação presencial.  

A afirmativa que a deficiência deve “produzir dificuldade para o exercício funcional do 

cargo” é equivocada, mas a deficiência deve produzir algum tipo de limitação, caso contrário, 

estaremos na contramão do conceito atual, que estabelece que, 

 
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. (BRASIL, 2015, 
grifos nossos).  
 

Com base na revisão da literatura sobre o tema deste estudo, nos objetivos das Ações 

Afirmativas, e pela relevância de compreendermos as mudanças e avanços na interpretação e 

implementação das normas legais, buscaremos, nos dados coletados e apresentados no capítulo 

a seguir, elementos que permitam avaliar a aplicabilidade ou efetividade desse modelo de ação 

afirmativa.  

Antes disso, também para iluminar nossos estudos, que versarão sobre os concursos da 

Justiça Federal e do Trabalho, apresentaremos os dados do Censo do Poder Judiciário. 
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Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ mapeou pela primeira vez o perfil dos 

servidores do Poder Judiciário brasileiro, considerando as expressivas transformações 

institucionais inspiradas nos paradigmas da sociedade contemporânea, que visam o 

aprimoramento e o planejamento das políticas judiciárias, em especial, para subsidiar as 

políticas públicas de cotas (no caso para negros e indígenas) para o preenchimento de cargos, 

inclusive, da Magistratura. O referido Censo alcançou taxa de respostas de 60% dos servidores 

ativos (BRASIL, 2014). 

Em relação à evolução do percentual de servidores com deficiência, no período de 1992 

a 2001, 1,9% dos servidores era composto por pessoas com deficiência; de 2002 a 2011 essa 

população aumentou para 3,5%, e de 2012 a 2013 chegou a 3,8% do total dos servidores 

públicos, o que sugere que a reserva de vagas tem sido fundamental para o ingresso desse grupo 

na carreira pública. Considerando os ramos da justiça que são os focos deste estudo, na Justiça 

do Trabalho 3,4% dos servidores são de pessoas com deficiência e na Justiça Federal 2,7%. O que 

indica que o percentual mínimo de 5% ainda não foi atingido em termos gerais, por ramo da 

justiça e provavelmente em cada carreira. 

Vale ressaltar que a maioria dos cargos que compõem o quadro da Justiça Federal e do 

Trabalho tem como exigência mínima de formação, o Nível Médio de ensino (Técnico Judiciário 

– diversas áreas e especialidades), correspondendo a 56,2% do total de cargos da Justiça do 

Trabalho e 60,2% da Justiça Federal. Todavia, a maioria dos servidores tem grau de instrução 

superior ao necessário para ocupar esses cargos: na Justiça do Trabalho, 88,5% dos servidores 

tem nível superior ou pós graduação e 11,5% do total de servidores não apresentam formação 

superior; na Justiça Federal, 89,4% têm curso superior ou pós-graduação e 10,6% não atingiram 

esse nível de instrução. Esses dados reforçam a hipótese de que muitos dos candidatos que 

concorrem aos cargos de nível médio em concursos já têm formação superior, elevando o grau 

de dificuldade da competição, o que pode desfavorecer as pessoas com deficiência que 

porventura estejam competindo com a exigência mínima para o cargo. 

Em relação ao tipo de deficiência dos servidores dos ramos da justiça selecionados, 

tem-se: 

 Justiça do Trabalho: 58% de servidores deficientes físicos; 22,2% com deficiência 

visual; 19,3% eficientes auditivos e 0,5% indicado como deficientes 

mentais/intelectuais. 
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 Justiça Federal: 58,3% apresentam deficiência física; 25,1% são deficientes 

visuais e 16,6% deficientes auditivos.  

 

A deficiência física é a mais presente dentre os servidores do Poder Judiciário, 

seguida da deficiência visual e auditiva, em níveis semelhantes nos dois ramos da Justiça 

citados, e a deficiência intelectual aparece entre os servidores da Justiça do Trabalho.  

Na sequência, apresentaremos os dados obtidos dos consursos selecionados de 2010 

a 2014, considerando para a análise os dados do Censo do IBGE/2010 e Censo do Poder 

Judiciário/2013. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DOS CONCURSOS 

 

Apresentaremos os dados sobre a participação das pessoas com deficiência nos 

concursos realizados pela Fundação Carlos Chagas, a partir do ano 2000, primeiro ano 

subsequente ao Decreto Federal 3.298/1999 que regulamentou as normas para reserva de 

vagas em concursos públicos. Os achados, selecionados até o ano de 2014, serão discutidos 

à luz do referencial teórico e cotejados com os dados do Censo do IBGE e do Poder 

Judiciário, apresentados anteriormente.  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CANDIDATOS INSCRITOS NOS CONCURSOS – DE 2000 A 2014  

 

Entre o ano 2000 e 2014 foram realizados 421 concursos públicos para ingresso na 

carreira pública, seja municipal, estadual ou federal, para diversas áreas de formação e de 

dos três níveis de escolaridade, Fundamental, Médio e Superior.  

Para melhor visualização e comparação dos dados, estes serão apresentados sempre 

em termos gerais (dados de todos os candidatos) e, na sequencia, sobre a mesma 

característica, os dados específicos da população com deficiência.  

A Tabela 1 apresenta o percentual de pessoas com deficiência que participaram dos 

concursos, em relação ao total de inscritos em cada ano.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos candidatos com e sem deficiência inscritos nos concursos 
públicos – 2000 a 2014  

 

Ano Total de inscritos Candidatos com 
Deficiência 

% candidatos com 
Deficiência 

2000 975.536 5.806 0,60 
2001 419.391 1.921 0,46 
2002 160.916 422 0,26 
2003 379.069 1.692 0,45 
2004 1.166.937 4.255 0,36 
2005 426.454 2.512 0,59 
2006 1.071.757 5.754 0,54 
2007 1.707.876 9.494 0,56 
2008 581.229 4.484 0,77 

(continua) 
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(continuação) 

Ano Total de inscritos Candidatos com 
Deficiência 

% candidatos com 
Deficiência 

2009 1.025.314 7.427 0,72 
2010 1.049.915 6.746 0,64 
2011 1.208.928 9.337 0,77 
2012 2.420.595 17.114 0,71 
2013 1.300.082 11.093 0,85 
2014 606.859 7.076 1,17 

Fonte: A autora (2016) 

A primeira constatação é de que, apesar de haver a previsão de uma reserva mínima 

de 5% das vagas, o total de pessoas com deficiência que participaram dos concursos não 

atingiu 1% ao ano, até o ano de 2013, podendo-se considerar uma participação muito baixa, 

tendo em vista o percentual (23,9%) dessa população indicado pelo IBGE.  

A Tabela 2 caracteriza a demanda de inscritos por sexo. 

 

Tabela 2 – Distribuição por sexo dos candidatos inscritos nos concursos de públicos – 2000 a 2014 
 

Ano  Sexo Inscritos 
Geral % Pessoas com 

Deficiência %  

2000 

Não informado 648 0,1 1 0,0 
Masculino 377.165 38,7 3.460 59,6 
Feminino 597.723 61,3 2.345 40,4 
Total 975.536 100,0 5.806 100,0 

2001 

Não informado 60 0,0 0 0,0 
Masculino 179.875 42,9 990 51,5 
Feminino 239.456 57,1 931 48,5 
Total 419.391 100,0 1.921 100,0 

2002 
Masculino 74.654 46,4 272 64,5 
Feminino 86.262 53,6 150 35,6 
Total 160.916 100,0 422 100,0 

2003 
Masculino 130.479 34,4 970 57,3 
Feminino 248.590 65,6 722 42,7 
Total 379.069 100,0 1.692 100,0 

2004 
Masculino 502.506 43,1 2.592 60,9 
Feminino 664.431 56,9 1.663 39,1 
Total 1.166.937 100,0 4.255 100,0 

2005 
Masculino 187.185 43,9 1.618 64,4 
Feminino 239.268 56,1 894 35,6 
Total 426.454 100,0 2.512 100,0 

2006 

Não informado 1 0,0 0 0,0 
Masculino 512.594 47,8 3.654 63,5 
Feminino 559.162 52,2 2.100 36,5 
Total 1.071.757 100,0 5.754 100,0 

(continua) 
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(continuação) 

Ano Sexo Inscritos 
Geral % Pessoas com 

Deficiência % 

2007 
Masculino 766.591 44,9 5.815 61,3 
Feminino 941.285 55,1 3.679 38,8 
Total 1.707.876 100,0 9.494 100,0 

2008 
Masculino 273.911 47,1 2.742 61,2 
Feminino 307.318 52,9 1.742 38,9 
Total 581.229 100,0 4.484 100,0 

2009 

Não informado 2 0,0 0 0,0 
Masculino 487.147 47,5 4.672 62,9 
Feminino 538.165 52,5 2.755 37,1 
Total 1.025.314 100,0 7.427 100,0 

2010 

Não informado 4 0,0 0 0,0 
Masculino 402.566 38,3 3.976 58,9 
Feminino 647.345 61,7 2.770 41,1 
Total 1.049.915 100,0 6.746 100,0 

2011 
Masculino 555.609 46,0 5.878 63,0 
Feminino 653.319 54,0 3.459 37,1 
Total 1.208.928 100,0 9.337 100,0 

2012 

Não informado 8.504 0,4 101 0,6 
Masculino 1.013.944 41,9 10.302 60,2 
Feminino 1.398.147 57,8 6.711 39,2 
Total 2.420.595 100,0 17.114 100,0 

2013 
Masculino 574.232 44,2 6.808 61,4 
Feminino 725.850 55,8 4.285 38,6 
Total 1.300.082 100,0 11.093 100,0 

2014 
Masculino 296.493 48,9 4.536 64,1 
Feminino 310.366 51,1 2.540 35,9 
Total 606.859 100,0 7.076 100,0 

Fonte: A autora (2016) 

 

A melhor visualização dos dados se dá por meio dos Gráficos 6 e 7.  
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Gráfico 6 – Distribuição por sexo dos candidatos inscritos nos concursos de públicos – 2000 
a 2014 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

Pode-se notar que, do total de candidatos inscritos nos concursos, em todos os anos, a 

participação de mulheres foi maior do que a de homens, ficando essa diferença em torno de 

8% a 15% e, em alguns anos, como 2003 e 2010, chegando a mais de 31% e 23% de diferença, 

respectivamente.  

Na população de pessoas com deficiência ocorre o contrário em todos os anos, como 

se verifica do Gráfico 7. Há mais participantes do sexo masculino do que do sexo feminino e 

essa diferença é expressiva, atingindo 20% a mais de homens do que de mulheres em todos os 

anos, exceto em 2001, quando a participação feminina chegou a 48,5%. Aferindo a inserção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o Censo/2010 indicou que a taxa de 

atividade era de 60,3% para homens e 41,7% para mulheres. Nesse sentido, apesar da 

incidência de pelo menos um tipo de deficiência ser maior entre as mulheres e da taxa de 

analfabetismo entre elas ter diminuído em 2010, comparativamente ao Censo-2000, as 

mulheres com deficiência buscam menos o concurso como meio de inserção no mundo do 

trabalho, tem taxa de atividade menor que a dos homens com deficiência e ainda atingem 
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menor patamar de escolaridade. Todavia, esses são achados, que não serão abordados neste 

estudo, mas podem sinalizar razão para outras pesquisas. 

O gráfico 7 apresenta a caracterização, por sexo, dos candidatos com deficiência 

inscritos nos concursos.  

 

Gráfico 7 – Distribuição por sexo dos candidatos com deficiência inscritos nos concursos 
públicos – 2000 a 2014 

 
Fonte: A autora (2016) 

 

A seguir, apresenta-se a distribuição por faixa etária59do total de inscritos nos 

concursos.  

  

                                                           
59 Considerando a idade do candidato no dia da realização da prova do concurso. 
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Tabela 3 – Distribuição por faixa etária do total dos candidatos inscritos nos concursos 
públicos60 - 2000 a 2014  

ANO até 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

acima 
de 55 

2000 13,1% 32,3% 21,1% 14,4% 10,2% 5,3% 2,3% 0,8% 0,4% 
2001 6,6% 27,0% 23,8% 15,1% 12,5% 7,7% 4,4% 2,0% 0,9% 
2002 3,6% 22,7% 26,4% 17,4% 13,3% 8,6% 4,7% 2,1% 1,0% 
2003 8,5% 24,6% 20,5% 15,8% 13,4% 9,0% 5,0% 2,2% 0,9% 
2004 12,2% 29,7% 22,4% 13,7% 10,0% 6,7% 3,5% 1,3% 0,5% 
2005 4,5% 22,1% 26,8% 18,0% 12,8% 8,7% 4,5% 1,9% 0,8% 
2006 8,9% 25,4% 25,6% 15,5% 10,5% 7,4% 4,1% 1,9% 0,8% 
2007 4,7% 22,5% 27,9% 16,7% 11,4% 8,6% 4,9% 2,3% 1,1% 
2008 4,4% 19,8% 27,9% 18,4% 12,4% 8,7% 5,1% 2,3% 1,0% 
2009 4,2% 20,8% 28,9% 17,7% 11,4% 8,2% 5,2% 2,5% 1,2% 
2010 3,6% 17,3% 24,4% 18,2% 13,0% 10,1% 7,4% 3,9% 2,1% 
2011 8,7% 24,3% 26,4% 17,5% 10,1% 6,4% 4,0% 1,8% 0,8% 
2012 5,7% 19,7% 25,3% 19,4% 12,1% 8,1% 5,4% 2,8% 1,5% 
2013 9,3% 24,0% 25,7% 18,4% 10,1% 6,0% 3,7% 1,9% 1,0% 
2014 3,9% 16,3% 25,7% 21,6% 13,8% 8,7% 5,5% 3,0% 1,6% 

Fonte: A autora (2016) 

O gráfico 8 ilustra os dados apresentados. 

 

Gráfico 8 - Distribuição por faixa etária do total dos candidatos inscritos nos concursos  
públicos – 2000 a 2014 

 

Fonte: A autora (2016) 

                                                           
60 Os dados quantitativos absolutos, inclusive por sexo, podem ser consultados na tabela 3 A do Anexo II. 
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De acordo com a distribuição dos percentuais de candidatos inscritos nos concursos 

(tabela 3), nos 15 anos analisados, pode-se considerar que, dentre aqueles que buscam o 

serviço público como via de acesso ao mercado de trabalho, menos de 10% (com exceção 

dos anos 2000 e 2004) tem até 19 anos, o que indica que aqueles jovens, provavelmente 

saindo do ensino médio e em idade de ingressar no ensino superior, buscam pouco o serviço 

público como opção. Segundo o Censo-2010, o índice de ocupação da população sem 

deficiência, com idade até 19 anos, ultrapassou os 30%. Nas faixas etárias entre 20 a 29 

anos, tem-se o maior número de candidatos inscritos. Somados, esses intervalos 

representam cerca de 50% dos participantes de concursos e a maioria de inscritos está 

representada num desses intervalos, 20 a 24 ou 25 a 29 anos, indicando que a maioria dos 

participantes da ampla concorrência é jovem. Entre 35 e 39 anos, os participantes dos 

concursos representam cerca de 13% dos concorrentes. Comparando com os dados do IBGE 

(Gráfico 3), o nível de ocupação da população sem deficiência também é maior na faixa 

etária de 25 a 29 anos, atingindo 80% e dos 30 anos até os 44 está em torno dos 75%. 

Nos concursos, a participação, na faixa correspondente a 40 e 44 anos, com exceção 

no ano de 2010, não atingiu a marca de 10% e, nos três intervalos etários seguintes, foi 

ainda menor: de 45 a 49 anos, em quatro dos 15 anos ultrapassou 5%; entre 50 e 54 anos, 

praticamente não atinge 3% e, acima dos 55 anos, o percentual é muito baixo, ficando em 

torno de 1%. Mas pode-se destacar, em análise geral, que cerca de 20% dos participantes 

dos concursos têm mais de 40 anos, o que pode indicar que a população mais velha, em 

razão da concorrência e instabilidade do setor privado, faz vislumbrar nos concursos 

públicos a possibilidade de acesso e estabilidade no mercado de trabalho. De acordo com os 

dados do IBGE, a partir dos 49 anos a curva do nível de ocupação vai caindo 

consideravelmente.  

Pontualmente no ano 2000, o maior número de inscritos foi de candidatos na faixa 

de 20 e 24 anos (32,3%). Por outro lado, após 14 anos, em 2014, o percentual de candidatos 

inscritos nesta faixa etária foi de 16,3%, representando o menor contingente de inscritos 

comparativamente aos anos anteriores. Mas, em geral, os percentuais indicados em cada 

ano e faixa etária foram muito próximos, sinalizando que a característica do público 

participante de concursos, em termos de faixa etária, não vem mudando. É importante 

reiterar que os concursos analisados exigem, ao menos, ensino médio completo ou 
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formação específica em nível superior e, nesse sentido, pode-se considerar que jovens em 

início de carreira representam majoritariamente o grupo que tem buscado o serviço público 

como alternativa para o mercado de trabalho. 

Passaremos, então, aos dados de faixa etária dos candidatos com deficiência. A 

tabela 4 apresenta o percentual de inscritos com deficiência e a apresentação gráfica pode 

ser visualizada no Gráfico 9.  

 

Tabela 4. Distribuição por faixa etária dos candidatos com deficiência inscritos nos concursos 
públicos– 2000 a 201461 

 

ANO até 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

acima de 
55 anos 

2000 7,0% 25,7% 24,0% 17,8% 14,1% 6,6% 2,6% 1,3% 0,7% 
2001 3,1% 13,0% 19,1% 20,0% 18,9% 13,4% 7,7% 3,4% 1,4% 
2002 1,4% 10,4% 24,2% 19,0% 19,4% 13,3% 7,3% 3,8% 1,2% 
2003 2,7% 14,2% 22,9% 21,2% 16,0% 12,9% 6,8% 2,4% 1,0% 
2004 5,0% 18,5% 23,3% 19,1% 14,9% 10,6% 5,4% 2,1% 1,1% 
2005 1,2% 11,3% 21,7% 22,7% 18,6% 13,6% 7,2% 2,4% 1,3% 
2006 3,0% 14,1% 21,2% 21,3% 15,5% 12,6% 7,4% 3,3% 1,7% 
2007 1,6% 12,6% 23,0% 21,2% 17,1% 12,5% 7,2% 3,2% 1,6% 
2008 1,3% 11,2% 23,1% 20,7% 17,1% 13,7% 7,6% 3,6% 1,7% 
2009 1,2% 9,9% 23,5% 21,2% 16,9% 13,1% 8,7% 3,8% 1,7% 
2010 1,2% 10,5% 23,2% 20,3% 17,6% 12,7% 8,3% 4,3% 1,9% 
2011 2,2% 13,0% 24,6% 21,5% 16,8% 10,5% 7,1% 3,2% 1,2% 
2012 1,9% 10,5% 21,9% 22,8% 17,0% 12,1% 8,2% 4,0% 1,8% 
2013 2,1% 11,8% 23,4% 22,9% 15,9% 11,0% 7,3% 3,7% 1,8% 
2014 1,1% 8,0% 19,7% 23,5% 18,4% 12,8% 9,0% 4,9% 2,7% 

Fonte: A autora (2016) 

  

                                                           
61  Os dados quantitativos podem ser consultados na tabela 4 A do Anexo II. 
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Gráfico 9 – Distribuição por faixa etária dos candidatos com deficiência inscritos nos 
concursos públicos – 2000 a 2014 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

Conforme a classificação dos dados pode-se observar que, com exceção dos anos 

2000 e 2004, dentre os candidatos com deficiência que participaram dos concursos, na faixa 

etária que compreende até os 19 anos, atingiu, no máximo, 3% do total de participantes. O 

que mostra uma tendência diferente do que ocorreu na ampla concorrência. Os dados 

sugerem que essa população, na referida faixa etária, não tem buscado o serviço público 

como uma alternativa expressiva para ingresso no mercado de trabalho. De acordo com o 

IBGE (gráfico 3) a população com deficiência (até os 19 anos) tem nível de ocupação próximo 

a 30%, muito semelhante ao da população sem deficiência, o que pode sugerir, pela baixa 

participação em concursos, uma escolarização tardia, ou a falta de formação, o que os afasta 

desse modelo de concorrência.  

No intervalo seguinte, entre 20 e 24 anos, a participação ainda não foi a mais 

expressiva, como vimos no perfil da ampla concorrência. Com exceção, também nos anos de 

2000 e 2004, os participantes desse intervalo etário correspondem a, no máximo, 14% dos 

inscritos, o que indica que a participação de jovens com deficiência nos concursos públicos é 

relativamente baixa. Nessa faixa etária, segundo o Censo/2010, o nível de ocupação das 

pessoas com deficiência ultrapassa 50% e fica próximo dos demais intervalos que estão (dos 

25 até 45 anos) em torno de 65%. A participação nos concursos foi mais expressiva na faixa 
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etária de 25 a 29 anos e 30 a 34, que, somadas, corresponderam a 40% ou até 50% dos 

participantes com deficiência. Essa mudança nos intervalos etários reforça a interpretação 

de que há baixa escolaridade ou escolarização tardia entre os alunos com deficiência, tanto 

no nível médio, quanto no nível superior, já que essas são as exigências de escolaridade para 

o ingresso na carreira pública; além da dificuldade de se encontrar empregos compatíveis 

com a formação, no setor privado, apesar dos dados otimistas apresentados pela Cartilha do 

Censo 2010 – Pessoa com Deficiência, de acordo com o IBGE.  

Nos concursos, a participação de pessoas com mais de 40 anos foi relativamente mais 

expressiva entre os candidatos com deficiência, do que entre os candidatos da ampla 

concorrência, o que pode ser constatado na apresentação simultânea dos dados (conforme. 

Tabela 5). Dentre os inscritos da ampla concorrência, no intervalo entre 40 a 44 anos, a 

participação foi de 5,3% a 9%, com exceção do ano de 2010, que chegou a 10,1%. Por sua 

vez, dentre os candidatos com deficiência, com exceção do ano 2000 (6,6%), em todos os 

outros a participação foi acima dos 10%, atingindo 13,7% em 2008. Nos intervalos seguintes, 

o percentual de participantes com deficiência também foi mais representativo nos 15 anos 

analisados, comparativamente à demanda geral, sugerindo que, proporcionalmente, as 

pessoas com deficiência mais velhas buscam mais os concursos públicos. Chama a atenção 

aqueles com idade superior a 45 anos, que no ano 2000 representavam 4,6% do total e no 

ano de 2014, o percentual alcançou 16,6%. Essa diferença no perfil dos participantes com e 

sem deficiência, pode ser reflexo das dificuldades enfrentadas por essa população, no setor 

privado, buscando na reserva de vagas uma possibilidade de se obter um trabalho formal, 

mesmo com a exigência legal das cotas, apesar do nível de ocupação indicado pelo IBGE ser 

de quase 70% para as pessoas com deficiência entre 45 a 49 anos, e ficar abaixo dos 50% 

somente a partir dos 60 anos, o que não reflete as dificuldades de empregabilidade 

enfrentadas por essa população, como vimos no Capítulo 2.  
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Tabela 5 - Distribuição etária dos candidatos acima de 40 anos, geral e com deficiência, 
inscritos nos concursos públicos – 2000 a 2014  

 

ANO 
GERAL  DEF.  GERAL DEF. GERAL DEF. GERAL DEF. 

40 a 44 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

50 a 54 
anos 

Acima 
de 55 

Acima 
de 55 

2000 5,3% 6,6% 2,3% 2,6% 0,8% 1,3% 0,4% 0,7% 
2001 7,7% 13,4% 4,4% 7,7% 2,0% 3,4% 0,9% 1,4% 
2002 8,6% 13,3% 4,7% 7,3% 2,1% 3,8% 1,0% 1,2% 
2003 9,0% 12,9% 5,0% 6,8% 2,2% 2,4% 0,9% 1,0% 
2004 6,7% 10,6% 3,5% 5,4% 1,3% 2,1% 0,5% 1,1% 
2005 8,7% 13,6% 4,5% 7,2% 1,9% 2,4% 0,8% 1,3% 
2006 7,4% 12,6% 4,1% 7,4% 1,9% 3,3% 0,8% 1,7% 
2007 8,6% 12,5% 4,9% 7,2% 2,3% 3,2% 1,1% 1,6% 
2008 8,7% 13,7% 5,1% 7,6% 2,3% 3,6% 1,0% 1,7% 
2009 8,2% 13,1% 5,2% 8,7% 2,5% 3,8% 1,2% 1,7% 
2010 10,1% 12,7% 7,4% 8,3% 3,9% 4,3% 2,1% 1,9% 
2011 6,4% 10,5% 4,0% 7,1% 1,8% 3,2% 0,8% 1,2% 
2012 8,1% 12,1% 5,4% 8,2% 2,8% 4,0% 1,5% 1,8% 
2013 6,0% 11,0% 3,7% 7,3% 1,9% 3,7% 1,0% 1,8% 
2014 8,7% 12,8% 5,5% 9,0% 3,0% 4,9% 1,6% 2,7% 

Fonte: A autora (2016) 

 

Passaremos a seguir à identificação das características específicas da população com 

deficiência que participou dos concursos realizados no período de 2010 a 2014.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  

 

5.2.1 Tipo de deficiência dos candidatos aos concursos de 2010 a 2014 

 

No ato da inscrição, ao preencher seus dados, o candidato deveria indicar o tipo de 

deficiência. Até o ano de 2006, a ficha e o formulário de inscrição via internet apresentavam 

três opções para a indicação do tipo de deficiência pelo candidato: “física, auditiva ou 

visual”, mas o número de candidatos que não especificava o tipo de deficiência era muito 

alto, impossibilitando a caracterização dos inscritos desse período. Em 2007, uma quarta 

opção de tipo de deficiência foi incluída: a deficiência mental. A possibilidade de declarar-se 
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como deficiente mental foi inserida em razão de manifestações dos próprios candidatos ao 

SAC da organizadora, reclamando a pretensão de declarar a deficiência que possuíam e não 

indicá-la como “física”, como geralmente faziam aqueles que não encontravam a opção que 

melhor correspondia à sua deficiência. A partir do ano 2007, os dados passaram a ser mais 

completos, já que o número de inscrições realizadas presencialmente vinha diminuindo 

consideravelmente. Dentre os 9.494 candidatos com deficiência inscritos, 5.921 (62.37%) 

declararam-se como deficientes físicos; 1.608 (16.94%) como deficientes auditivos; 1.653 

(17.41%) como visuais e outros 310 (3,2%) não informaram a deficiência; nenhum candidato 

declarou-se como deficiente mental. 

No ano de 2008, dos 4.484 candidatos com deficiência que participaram dos 

concursos, 16 (0,35%) declararam-se como deficientes mentais; 59,79% como deficientes 

físicos; 20.69% como deficientes visuais; 17% como deficientes auditivos; 2,14% não 

informaram sua deficiência. Em 2009, as deficiências indicadas mantiveram as mesmas 

proporções do ano anterior, pois a maioria dos candidatos declarou ter deficiência física, 

seguidos de deficiência visual e em terceiro lugar deficiência auditiva. A deficiência mental, 

neste ano, apareceu muito pouco, dentre os 7.427 candidatos que concorreram às vagas 

reservadas, apenas seis indicaram a deficiência mental.  

Verificada a consistência do Banco de dados, passamos à caracterização das 

deficiências e seleção de concursos para análise específica que buscou responder aos 

problemas desta pesquisa, considerando aqueles realizados a partir de 2010. 

A Tabela 6 e o Gráfico 10 apresentam os tipos de deficiências dos candidatos que 

concorreram às vagas reservadas nos (189) concursos públicos no período de 2010 a 2014.  
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Tabela 6 – Tipo de deficiência dos inscritos nos concursos públicos - 2010 a 201462 

 

Ano Auditiva Física Visual Mental Múltipla Não 
informada Total 

2010 1041 3613 1975 0 0 50 6679 
2011 1439 5146 2630 1 0 36 9252 
2012 2567 9081 5048 1 0 266 16963 
2013 1724 5812 3260 13 32 190 11031 
2014 1011 3566 2255 68 74 59 7033 

Fonte: A autora (2016) 

 

Gráfico 10 – Tipo e incidência de deficiência dos candidatos inscritos - 2010 a 2014 

3 

Fonte: A autora (2016) 

 

Diferente do que apresentam os dados do IBGE (que a deficiência visual é a mais 

frequente na população), dentre os candidatos que participaram dos concursos, a 

deficiência física tem sido a mais autodeclarada, seguida das deficiências visual e auditiva, 

tanto no conjunto dos 421 concursos analisados, quanto no grupo dos 189 concursos 

realizados entre 2010 a 2014.  A deficiência mental (intelectual) apareceu de forma mais 

expressiva no ano de 2014, o que pode estar diretamente ligada à Lei nº 12.764/2012, 

                                                           
62 Apresentaremos os dados com cinco tipos de deficiência: física, auditiva, visual, mental e múltipla, em razão 
do estabelecido no Decreto 3298/1999, utilizado como base para os dados de inscrição, o que é diferente da 
caracterização feita pelo IBGE, que divide as deficiências em: motora, visual, auditiva, mental/intelectual.  
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regulamentada pelo Decreto nº 8.368/2014, que passou a considerar a pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência para todos os efeitos 

legais, o que inclui concorrer às vagas reservadas em concursos. 

Conhecidos os tipos de deficiência mais presentes em concursos públicos, nos 

últimos cinco anos, passaremos a seguir à análise específica, incluindo a dos resultados, 

dentre os concursos públicos selecionados do Poder Judiciário.  

 

5.2.2 Concursos para os cargos de Analista e Técnico Judiciário 

 

Para responder aos questionamentos que nortearam esta pesquisa, foram 

selecionados 34 concursos: 14 para o cargo de Analista Judiciário – Área Administrativa 

(nível superior), doravante denominado apenas “Analista” e 20 para o cargo de Técnico 

Judiciário – Área Administrativa (nível médio), que chamaremos apenas “Técnico”.  

A Tabela 7 apresenta a quantidade de candidatos com deficiência que participaram 

dos concursos selecionados para análise, distribuídos por tipo de deficiência. Novamente, a 

deficiência física, em todos os anos, para ambos os cargos, foi a mais declarada, seguida das 

deficiências visual e auditiva, como também pode ser visualizado no Gráfico 11.   

 

Tabela 7 – Candidatos inscritos para os cargos de Analista e Técnico por tipo de deficiência – 
2010 a 2014 

 

Ano Auditiva Física Visual Mental Múltipla Não informado Total 

2010 58 189 77 0 0 1 325 
2011 140 354 256 0 0 4 754 
2012 162 400 285 0 0 1 848 
2013 351 1034 689 6 13 85 2178 
2014 277 1026 622 21 16 20 1982 

Fonte: A autora (2016) 
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Gráfico 11 – Tipo de deficiência dos candidatos inscritos nos cargos de Analista e Técnico – 
2010 a 2014 

 

Fonte: A autora (2016) 

 

Para melhor visualização e comparação dos dados, apresentaremos, em cada 

situação analisada, os dados referentes ao cargo de Analista e, na sequência, os dados 

referentes ao cargo de Técnico, considerando sempre os mesmos critérios eleitos para 

análise e descrição. 

Os Quadros 2 e 3, que seguem abaixo, indicam os respectivos concursos e as 

localidades de classificação para as quais os candidatos concorreram, e trazem os dados 

referentes aos resultados da primeira fase dos concursos selecionados para análise. 

Elegemos os concursos compostos por duas fases: objetiva e discursiva ou objetiva e prática 

de digitação, pois, como visto, no Capítulo 4, nesse modelo de processo seletivo há, além da 

nota mínima para habilitação na primeira fase (objetiva), outro limite estabelecido para 

prosseguir no certame (para a segunda fase). Ou seja, além de atingir a nota mínima para 

habilitação na fase objetiva, o edital estabelece uma cláusula de barreira, ou seja, 

determina, dentre todos os habilitados na prova objetiva, a quantidade de candidatos que 

passarão para a segunda fase, respeitando a ordem classificatória.  Além dos mais bem 

classificados (de acordo com o limite de cada edital), incluem-se todos os empatados na 

última posição (limite da convocação) e todos os candidatos com deficiência habilitados na 
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prova objetiva. Como vimos anteriormente, para os candidatos com deficiência não se aplica 

a cláusula de barreira.  No Anexo III consta trecho de edital com as referidas regras.  

O Quadro 2 apresenta: o ano de realização do concurso, a instituição que o 

promoveu, o local de classificação, o total de candidatos inscritos para o cargo, o limite de 

convocados, da ampla concorrência, para a segunda fase. Dentre os candidatos com 

deficiência, o quadro apresenta: o número de inscritos no cargo; o número de candidatos 

presentes no dia da realização da prova63; o número de candidatos com deficiência 

habilitados dentro do limite estabelecido, na ampla concorrência, para a convocação para a 

segunda fase; o número de candidatos com deficiência habilitados na primeira fase, mas que 

foram convocados para a segunda, exclusivamente, pela condição declarada de pessoa com 

deficiência (por estar classificado além dos limites estabelecidos para a ampla concorrência); 

e o total de candidatos convocados para a segunda fase (a soma dos habilitados da ampla 

concorrência, empatados na última posição limite de corte e os candidatos com deficiência). 

 

                                                           
63 Como o número de candidatos com deficiência inscritos é baixo, as análises foram feitas considerando o 
número de presentes à prova, do contrário, o número de reprovações nessa categoria poderia ser 
superestimado. 
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Quadro 2 – Concursos para Analista, distribuição do total de inscritos, habilitados na primeira fase e convocados para a segunda fase – 2010 a 2014 
 

ANO  INSTITUIÇÃO LOCAL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

GERAL CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
TOTAL DE 

CANDIDATOS 
CONVOCADOS 

PARA A 2ª FASE 
(geral + def.) 

TOTAL DE 
INSCRITOS 

PARA O CARGO 

PREVISÃO NO 
EDITAL PARA 

CONVOCAÇÃO 
PARA A 2ª FASE 

INSCRITOS PRESENTES 
HABILITADOS NA 1ª 
FASE DENTRO DO Nº 
DE CONVOCADOS64 

DA AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

CONVOCADOS 
PARA A 2ª FASE 

PELA CONDIÇÃO DE 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA65 

2010 TRT 22ª TERESINA – PI 1.102 30 16 14 0 6 37 

2011 

TRF 1ª BRASÍLIA – DF 9.583 80 163 128 0 53 136 

TRT 24ª CAMPO GRANDE – MS 1.072 200 21 16 3 4 204 

TRT 4ª PORTO ALEGRE – RS 2.087 200 39 36 1 15 219 

2012 
TRF 5ª PERNAMBUCO 4.913 200 101 81 1 33 242 

TRT 6ª RECIFE – PE 2.642 500 59 52 8 16 518 

2013 

TRT 12ª FLORIANÓPOLIS – SC 8.111 200 142 122 1 67 276 

TRT 15ª CAMPINAS - SP 5.102 600 107 94 10 58 664 

TRT 18ª GOIÂNIA - GO 4.322 50 95 79 0 4 54 

TRT 1ª RIO DE JANEIRO – RJ 6.459 400 102 86 10 26 438 

TRT 5ª SALVADOR – BA 6.741 200 158 116 4 56 263 

2014 

TRT 16ª SÃO LUÍS – MA 3.119 100 44 36 2 18 119 

TRT 19ª MACEIÓ – AL 2.913 50 72 50 0 26 79 

TRT 2ª SÃO PAULO - SP 12.026 400 230 202 6 85 486 

Fonte: A autora (2016)

                                                           
64 Candidatos com deficiência que lograram classificação na primeira fase para permanecer no concurso, independente da condição de pessoa com deficiência. 
65 Candidatos com deficiência que foram habilitados na primeira fase – prova objetiva, mas que permaneceram no concurso, exclusivamente por essa condição. 
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Para os cargos de Nível Superior, nota-se que, dentre os concursos indicados, a maioria 

dos candidatos com deficiência segue no concurso, exclusivamente em razão da reserva de vagas, 

ou seja, pela condição de pessoa com deficiência, já que não logra classificação para concorrer 

entre os candidatos da ampla concorrência. Nos concursos do TRT 22ª, TRF 1ª, TRT 18ª e TRT 19ª, 

dentre os limites estabelecidos para a convocação para a segunda fase, nenhum candidato com 

deficiência permaneceria no certame. O que sinaliza para a importância da existência da reserva 

de vagas, ao mesmo tempo em que confirma a interpretação de que a cota deve ser aplicada na 

primeira etapa e não somente no resultado final do Concurso. 

Os dados do Quadro 2 também indicam que os candidatos com deficiência dificilmente 

estão entre os melhores dos concursos, como exemplo, no concurso do TRT 24ª, dentre os 200 

mais bem classificados, 3 eram candidatos com deficiência. E o Quadro 3 apresenta a posição 

desses candidatos na lista geral: 90, 153 e 155. Logo, as cotas os favorecem. No TRT 6ª Região, 

dentre os 500 melhores, oito deles eram candidatos com deficiência, cujas posições na lista geral 

correspondem a: 123, 253, 253 (empatados), 276, 341, 341, 397, 459 (ver quadro 366). 

Considerando sempre as duas listas, de classificação geral e especial, se esse fosse o 

resultado final do concurso do TRT 6ª Região, o primeiro candidato com deficiência aprovado na 

lista especial seria nomeado na quinta vaga, passando da posição 123 para a 5ª colocação. Ou 

seja, sem a cota, sua possibilidade de nomeação seria remota. Essa é a lógica da reserva de vagas 

e das duas listas de resultados.  

No TRT 15ª, 10 candidatos com deficiência estavam entre os 600 mais bem 

classificados; 10 entre os 400 do TRT 1ª Região e seis dentre os 600 melhores da primeira fase 

do TRT 2ª Região. As respectivas posições nas listas de ampla concorrência podem ser 

verificadas no Quadro 3.  

Dos concursos com o limite de corte mais baixo, o número de pessoas com deficiência 

também diminui, entre os 30, 80 e 50 melhores do TRT 22ª, TRF 1ª, TRT 18ª e TRT 19ª, 

respectivamente, não houve nenhum candidato com deficiência habilitado, como vimos, 

dificilmente eles estão entre os primeiros cem melhores classificados.  

                                                           
66O Quadro 3 mostra, além da classificação dos candidatos com deficiência na lista geral, as cinco primeiras 
posições dos candidatos com deficiência que permaneceram no concurso exclusivamente em razão da condição 
declarada, e a dos três últimos habilitados na lista especial, para melhor visualização do quanto a reserva de 
vagas é significativa para esse grupo. 



146 

 
 

A concorrência para o cargo de Analista indica que pessoas com deficiência também tem 

formação em nível superior, já que este cargo tem essa exigência, o que vai de encontro às 

justificativas das empresas privadas citadas na revisão bibliográfica deste estudo, de que não há 

pessoas com deficiência com maior nível de escolaridade. Ademais, tal alegação já poderia ser 

refutada com os dados do Censo-2010, conforme indicado no Gráfico 3, dentre a população sem 

deficiência 10,4% tem Nível Superior completo e dentre o grupo de pessoas com deficiência 7% 

concluiu esse nível de ensino, o que não sustenta o argumento mais utilizado para a cultura da 

não empregabilidade de pessoas com deficiência. Entretanto, é importante ressaltar que, diante 

dos dados dos concursos, mesmo com a formação universitária, não teriam chances numa 

concorrência em igualdade de condições, ou seja, sem a lógica das cotas.  

Dentre os candidatos com deficiência que continuariam no concurso, mesmo sem a 

reserva de vagas, dos 14 concursos analisados, apenas um candidato ficou entre os 20 mais bem 

classificados. Dentre os 100 melhores colocados no concurso do TRT 16ª, dois eram candidatos 

com deficiência, os quais ocupavam a 18ª e a 57ª posição, respectivamente. Cabe observar se 

esses candidatos que “não precisariam da cota” para permanecer no concurso, mas acabam se 

utilizando dela para ingressar no serviço público, seriam os reais destinatários dessa política de 

cotas, pois, segundo a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

“o foco primário das políticas públicas é o segmento das pessoas que apresentam deficiência 

severa” (BRASIL, 2012, p. 6).  
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Quadro 3 - Classificação obtida pelos candidatos com deficiência na lista geral de habilitados 
na primeira fase, para o cargo de Analista. 
 

ANO INSTITUIÇÃO 

PREVISÃO NO 
EDITAL PARA 

CONVOCAÇÃO 
PARA A 2ª 

FASE 

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

HABILITADOS NA 1ª 
FASE DENTRO DO 

Nº DE 
CONVOCADOS DA 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 
NA LISTA GERAL 

CONVOCADOS 
PARA A 2ª FASE 
PELA CONDIÇÃO 
DE PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 
 NA LISTA GERAL67 

2010 TRT 22ª  30 0 - 6 178, 255, 275, 317, 322, 363 

2011 

TRF1ª 80 0 - 53 
194, 229, 571, 694, 778 (...) 

3417, 3484, 3535 

TRT 24ª 200 3 90, 153, 155. 4 208, 251, 304, 352. 

TRT 4ª 200 1 87 15 
214, 236, 383, 439, 439 (...) 

785, 799, 832. 

2012 

TRF 5ª 200 1 159 33 
283, 327, 327, 469 (...) 

 1631, 1753, 1791. 

TRT 6ª 500 8 

123, 253, 253, 

276, 341, 341, 

397, 459. 

16 
512, 545, 551, 565, 565, 589 

(...) 922, 966, 1005. 

2013 

TRT 12ª 200 1 63 67 
285, 351, 351, 454, 536, 641 

(...) 2635, 2662, 2731 

TRT 15ª 600 10 

49, 169, 257, 

296, 311, 412, 

453, 474, 518, 

532. 

58 
612, 636, 713, 727, 770, 782 

(...) 2535, 2535, 2569. 

TRT 1ª 400 10 

63, 131, 163, 

193, 255, 265, 

371, 380, 380, 

392. 

26 
463, 514, 608, 814, 892, 

1074 (...) 2183, 2250, 2286. 

TRT 5ª 200 4 79, 88, 96, 125. 56 
266, 383, 393, 443, 460 (...) 

2340, 2355, 2388. 

2014 

TRT 16ª 100 2 18, 57 18 
123, 148, 179, 226, 329 (...) 

693, 721, 852. 

TRT 2ª 400 6 
287, 287, 293, 

300, 352, 381. 
85 

404, 455, 485, 515, 540 (...) 

4333, 4387, 4440. 

Fonte: A autora (2016) 
 

Passaremos a seguir a apresentação dos dados analisados para o cargo de Técnico, 

ressaltando que os critérios são os mesmos descritos para o cargo de Analista.  

                                                           
67 Estão indicadas apenas as cinco primeiras posições e as três últimas, além do limite da ampla concorrência e as 
três últimas colocações dos candidatos com deficiência que obtiveram a nota mínima exigida na primeira fase. 
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Quadro 4 - Concursos para Técnico, distribuição do total de inscritos, habilitados na primeira fase e convocados para a segunda fase – 2010 a 2014 

ANO INSTITUIÇÃO LOCAL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

GERAL CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA TOTAL DE 
CANDIDATOS 

CONVOCADOS 
PARA A 2ª FASE 

(geral + def.) 

TOTAL DE INSCRITOS 
PARA O CARGO 

PREVISÃO NO 
EDITAL PARA 

CONVOCAÇÃO 
PARA A 2ª FASE 

INSCRITOS PRESENTES 

HABILITADOS NA 1ª FASE 
DENTRO DO Nº DE 
CONVOCADOS DA 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

CONVOCADOS PARA A 
2ª FASE PELA 

CONDIÇÃO DE PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 

2010 
*TRF 4ª CURITIBA 7.757 300* 72 58 3 21 324 

TRT 12ª FLORIANÓPOLIS 17.812 500 237 213 3 90 604 

2011 

*TRF 1ª BRASÍLIA 14.184 400* 168 142 1 50 451 

TRT 20ª ARACAJU 13.147 300 201 178 2 69 369 

TRT 4ª PORTO ALEGRE 11.182 1.000 162 143 9 56 1.078 

2012 

*TRF 2ª RIO DE JANEIRO 29.342 1.500* 275 221 14 98 1.636 

*TRF 2ª ESPÍRITO SANTO 9.200 1.000* 110 93 12 30 1.033 

*TRF 5ª PERNAMBUCO 10.006 500* 135 118 5 46 566 

TRT 6ª RECIFE 14.439 500 168 124 5 50 551 

2013 

TRT 12ª FLORIANÓPOLIS 20.662 400 276 233 5 98 504 

TRT 15ª CAMPINAS 9.942 2.000 100 79 19 38 2.051 

TRT 18ª GOIÂNIA 15.606 500 270 235 4 11 526 

TRT 1ª RIO DE JANEIRO 64.946 1.000 511 394 4 156 1.163 

TRT 5ª SALVADOR 32.089 550 417 313 2 136 696 

2014 

TRF 3ª SÃO PAULO (interior) 19.774 1.500 246 189 8 3 1.523 

TRF 3ª SÃO PAULO (Capital) 26.664 2.500 276 210 19 0 2.606 

TRF 4ª PORTO ALEGRE 5.629 200 96 73 2 5 209 

TRT 16ª SÃO LUÍS 18.933 300 171 109 3 51 363 

TRT 19ª MACEIÓ 8.239 100 127 94 0 30 141 

TRT 2ª SÃO PAULO 63.633 3.000 720 560 12 225 3.226 

Fonte: A autora (2016) 
*Segunda Fase: Prova de Digitação 
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No Quadro 4, referente ao cargo de nível médio, é possível identificar situação 

semelhante ao que se verifica no cargo de nível superior. Nota-se que em todos os concursos há 

candidatos com deficiência habilitados na primeira fase, dentro dos limites estabelecidos para a 

ampla concorrência, o que não significa que eles poderiam concorrer sem as cotas, pois o 

número de habilitados nessa condição é muito baixo.  

O quadro 5 apresenta a classificação geral dos candidatos com deficiência habilitados e 

constatamos que dentre os 20 concursos analisados, em dois deles, candidatos com deficiência 

lograram classificação entre os mais bem classificados na lista geral: um na  11ª posição, no TRT 

20ª Região;  e o outro na 17 º posição, no TRT20ª. Outros candidatos com deficiência também 

ficaram no rol dos 30 melhores classificados,  no concurso do TRT 12ª e no TRT 5ª. Mas, mesmo 

considerando habilitação dentro dos limites estabelecidos para a ampla concorrência, e 

consequentemente permanecendo no concurso, sem a necessidade da reserva de vagas,  a 

maioria dos candidatos com deficiência que figurou nas listas da ampla concorrência, estava  a 

partir da centésima ou ducentésima posição. 

 Outro ponto importante a ser considerado, é que neste caso temos uma variável 

desconhecida, que é o nível de escolaridade dos candidatos. Apesar de o cargo exigir nível médio 

como requisito mínimo, é muito comum em concursos, especialmente do Poder Judiciário pelo 

alto salário, que candidatos com nível superior concorram aos cargos de nível médio. E, na base 

de dados utilizada, não havia a indicação do nível de escolaridade dos candidatos.  

Outro ponto a ser observado é que, em comparação aos cargos de nível superior, a 

quantidade de habilitados para os cargos de nível médio, dentro dos limites da ampla 

concorrência é proporcionalmente menor, a saber: nove candidatos com deficiência entre os mil 

mais bem classificados no TRT 4ª Região; 14 entre os 1.500 primeiros no TRF 2ª Região; 19 entre 

os 2.500 do TRT 15ª; oito candidatos com deficiência entre os 1.500 melhores do TRF 3ª Região 

e, dentre os três mil classificados do TRT 2ª, apenas 12 eram candidatos com deficiência. São 

dados que reforçam que a reserva de vagas é fundamental para a inserção desse grupo no 

mercado de trabalho, via concursos públicos.  

Ao observarmos a classificação dos candidatos com deficiência (na lista geral), aqueles 

que permaneceram no concurso somente pela cota, verificamos que a reserva de vagas 

realmente permite que muitos candidatos prossigam no concurso e tenham chance, mesmo que 

mínimas, de serem aprovados. Em relação à nomeação e a ingressar, de fato, na carreira pública, 
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em razão da classificação, as possibilidades são remotíssimas, valendo também, entre aqueles 

que concorrem às vagas reservadas, do mérito, já que o objetivo do concurso é selecionar os 

melhores, neste caso, os mais bem classificados entre aqueles que declararam uma deficiência.  

Como exemplo, no concurso do TRF4ª, em 2010, de acordo com o Quadro 5, foram para 

a segunda fase os 300 mais bem classificados. A cota, amparando todos os candidatos com 

deficiência com a nota mínima, “habilitou” até o candidato cuja classificação na lista geral fora 

2.814ª, que, sem a existência da reserva de vagas, não lograria habilitação no concurso. 

Situações semelhantes são observadas nos outros concursos descritos no Quadro 5; em 

concursos cujo corte seria de 3.000 candidatos da lista geral, temos candidatos com deficiência 

habilitados pela cota, na posição 20.437 da lista geral (TRT2ª/2014). Nesse sentido, podemos 

considerar que os candidatos com deficiência, na maioria dos casos, concorrem entre si, 

disputando as vagas reservadas com desempenho muito aquém do esperado para concorrer às 

vagas gerais.  

 

Quadro 5 – Concursos para Técnico, classificação dos candidatos com deficiência habilitados 
dentro dos limites da ampla concorrência  

 

ANO INSTITUIÇÃO 

Nº DE 
CONVOCAD
OS PARA A 

2ª FASE 

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

HABILITADOS NA 
1ª FASE DENTRO 

DO Nº DE 
CONVOCADOS 

DA AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 
NA LISTA GERAL 

CONVOCADOS PARA A 
2ª FASE PELA 

CONDIÇÃO DE PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 
 NA LISTA GERAL68 

2010 

TRF 4ª 300 3 87,103,243 21 505, 627, 816, 994, 1041 
(...) 2452, 2701, 2814. 

TRT 12ª 500 3 271,330,490 90 515, 670, 790, 869, 908 
(...) 5637, 5721,5799 

2011 

TRF 1ª 400 1 368 50 606, 727, 755, 775, 775 
(...) 4925, 4950,4950. 

TRT 20ª 300 2 11, 169 69 525, 720, 720, 858, 966 
(...) 4458, 4562, 4678. 

TRT 4ª 1.000 9 
270, 335, 387, 
552, 584, 584, 
728, 769, 814 

56 
1068, 1190, 1306, 1306, 

1306 (...) 4642, 4642, 
4712. 

(continua) 

                                                           
68 Estão indicadas apenas as cinco primeiras posições e as três últimas, além do limite da ampla concorrência e 
as três últimas colocações dos candidatos com deficiência que obtiveram a nota mínima exigida na primeira 
fase. 
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(continuação) 

ANO INSTITUIÇÃO 

Nº DE 
CONVOCAD
OS PARA A 

2ª FASE 

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

HABILITADOS NA 
1ª FASE DENTRO 

DO Nº DE 
CONVOCADOS 

DA AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 
NA LISTA GERAL 

CONVOCADOS PARA A 
2ª FASE PELA 

CONDIÇÃO DE PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 

CLASSIFICAÇÃO 
 NA LISTA GERAL 

2012 

TRF 2ª 1.500 14 

132, 235, 235, 248, 
490, 498, 523, 614, 
767, 805, 926, 926, 

1064, 1244 

98 
1630, 1673, 1673, 2272, 

2366 (...) 9667, 9677, 
9737. 

TRF 2ª 1.000 12 
247, 493, 525, 525, 
687, 690, 703, 715, 
749, 929, 952, 968 

30 
1195, 1343, 1370, 1385, 

1440 (...) 2839, 2905, 
3034. 

TRF 5ª 500 5 42, 181, 376, 468, 
491 46 605, 741, 789, 832, 909 

(...) 3299, 3366, 3461. 

TRT 6ª 500 5 57, 140, 276, 320, 
430 50 

541, 556, 927, 927, 1094, 
1121(...) 4565, 4712, 

4781 

2013 

TRT 12ª 400 5 27, 62, 175, 256, 
352 98 561, 612, 779, 804, 868 

(...) 6613, 6613, 6639. 

TRT 15ª 2.000 19 
204, 468, 561, 652, 

1064 (...) 1750, 
1795, 1911, 1911 

38 
2021, 2101, 2189, 

2284,2432 (...) 
4910,5134,5205 

TRT 18ª 500 4 235,343,395, 434 11 
867, 1011, 1251, 1353, 
1353 (...) 2056, 2085, 

2238. 

TRT 1ª 1.000 4 106,166,333, 374 156 
1762, 1762, 1855, 1954, 
1954 (...) 21227, 21414, 

21414. 

TRT 5ª 550 2 29,172 136 
899, 999, 1104, 1104, 

1161 (...) 11062, 11132, 
11223. 

2014 

TRF 3ª 1.500 8 
17,386,472, 774, 
1086, 1277,1306, 

1458 
3 1629, 1881, 2005. 

TRF 3ª 2.500 19 
95,172,624, 694, 

707, 788 (...)  
2152,2434, 2434 

0 - 

TRF 4ª 200 2 172,182 5 446, 513, 660, 660, 782 

TRT 16ª 300 3 90,264,296 51 409, 528, 755, 788, 967 
(...) 3210, 3255, 3348. 

TRT 2ª 3.000 12 
336,724,804,957,
1115, (...) 2902, 

2902, 2995 
225 

3033, 3164, 3164, 3264, 
3486 (...) 20003, 20233, 

20437. 

Fonte: A autora (2016) 
 

Para verificarmos o impacto da reserva de vagas em concursos, o limite estabelecido 

como “corte” é o marco principal. Após todas as etapas, o resultado deve ser divulgado em 
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duas listas (geral e especial) e a lista especial será utilizada como base para a alternância das 

nomeações em cada cargo. Os dados referentes ao Resultado Final dos concursos podem ser 

verificados no Anexo IV, nos quadros 3.1 e 5.1. 

Diante de tudo o quanto foi exposto, passemos às considerações gerais quanto à 

analise dos resultados dos concursos: 

No Gráfico 12 podemos visualizar o desempenho dos candidatos com deficiência que 

participaram dos concursos: o menor percentual refere-se aos candidatos com deficiência 

que foram habilitados nos concursos, dentro dos limites da ampla concorrência. Ou seja, não 

precisariam da cota para permanecer no concurso. Entre 30 e 40% dos habilitados, 

permanecem no concurso exclusivamente em razão da cota e o restante não consegue 

habilitação para seguir no concurso. O gráfico ratifica a hipótese de que a maior parcela de 

pessoas com deficiência que participa dos concursos depende da reserva de vagas.  

 

Gráfico 12 – Distribuição do desempenho dos candidatos com deficiência 

 

 
Fonte: A autora (2016) 

 

Faremos, a seguir, a descrição do tipo de adaptação solicitada pelos candidatos para 

realização da prova, as quais serão utilizadas para inferir, além do caráter limitante em razão 

da deficiência, as possíveis adaptações que a Administração teria que promover para 
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receber esses futuros servidores. Tais informações poderão confirmar ou refutar outro 

ponto verificado na revisão bibliográfica, quando colegas de trabalho, gestores e até as 

próprias pessoas com deficiência referiram que aqueles que são amparados pelas cotas 

apresentam deficiências leves, o que caracterizaria um benefício, já que a deficiência não 

seria limitante ou não traria prejuízos a ponto de necessitarem de cotas.  

 

5.2.3 Quem são os destinatários dessa política de ação afirmativa? 

 

De acordo com a Secretaria os Direitos Humanos, as ações do Governo Federal e da 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência destinam-se a 

assegurar os direitos de todos os brasileiros com deficiência. “No entanto o foco primário 

das políticas públicas é o segmento das pessoas que apresentam deficiência severa”, 

(BRASIL, 2012, p. 6) composto por 8,3% das pessoas com deficiência, calculado pela soma 

das respostas positivas para: “tem grande dificuldade” e “não consegue de modo algum”. As 

deficiências severas apresentam-se em menor proporção do que aquelas que provocam 

“alguma dificuldade” para ouvir, enxergar e se locomover. (idem, 2012) 

Nossa análise, que buscou identificar o perfil dos candidatos com deficiência que 

estão sendo amparados pela reserva de vagas (comumente chamado de cotista), seguiu um 

paralelo às categorias do IBGE. O grau de severidade será considerado com base na 

necessidade ou não de adaptação e ajudas técnicas para participar do concurso.  

As adaptações necessárias para realização das provas foram solicitadas pelos 

próprios candidatos no ato da inscrição. Alguns candidatos carecem de adaptações no 

formato da prova, como, por exemplo, fontes ampliadas, que podem atender as deficiências 

visuais mais leves ou moderadas, com algum comprometimento visual. Além da prova em 

fontes ampliadas, alguns candidatos podem necessitar de outros auxílios, como por 

exemplo, para a transcrição do seu gabarito e/ou tempo adicional para leitura de sua prova, 

devidamente justificado por especialista da deficiência. Candidatos cegos podem valer-se do 

auxílio de um fiscal ledor para a prova; ou da adaptação da prova em Braille, ou ainda, do 

uso de recursos tecnológicos como software de leitura de tela, como o Jaws, Dos Vox, Zoom 
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Text, desde que dominem esses recursos, visto que dispensam o auxílio de terceiros, no 

caso, o fiscal indicado pela organizadora do concurso69.  

No caso das deficiências físicas/motoras, muitas são as adaptações possíveis, desde a 

indicação de dificuldade de locomoção, ou uso de cadeira de rodas (automaticamente deve-

se providenciar local acessível com sala de prova e banheiros adaptados), até auxílios, como 

preenchimento do gabarito (transcrição do gabarito), ou a transcrição de uma prova 

discursiva, quando o candidato não tem condições de escrever seu texto de próprio punho. 

Candidatos com alguma dificuldade motora podem, também realizar sua prova discursiva 

por meio de computadores, são os casos indicados como “Computador (Word70)”. 

Para os casos de deficiências auditivas, é fundamental, inclusive para segurança do 

certame, que o candidato informe que faz uso de prótese (uso de aparelho auditivo), 

combinando essa informação às necessidades especiais, quando for o caso. Já para os casos 

de surdez severa ou profunda, bem como quando o candidato se comunicar através da 

Língua Brasileira de Sinais – Libras, estes podem solicitar a presença de um fiscal Intérprete 

durante toda a realização da prova.  

Há ainda, casos de deficiências múltiplas, com a junção de ajudas técnicas a outras 

adaptações, como, por exemplo, deficiência visual e motora, ou deficiência física e auditiva, 

que podemos inferir com base nas solicitações dos candidatos.  

No caso da Prova Prática de Digitação, também era importante torná-la acessível, por 

exemplo: tempo adicional para candidatos com deficiência física que limitasse a digitação; 

ledores para ditar a prova enquanto o candidato cego digitava; entre outras adaptações 

possíveis. Vale destacar que esse modelo de prova prática não tem mais sido aplicado. Tanto 

que só apareceram, em nossa análise, nos concursos da Justiça Federal, até 2012. A prática 

mais comum, desde então, é a realização de prova discursiva. Porém, para nosso estudo, o 

importante é a forma de se operacionalizar a reserva de vagas entre fases, e não o modelo 

de prova aplicado. 

                                                           
69Nos quadros de condições especiais, sempre que houver a indicação “Computador (Jaws, Dos Vox, 
ZoomText)” trata-se da realização da prova em formato digital, mediante equipamento fornecido pela 
Organizadora do Concurso, devidamente preparado exclusivamente para realização da prova do candidatos 
solicitante. Tais recursos são utilizados por pessoas cegas.  
70A indicação “Computador – Word” refere-se a elaboração de provas discursivas com a utilização do referido 
software. Esse recurso auxilia candidatos com deficiência física/motora. 
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As tabelas a seguir indicarão quais as condições necessárias para que os candidatos 

que se inscreveram nos concursos analisados realizassem suas provas, com as respectivas 

combinações tanto do formato da prova, do local de sua realização e de outras condições 

específicas para cada tipo de deficiência. Seguindo a lógica deste estudo, qual seja de 

verificar quem são os candidatos com deficiência aprovados nos concursos, apresentaremos 

as quantidades de candidatos com deficiência que realizaram a prova (por cargo/ano), as 

respectivas adaptações especiais, quem são aqueles que lograram habilitação dentro do 

limite da ampla concorrência; quem são os que seguiram em razão da cota e os reprovados 

logo na primeira etapa. Também indicaremos, com base nas solicitações especiais, o 

quantitativo de candidatos ausentes. 

Iniciaremos a apresentação dos dados de Analista e, na sequencia, a apresentação 

dos dados para o cargo de Técnico. 

 

Tabela 8 – Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Analista – 2010) 

 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 6 - 3 3 1 

- Fácil acesso (cadeira de rodas) 1 - 1   
- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 5 - 1 4 1 

Ampliada - 1 - 1   
Computador 

(Word) Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 1 - - 1 - 

TOTAL 14 0 6 8 2 

Fonte: A autora (2016) 
 

Para o cargo de Analista, no ano de 2010, 14 candidatos com deficiência realizaram 

prova e, pelas condições especiais solicitadas, verifica-se que apenas um apresentava 

deficiência severa (usuário de cadeira de rodas) e que em razão da reserva de vagas, passou 

na primeira fase. A solicitação para realizar a prova no computar com apoio do editor de 

texto Word indica que o candidato não consegue escrever um texto de próprio punho; além 

dessa característica, também indicou dificuldade de locomoção, o que pode sugerir, então, 

uma deficiência física entre moderada à mais severa; esse candidato não logrou habilitação 

nem mesmo na lista especial.  
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Tabela 9 – Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Analista – 2011) 

 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites da 

lista geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 99 1 36 62 26 

- Deficiência auditiva (uso de aparelho) 7  4 3 6 

- Fácil acesso (cadeira de rodas) 5  3 2 1 

- Fácil acesso (cadeira de rodas) - tempo 
adicional 1   1  

- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 43 1 19 23 5 

- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) - 
tempo adicional 1   1  

- Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva 1  1   

Ampliada - 9  5 4 3 

Ampliada Transcrição do gabarito 2  1 1  
Ampliada Transcrição do gabarito, tempo 

adicional 2 1 1  1 

Ampliada, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 2   2  

Computador 
(Dos Vox) Transcrição do gabarito     1 

Ampliada, 
leitura, 

computador 
(Jaws) 

Tempo adicional 1  1   

Braille Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1   1  

Braille, 
computador 

(Dos Vox) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1 1    

Leitura Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva - tempo adicional 3   3  

Leitura, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 2  1 1  

TOTAL 180 4 72 104 43 

Fonte: A autora (2016) 
 

Em 2011, nos três concursos para o cargo de Analista, 180 candidatos com deficiência 

realizaram a prova, dentre os quatro que lograram habilitação dentro do corte estabelecido para 

a lista geral, temos um candidato cuja deficiência não lhe causa nenhum impedimento, pois não 

houve necessidade de adaptação; um com dificuldade de locomoção; um que solicitou prova 

ampliada e, com característica de deficiência severa, um candidato cuja adaptação requerida 

indica cegueira total (Braille, e Dos Vox).  

Dos 72 candidatos que foram habilitados em razão das cotas, das deficiências que geram 

mais limitações, temos três cadeirantes e um cego (Leitura e Jaws). Os demais, pelas condições 
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solicitadas, indicam deficiências entre leves e moderadas, sendo metade deles (36) sem 

nenhuma necessidade de adaptação; 19, com indicação de dificuldade de locomoção e oito 

requereram prova ampliada, porém, apenas dois não tinham condições de transcrever o 

gabarito de suas provas, sinalizando uma perda de visão maior que a dos outros que não 

precisavam desse tipo de auxílio. Quanto à deficiência auditiva, quatro dos sete candidatos 

lograram êxito pela reserva de vagas.  

Verificamos que, dos 180 que realizaram a prova, 104 não foram habilitados. Dentre os 

não habilitados estão três dos sete cadeirantes;  cinco, dos sete cegos; e sete, dos 16 candidatos 

que solicitaram prova ampliada. Dentre o total de inscritos, 43 não realizaram a prova, por esse 

motivo não serão considerados para os cálculos de desempenho, já que o número é significativo 

e interferiria no resultado da análise.  

 

Tabela 10 – Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Analista – 2012) 
 

 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites da 

lista geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 68 4 25 39 14 

- Deficiência auditiva (uso de aparelho) 9  4 5 3 

- Fácil acesso (cadeira de rodas) 1   1  
- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 33 2 10 21 6 

- Tempo adicional 1  1   
- Transcrição do gabarito 1  1   

- 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, fácil acesso (cadeira de rodas) 1   1  

Ampliada  - 4  2 2 3 

Ampliada Tempo adicional 6 1 2 3  

Ampliada 
Fácil acesso (dificuldade de locomoção), 
tempo adicional 1   1  

Ampliada, 
leitura 

Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 1  1   

Ampliada, 
leitura, comp. 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito (prova objetiva), 
tempo adicional 1 1    

Comp. (Jaws) Transcrição do gabarito  1  1   
Comp.(Word) Transcrição do gabarito, tempo adicional 2 1 1   

Leitura 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 2  1 1 1 

Leitura, 
comp. (Jaws) Transcrição do gabarito, tempo adicional 1   1  

TOTAL 133 9 49 75 27 

Fonte: A autora (2016) 
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Em 2012, dos 133 candidatos com deficiência que realizaram a prova, nove foram 

aprovados dentro dos limites da ampla concorrência; quatro não necessitaram de nenhuma 

adaptação, e os demais, apesar das condições de acessibilidade indicadas, apenas um sugere 

deficiência com maior limitação. Trata-se do candidato que, apesar de não ter cegueira total, 

pois solicitou prova ampliada, necessita de mais recursos para realizar uma atividade: 

solicitou software de leitura de tela Jaws e o suporte de um fiscal ledor. Nesse ano, os dois 

candidatos usuários de cadeira de rodas que participaram do concurso não conseguiram 

habilitação, todavia, dos quatro candidatos cegos (solicitaram Computador Jaws e Leitura) 

dois seguiram no concurso pela cota e dois não lograram habilitação. Em relação à 

deficiência auditiva, dos nove participantes, quatro foram amparados pela cota e cinco não 

conseguiram habilitação. Das outras 12 solicitações de provas ampliadas, um passou nos 

limites da lista geral, cinco na lista específica e seis não passaram  para a segunda fase.  

 
Tabela 11 – Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com deficiência para 
realização da prova (Analista – 2013). 

 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 313 17 142 154 70 

- Deficiência auditiva (uso de aparelho) 36  18 18 9 

- 
Deficiência auditiva (uso de aparelho), 
tempo adicional 1   1  

- Fácil acesso - cadeira de rodas 6  2 4 3 

- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 77 2 22 53 16 

- 
Fácil acesso (dificuldade de locomoção), 
tempo adicional 1   1 1 

- Tempo adicional 10  6 4 1 

- Transcrição do gabarito  1   1  

- 

Transcrição do gabarito, deficiência 
auditiva, fácil acesso (dificuldade de 
locomoção), tempo adicional 

1  1   

- 

Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, deficiência auditiva, fácil 
acesso (cadeira de rodas), tempo 
adicional 

1   1  

- 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 2   2  

Ampliada  - 12  8 4 1 

Ampliada 
Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 17 4 4 10 3 

Ampliada 
Transcrição do gabarito, deficiência 
auditiva (uso de aparelho) 1   1  

(continua) 
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(continuação) 
 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

Ampliada, 
computador 

(Jaws) 
Tempo adicional 1  1   

Ampliada, 
computador 

(Word) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 2  2   

Ampliada, 
leitura 

Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 1   1  

Braille 
Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1  1   

Computador 
(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 6 1 4 1  

Computador 
(Jaws) 

Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(dificuldade de locomoção) 1  1   

Computador 
(Word) Tempo adicional 1   1 1 

Intérprete de 
Libras  - 1   1 1 

Leitura 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 3   3  

Leitura, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1   1  

TOTAL  497 24 212 262 106 

Fonte: A autora (2016) 
 

Em 2013 os dados são similares: 17 dentre os 24 habilitados dentro da lista geral não 

necessitaram de nenhuma adaptação; quatro são deficientes visuais (que não se pode 

afirmar que a deficiência seja severa, já que a prova ampliada geralmente atende às 

dificuldades visuais leves ou moderadas) e, um candidato cego.  

A exemplo do ocorrido nos dois anos anteriores, dentre os candidatos com 

deficiência auditiva (uso de aparelho) nenhum deles obteria classificação no concurso sem a 

cota e, nesse ano, tem-se a primeira participação de candidatos surdos (usuário de Libras) 

concorrendo a cargos de nível superior, no entanto, um não compareceu e o outro foi 

reprovado na primeira fase. Dentre os cadeirantes: 10 inscritos; dois aprovados em razão da 

cota, cinco não habilitados e três não compareceram. Entre os cegos, com exceção ao já 

citado, outros 11 participaram do concurso; seis foram habilitados pela cota; cinco não 

conseguiram passar da primeira fase e dois não compareceram.  
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Tabela 12 – Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Analista – 2014) 

 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 164 2 82 80 41 

- Deficiência auditiva (uso de aparelho) 13  6 7 1 

- Fácil acesso (cadeira de rodas) 4   4  

- 
Fácil acesso (cadeira de rodas), tempo 
adicional 1   1  

- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 64 2 26 36 13 

- 
Fácil acesso (dificuldade de locomoção), 
tempo adicional 1  1   

- Tempo adicional 6 2 3 1  

- 
Tempo adicional, transcrição da prova 
discursiva 2  2   

- 

Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, fácil acesso (cadeira de 
rodas), tempo adicional 

2   2  

- 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva 1   1  

Ampliada  - 5  2 3 2 

Ampliada Tempo adicional 4 1 2 1  
Ampliada Transcrição do gabarito, tempo adicional 1  1   

Braille Transcrição do gabarito, tempo adicional 1  1   
Computador 

(Dos Vox) Transcrição do gabarito 1  1   
Computador 

(Dos Vox) Transcrição do gabarito, tempo adicional 1   1  

Computador  
(Jaws) 

Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(dificuldade de locomoção), tempo 
adicional 

2   2  

Computador  
(Jaws) Transcrição do gabarito, tempo adicional 4  1 3  

Computador  
(Jaws) Transcrição do gabarito  5 1  4  

Computador 
(Word) Tempo adicional 1   1  

Computador 
(Word) 

Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(cadeira de rodas) 2   2  

Leitura 
Transcrição do gabaritoe da prova 
discursiva 2   2  

Leitura, 
computador  

(Jaws) 

Transcrição do gabarito (prova objetiva) 
tempo adicional 1  1   

TOTAL  288 8 129 151 57 

Fonte: A autora (2016) 
 

O ano de 2014 mantém as mesmas características; dentre os 288 candidatos com 

deficiência que realizaram prova, apenas oito permaneceriam no concurso sem a reserva de 

vagas. Desses oito, um apresenta cegueira total; entre os demais aprovados pela lista geral, 
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dois não tiveram necessidade de adaptações; dois indicaram deficiência física com 

dificuldade de locomoção, dois deles comprovaram a necessidade de tempo adicional para 

realizar a prova, e um deles, solicitou prova ampliada.  

Dos nove candidatos cadeirantes, nenhum deles foi habilitado, nem mesmo com o 

amparo da reserva de vagas. Dos 17 candidatos cegos que realizaram a prova, um, como já 

citado, fora habilitado dentro do corte da ampla concorrência; quatro foram para a segunda 

fase pela cota, e 12 não atingiram a nota mínima para habilitação. Dos 13 candidatos com 

deficiência auditiva, seis seguiram no concurso em razão das cotas e sete foram reprovados. 

Nenhum candidato surdo concorreu aos concursos analisados para o cargo de Analista em 

2014.  

Considerando os critérios descritos para o cargo de Analista, passamos à 

apresentação e analise dos dados para os cargos de Técnico. 

 

Tabela 13 - Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Técnico – 2010) 
 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

 Nenhuma condição especial 123 4 49 70 17 

 Deficiência auditiva (uso de aparelho) 14 1 6 7 4 

 Fácil acesso (cadeira de rodas) 6  2 4 3 

 Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 90 1 38 51 7 

 Tempo adicional 3  2 1 3 

Ampliada - 8  5 3 2 

Ampliada Tempo adicional 4  3 1  
Ampliada Transcrição do gabarito, tempo adicional 1  1   
Ampliada, 

computador 
(Jaws) 

Tempo adicional 2  1 1  

Ampliada, 
computador 

(Word) 
Tempo adicional 1   1  

Braille, 
computador 

(Dos Vox) 
Transcrição do gabarito 1   1  

Computador 
(Dos Vox) Transcrição do gabarito 1   1 1 

Computador 
(Jaws) Transcrição do gabarito 1   1  

Computador 
(Jaws) Transcrição do gabarito, tempo adicional 5  1 4  

(continua) 
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(continuação) 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitado

s 
Ausentes 

Computador 
(Word) Fácil acesso (cadeira de rodas) 2  1 1  

Computador 
(Word) Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 1  1   

Computador 
(Word)  - 1   1  

Intérprete de 
Libras  - 2   2  

Intérprete de 
Libras Tempo adicional 3   3  

Leitura Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva - tempo adicional 1  1  1 

Leitura, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(cadeira de rodas), tempo adicional 1   1  

TOTAL  271 6 111 154 38 

Fonte: A autora (2016) 
 

Para o cargo de nível médio, Técnico Judiciário, no ano de 2010, dos 271 candidatos 

com deficiência que realizaram a prova, apenas seis teriam permanecido no concurso se não 

existisse a reserva de vagas e, de acordo com as adaptações requeridas, constata-se que são 

deficiências leves, tendo em vista que quatro dos habilitados sequer requereram 

adaptações; um indicou usar aparelho auditivo e o outro solicitou fácil acesso à sala de 

prova.  

Considerando ainda os 271 candidatos, 111 deles permaneceram no concurso 

exclusivamente pela reserva de vagas. Nesse caso, 49 não precisaram de adaptações; 38 

indicaram dificuldade de locomoção; seis eram deficientes auditivos; três eram cadeirantes, 

sendo que um deles também precisou do auxílio de computador para realizar a prova 

discursiva (Computador Word), e nove solicitaram prova ampliada. 

Dentre as deficiências consideradas mais severas, temos 10 candidatos cegos, entre 

os quais, dois, que foram habilitados pela cota e seis que não atingiram a nota mínima para 

habilitação na primeira etapa. Um deles indicou deficiência múltipla (física e visual), já que 

além de Leitura da prova e Jaws, também é usuário de cadeira de rodas. Dentre os outros 

sete cadeirantes, cinco não lograram habilitação, nem mesmo por meio das cotas. Dos cinco 

candidatos surdos que realizaram prova (com intérprete de Libras e tempo adicional), 

nenhum conseguiu habilitação na primeira fase, ou seja, não atingiram a nota mínima 

exigida na prova objetiva, para seguir no certame. Dos 14 deficientes auditivos, um 



163 

 
 

classificou-se entre os melhores da lista geral, como já indicado, seis ficaram na lista especial 

e sete foram reprovados na primeira etapa.  

 

Tabela 14 - Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Técnico – 2011) 

 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 248 8 105 135 35 

- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 103 3 34 65 25 

- Tempo adicional 2   2  
- Deficiência auditiva (uso de aparelho) 26  11 15 1 

- Fácil acesso (cadeira de rodas) 9  1 8 2 

- Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(dificuldade de locomoção) 1  1   

- 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, fácil acesso (dificuldade de 
locomoção), tempo adicional 

1  1   

- Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 2  2   

Ampliada  -  26  9 17 3 

Ampliada Tempo adicional 3  1 2  
Ampliada Transcrição do gabarito 2   2  
Ampliada Transcrição do gabarito, tempo 

adicional 8 1 1 6  
Ampliada, 

computador 
(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1  1   

Ampliada, 
computador 

(Word) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1   1  

Ampliada, 
leitura 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1  1  1 

Braille, 
computador 

(Dos Vox) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1  1   

Computador 
(Dos Vox) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1   1  

Computador 
(Jaws) Transcrição do gabarito 1   1  

Computador 
(Jaws) 

Transcrição do gabarito (prova objetiva) 
tempo adicional 3  1 2  

Computador 
(Word) Tempo adicional 1  1   

Computador 
(Word) Transcrição do gabarito  1   1  

Computador 
(Word) 

Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(cadeira de rodas), tempo adicional 1  1   

Intérprete 
de Libras  - 12  1 11 1 

(continua) 
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(continuação) 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

Leitura Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva - tempo adicional 2  1 1  

Leitura, 
computador 

(Dos Vox) 
Transcrição do gabarito 1   1  

Leitura, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 5  1 4  

TOTAL 463 12 175 275 68 

Fonte: A autora (2016) 
 

No ano de 2011 os dados da tabela apresentam semelhanças ao que verificamos nos 

concursos anteriores. Dos 463 candidatos com deficiência que realizaram prova, apenas 12 

obtiveram êxito e habilitaram-se dentro dos limites da ampla concorrência: oito não 

necessitaram de nenhuma adaptação; três deficientes físicos com dificuldade de locomoção, e 

um solicitou prova ampliada.  

Dos 175 candidatos com deficiência, que seguiram no concurso em razão da reserva de 

vagas, 105 não necessitaram de nenhum tipo de acessibilidade; 34 indicaram dificuldade de 

locomoção; 11 usavam prótese auditiva; um era cadeirante; cinco solicitaram auxílio para 

transcrição da prova; 13 solicitaram prova ampliada associada a outras adaptações; três eram 

cegos, e um surdo. 

A maioria dos candidatos com deficiência está no grupo dos não aprovados (275), e, 

proporcionalmente, aqueles cujas deficiências requerem mais adaptações para realização das 

tarefas: 10 cegos, 11 surdos, 28 deficientes visuais com baixa visão e oito cadeirantes.  

 

Tabela 15 - Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Técnico – 2012) 
 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 342 28 138 176 70 

- Deficiência auditiva (uso de aparelho) 31  9 22 13 

- Fácil acesso (cadeira de rodas) 6  3 3 2 

- Fácil acesso (cadeira de rodas), tempo 
adicional 1   1  

- Fácil acesso - dificuldade de locomoção 96 4 40 52 31 

(continua) 
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(continuação) 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Tempo adicional 7 2 3 2  
- Deficiência auditiva (uso de aparelho), 

tempo adicional 1   1 1 

- Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(cadeira de rodas) 1  1   

- Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(cadeira de rodas), tempo adicional 1   1  

- 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, fácil acesso (dificuldade de 
locomoção) 

2  2   

- Transcrição do gabarito, tempo adicional 1  1   
- Transcrição do gabarito e da prova 

discursiva, tempo adicional 2  1 1  
Ampliada -  31 1 13 17 7 

Ampliada Tempo adicional 7  5 2 1 

Ampliada Transcrição do gabarito, tempo adicional 1  1  2 
Ampliada, 

leitura, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo adicional     1 

Braille, 
computador 

(Jaws) 
Transcrição do gabarito, tempo adicional 1   1  

Computador 
(Dos Vox) Transcrição do gabarito 2   2  

Computador 
(Dos Vox) Transcrição do gabarito, tempo adicional 3  1 2 1 

Computador 
(Jaws) Transcrição do gabarito, tempo adicional 2 1  1  

Computador 
(Word) Transcrição do gabarito, tempo adicional 1  1   

Intérprete 
de Libras Tempo adicional 6  1 5 2 

Leitura Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 9  4 5 1 

Leitura, 
computador 

(Jaws) 
Transcrição do gabarito, tempo adicional 2   2  

TOTAL  556 36 224 296 133 

Fonte: A autora (2016) 
 

Em 2012, dos 36 candidatos com deficiência, que foram habilitados nos limites da 

lista geral, solicitaram adaptações para realizar a prova: um candidato cego utilizou o 

software Jaws; outro candidato, com baixa visão, solicitou a prova “Ampliada”; dois 

requereram “tempo adicional” e outros quatro indicaram dificuldade de locomoção. Os 

demais (28) não precisaram de nenhum tipo de adaptação.  
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Sobre os candidatos que solicitaram adaptações no formato da prova, foram 

reprovados na primeira fase: 22 dos 31 deficientes auditivos; cinco entre os nove 

cadeirantes que realizaram prova; 19 dentre os 39 que solicitaram prova ampliada; 13 entre 

os 19 cegos e cinco, entre os seis surdos. Em relação aos deficientes físicos que solicitaram 

auxílio na transcrição da prova, cinco dos sete que realizaram a prova foram habilitados por 

haver reserva de vagas e dois deles não foram habilitados. Da maioria dos inscritos dessa 

população e que não solicitaram adaptações, o número de reprovações também foi alto, dos 

342 que realizaram a prova, 138 foram habilitados pela cota e 176 foram reprovados.  

 

Tabela 16 - Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Técnico – 2013) 
 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 770 22 273 475 214 

- Deficiência auditiva (uso de aparelho) 61  22 39 18 

- Fácil acesso (cadeira de rodas) 24  8 16 5 

- Fácil acesso (cadeira de rodas), tempo 
adicional 3  1 2 2 

- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 211 4 81 127 52 

- Fácil acesso (dificuldade de 
locomoção), tempo adicional 4  4  1 

- Tempo adicional 11 1 4 6 1 

- Tempo adicional, transcrição da prova 
discursiva 1   1  

- Transcrição do gabarito  1  1   
- Transcrição do gabarito e da prova 

discursiva 5  1 4 1 

- Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 2  1 1  

- Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(dificuldade de locomoção) 1   1 1 

- Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 1   1  

- 
Transcrição do gabarito, deficiência 
auditiva, fácil acesso (dificuldade de 
locomoção), tempo adicional 

1   1  

- 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, fácil acesso (cadeira de 
rodas), tempo adicional 

2  2   

Ampliada  - 53 5 13 34 7 

Ampliada Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 1  1   
Ampliada Tempo adicional 16 2 4 10 3 

(continua) 
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(continuação) 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitado
s nos 

limites da 
lista geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

Ampliada Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 3  2 1 3 

Ampliada, 
computador 

(Word) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1  1   

Ampliada, 
leitura Tempo adicional 2  1 1  

Ampliada, 
leitura 

Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 4  3 1  

Braille Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 5   5  

Braille, 
computador 

(Dos Vox) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1   1  

Braille, 
leitura 

Transcrição do gabarito (prova 
objetiva), tempo adicional 4  2 2  

Computador 
(Dos Vox) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 4  2 2 2 

Computador 
(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 11  3 8 2 

Computador 
(Word) 

Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(cadeira de rodas), tempo adicional 3   3  

Computador 
(Word) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 2  1 1 1 

Computador 
(Zoomtext)  - 1   1  
Intérprete 
de Libras  - 12  1 11 2 

Intérprete 
de Libras Tempo adicional 1   1  

Leitura Transcrição do gabarito de da prova 
discursiva, tempo adicional 25  5 20 3 

Leitura, 
computador 

(Dos Vox) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 2  1 1  

Leitura, 
computador 

(Dos Vox) 
Transcrição do gabarito  2   2  

Leitura, 
computador 

(Jaws) 
Transcrição do gabarito  1   1 2 

Leitura, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1   1  

TOTAL  1254 34 438 781 320 

Fonte: A autora (2016) 
 

No ano de 2013, os resultados obtidos também indicam que as pessoas com 

deficiências sensoriais ou físicas que requereram adaptações para a realização da prova 

tiveram mais dificuldade em seguir no concurso. A maioria foi eliminada do certame na 

primeira fase.  
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Das 1.254 pessoas com deficiência que participaram dos concursos, apenas 34 passariam 

para a segunda fase sem a existência das cotas e, dentre essas, somente sete apresentavam 

deficiência visual que requeria adaptação (prova ampliada); cinco dos candidatos, em razão das 

condições solicitadas, sugeriam ter deficiência física, já que, quatro deles solicitaram fácil acesso 

e, o outro, tempo adicional; as outras 22 pessoas habilitadas nos limites da ampla concorrência 

não necessitaram de nenhum tipo de recurso de acessibilidade.  

Em relação às deficiências consideradas mais severas, temos: 32 cadeirantes, dos quais 

11 foram habilitados graças às cotas, e 21 deles, que não conseguiram habilitação na primeira 

etapa dos concursos; 80 candidatos solicitaram prova ampliada, 25 seguiram pela cota e 47 não 

atingiram as marcas mínimas para habilitação; dos 13 surdos usuários de Libras, 12 foram 

reprovados e um seguiu pela cota. Em relação aos candidatos cegos: 57 fizeram a prova, 13 

foram para a segunda etapa em razão da cota e 44 foram reprovados na prova objetiva.  

 

Tabela 17 - Distribuição das condições especiais demandadas pelos candidatos com 
deficiência para realização da prova (Técnico – 2014) 

 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Nenhuma condição especial 731 32 193 506 232 

- Deficiência auditiva (uso de aparelho) 51 1 15 35 14 

- Deficiência auditiva (uso de aparelho), 
tempo adicional 1   1  

- Fácil acesso (cadeira de rodas) 25  2 23 19 

- Fácil acesso (cadeira de rodas), tempo 
adicional 2  1 1  

- Fácil acesso (dificuldade de locomoção) 274 7 64 203 90 

- Fácil acesso (dificuldade de locomoção), 
tempo adicional 4  2 2 2 

- Tempo adicional 9 2 4 3 2 

- Transcrição (prova discursiva) 1  1   
- Transcrição do gabarito  1   1  

- 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, fácil acesso (cadeira de 
rodas), tempo adicional 

5 1 2 2  

- Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(dificuldade de locomoção) 1  1   

- 
Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, fácil acesso (dificuldade de 
locomoção), tempo adicional 

2   2  

- Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 2   2  

(continua) 
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(continuação) 

Prova 
especial Condições especiais Presentes 

Habilitados 
nos limites 

da lista 
geral 

Habilitados 
pela cota 

Não 
habilitados Ausentes 

- Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 2   2  

Ampliada  - 41  9 32 18 

Ampliada Fácil acesso (cadeira de rodas) 1   1  
Ampliada Tempo adicional 5  1 4 1 

Ampliada Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 4  3 1  

Ampliada Fácil acesso (dificuldade de locomoção)     3 

Ampliada Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva 1   1  

Ampliada, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1  1   

Braille Transcrição do gabarito, tempo 
adicional  2   2 2 

Braille, 
leitura 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 4  1 3  

Computador 
(Dos Vox) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 4  1 3  

Computador 
(Jaws) 

Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(dificuldade de locomoção), tempo 
adicional 

2  1 1  

Computador 
(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 25 1 8 16 3 

Computador 
(Word) Tempo adicional 1   1 1 

Computador 
(Word) Transcrição do gabarito  1   1 1 

Computador 
(Word) 

Transcrição do gabarito, fácil acesso 
(dificuldade de locomoção), tempo 
adicional 

1  1   

Computador 
(Word) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1  1  1 

Intérprete 
de Libras  - 4   4 1 

Intérprete 
de Libras Deficiência auditiva (uso de aparelho) 3   3  

Leitura Transcrição do gabarito e da prova 
discursiva, tempo adicional 14  1 13 3 

Leitura, 
computador 

(Dos Vox) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 1   1 2 

Leitura, 
computador 

(Jaws) 

Transcrição do gabarito, tempo 
adicional 8  1 7 5 

TOTAL  1235 44 314 877 400 

Fonte: A autora (2016) 
 

No último ano analisado, para o cargo de Técnico, temos dentre os 1.235 candidatos 

com deficiência que realizaram prova, 44 que obtiveram classificação para figurar na lista 
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dos habilitados para a segunda fase, ou seja, entre os mais bem classificados, dentro dos 

limites estabelecidos na lista geral. Dentre esses 44, havia um candidato cego; um candidato 

cujas condições solicitadas sugeriam deficiência física severa de membros superiores e 

inferiores (auxílio para transcrição das provas e cadeira de rodas); sete com dificuldade de 

locomoção; um solicitou tempo adicional; um candidato com deficiência auditiva (uso de 

aparelho auditivo) e, 32 candidatos sem necessidade de adaptações. 

Dentre os 314 que atingiram a nota mínima para habilitação na primeira fase, 

portanto que seguiram no concurso, em razão das cotas, temos: 15 deficientes auditivos que 

usam aparelho (entre 51 que concorreram); cinco cadeirantes (entre 32 concorrentes); 14 

deficientes visuais (entre 53 que solicitaram prova ampliada) e, 13 cegos (entre 60). Nenhum 

surdo logrou habilitação nesse ano.  

Constatamos que o perfil dos candidatos habilitados e não habilitados nos concursos, 

no que tange às características das deficiências, se mantém em todos os anos analisados e 

nos dois cargos em questão.  

É importante ressaltar, com base nos dados, que a maioria dos candidatos com 

deficiência inscritos nos concursos possui deficiência leve, já que não indicou necessidade de 

adaptações. Assim, proporcionalmente, o número de habilitados com essa característica 

também é maior. Para o cargo de Analista, dos 1.112 candidatos com deficiência que 

realizaram prova, nos cinco anos, 648 não solicitaram condições especiais. Desses, 24 foram 

habilitados na primeira fase dentro dos limites da lista geral, 286 pela cota, 338 foram 

reprovados e 151 não compareceram. Esse dado indica que, dentre aqueles que não 

precisam de adaptações, o número de reprovados também é alto e certamente aumenta o 

rol de candidatos que não obtiveram êxito nos concursos, o que também se verifica na 

ampla concorrência, uma vez que a linha de corte exclui a maioria logo na primeira etapa. 

Todavia, é imperativo destacar que o que se pretende com esse estudo é verificar se, 

dentre aqueles que conseguem aprovação nos concursos, estão as pessoas com deficiências 

mais limitantes, para as quais as políticas públicas foram pensadas e propostas. Se as 

pessoas com deficiência que têm tido acesso ao serviço público são aquelas cujas 

deficiências podem ter causado as dificuldades e prejuízos desde a escolarização e, sem os 

recursos necessários não teriam condições de nem sequer participar da competição e 

realizar a prova.  
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A avaliação do resultado dessa ação afirmativa – reserva de vagas em concursos – 

não deve estar pautada apenas no número de pessoas com deficiência que nos últimos 16 

anos (desde o Decreto Federal 3298/1999) tem tido acesso aos cargos públicos, mas também 

procurar identificar quem são essas pessoas. Outrossim, a política de ação afirmativa para 

ingresso no mercado de trabalho não deve, em nenhuma hipótese, ser pensadas como algo 

dissociado das ações inclusivas na educação.  

Dentre as mais de 45 milhões de pessoas com deficiência da população brasileira, existe 

uma menor parcela que merece especial atenção, não somente para o ingresso no mercado de 

trabalho, mas igualmente para todas as ações que antecedem esta etapa, e, pelo que 

verificamos, a possibilidade de concorrer em igualdade é muito remota, mesmo se oferecidas as 

devidas condições de acessibilidade, pois, vale dizer, o desempenho dessa população nos 

concursos mostra-se, na absoluta maioria das vezes, inferior àqueles sem deficiência ou com 

deficiências mais leves, ou menos limitantes.  

A seguir, a síntese dos achados deste estudo, considerando o total de inscritos e a 

condição de habilitado, ou não habilitado, para a segunda fase do concurso:  

 

Tabela 18 – Distribuição de candidatos com deficiência inscritos, por cargo e desempenho 

(2010 a 2014) 

2010 – 2014 Presentes Habilitados nos 
limites da lista geral 

Habilitados pela 
cota 

Não 
habilitados Ausentes 

Analista 1112 45 468 600 235 (17%) 

Técnico 3779 132 1262 2383 959 (20%) 

Fonte: A autora (2016) 

 

A diferença significativa entre o número de  inscritos para o cargo de Técnico, em relação 

ao cargo de Analista, pode ser explicada, inicialmente, em razão da quantidade de concursos 

analisados: 20 de Técnicos e 14 de Analista; 

Dentre os 45 aprovados na lista geral, para o cargo de Analista, temos três cegos e sete 

candidatos com baixa visão; os demais apresentam deficiência leve, e desses, 24 (54%) não 

solicitaram nenhum tipo de adaptação. O que mais uma vez ratifica que os candidatos com 

deficiências mais severas, não disputam as vagas da ampla concorrência.  
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Já entre os 468 habilitados pelo amparo da reserva de vagas, 286 (61%) não precisaram 

de nenhuma adaptação. Dentre as deficiências mais limitantes havia seis cadeirantes, 13 cegos, 

32 deficientes auditivos, 31 com baixa visão e seis deficientes físicos que precisaram de auxílio 

para transcrição e 78 indicaram dificuldade de locomoção. Reforçando a hipótese de que além 

dessa população concorrer entre si, a maioria, que tem sido amparada pela lógica da reserva de 

vagas, é composta de pessoas com deficiências leves.  

Para o cargo de Técnico, entre os 132 habilitados nos limites da ampla concorrência, 

havia um cadeirante, dois cegos, dois deficientes auditivos, nove com baixa visão, um deficiente 

físico com dificuldade em escrever, 19 com dificuldade de locomoção e 86 (65%) que não 

precisaram de nenhum tipo de adaptação.  

Dentre os 1.262 que foram habilitados para a segunda fase do concurso para o cargo de 

Técnico, exclusivamente em razão das cotas, verifica-se: 25 cadeirantes, 37 cegos, três surdos, 

63 deficientes auditivos, 81 com baixa visão, 29 deficientes físicos que precisaram de apoio para 

escrever e 252 com dificuldade de locomoção. No entanto, 753 (60%) não precisaram de 

nenhuma adaptação para realizar a prova.  

Em relação às deficiências consideradas mais severas e aquelas que causam algum tipo 

de necessidade especial, temos: 

 Candidatos usuário de Cadeira de Rodas 

Cargo de Analista: 29 inscritos; 4 (14%) ausentes; 25 (86%) presentes à prova; 

nenhum habilitado nos limites da lista geral; 6 (24%) amparados pela reserva de 

vagas e 19 (76%) reprovados na primeira fase. 

Cargo de Técnico: 126 inscritos; 33 (26%) ausentes; 93 (74%) realizaram prova; 

apenas um (1%) habilitado nos limites da lista geral; 25 (27%) habilitados pela 

lista especial e 67 (72%) foram reprovados na primeira fase. 

 Candidatos cegos 

Cargo de Analista: 42 inscritos; dois (5%) ausentes; 40 (95%) presentes; três (7%) 

aprovados pela lista geral; 13 (32%) pelas cotas e 23 (58%) reprovados na 

primeira fase. 

 Cargo de Técnico: 187 inscritos; 28 (15%) ausentes; 159 (85%) presentes; dois 

(1%) aprovados dentro dos limites da ampla concorrência; 37 (23%) habilitados 

pela lista especial e 121 (76%) reprovados na prova objetiva.  
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 Candidatos surdos (usuários de Libras – Língua Brasileira de Sinais) 

Cargo de Analista: dois inscritos no ano de 2013; um realizou prova e foi 

reprovado na primeira fase e o outro não compareceu. 

Cargo de Técnico: 49 inscritos; seis (12%) ausentes; 43 (87%) realizaram prova; 

nenhum habilitado nos limites da ampla concorrência; três (7%) foram 

amparados pela reserva de vagas e 40 (93%)foram reprovados na primeira fase.  

 Candidatos com deficiência auditiva (que indicaram apenas o uso de aparelho 

auditivo) 

Cargo de Analista: 85 inscritos; 19 (22%) não compareceram; 66 (78%) realizaram 

a prova; nenhum foi habilitado pela classificação geral; 32 (48%) seguiram no 

concurso pelo amparo da reserva de vagas e 34 (52%) foram reprovados na 

primeira etapa. 

Cargo de Técnico: 238 inscritos; 51 (21%) ausentes; 187 (79%) presentes; dois 

(1%) habilitados para a segunda fase sem a necessidade da cota; 63 

(34%)seguiram no concurso pela reserva de vagas e 122 (65%) foram reprovados. 

 Candidatos com deficiência visual (baixa visão) 

Cargo de Analista: 87 inscritos; 13 (15%) ausentes; 74 (85%) presentes; sete (9%) 

habilitados na lista geral; 31 (42%) pela cota e 32 (43%) foram reprovados. 

Cargo de Técnico: 283 inscritos; 52 (18%) ausentes; 231 (82%) presentes; nove 

(4%) habilitados entre os classificados da lista geral; 81 (35%) habilitados pela 

reserva de vagas; 140 (60%) reprovados. 

 Candidatos com deficiência física (não conseguem escrever) 

Analista: 16 inscritos; dois (13%) ausentes; 14 (87%) realizaram a prova; um (7%) 

habilitado na lista geral; seis (43%) habilitados pela reserva de vagas e sete (50%) 

reprovados. 

Técnico: 61 inscritos; seis (10%) ausentes; 55 (90%) presentes; um ( 2%) 

habilitado na lista geral; 25 (45%) habilitados pela reserva de vagas e 29 ( 52%) 

reprovados.  

É possível notar que o número de candidatos com deficiência em concursos, vem 

aumentando, da mesma forma que a participação de pessoas com deficiências mais severas 
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também está crescendo, como se pode observar pelas quantidades de solicitações especiais 

dos concursos.  

Em relação às deficiências mais severas, constatamos que as pessoas cegas são as 

que mais participam dos concursos (16% do total de candidatos com deficiência que 

realizaram a prova, para o cargo de Analista, eram cegos e 2% usuários de cadeira de rodas; 

para Técnico, esse percentual equivale a 7% de cegos e 3% de cadeirantes; a participação de 

surdos em concursos foi de 0,2% no nível superior e, 1% no nível médio). 

Os deficientes físicos usuários de cadeira de rodas, pelos dados desse conjunto de 

concursos, representam a menor parcela de aprovados: apenas um na lista geral (do cargo 

de Técnico) do total dos 34 concursos analisados em cinco anos. Também está entre o grupo 

de cadeirantes a maior taxa de ausência nos concursos: cerca de dez pontos percentuais 

acima das outras deficiências, para cada cargo analisado. Este fato, muito provavelmente, 

está ligado à dificuldade de locomover-se entre cidades ou Estados para realização das 

provas, visto que dependem desde transportes adaptados para chegar ao local, bem como 

para a locomoção, hospedagem etc.  

A deficiência auditiva, pelo que se verifica nos dados, reflete grande dificuldade em 

lograr habilitação nos concursos, mesmo as mais leves, indicadas apenas pelo uso de prótese 

auditiva. Além da dificuldade de comunicação, outros aspectos do desenvolvimento 

cognitivo podem estar relacionados à deficiência auditiva, que não raro, é percebida 

tardiamente e por vezes confundidos com deficiência intelectual. 

Os dados do Censo do Poder Judiciário -2013 parecem estar de acordo com os 

resultados obtidos nesta pesquisa: que a maioria dos servidores, dos âmbitos da Justiça 

analisados, são deficientes físicos (provavelmente deficiências mais leves, alguma 

dificuldade de locomoção, ou nenhuma dificuldade motora, já que não tivemos acesso a 

esse nível de detalhes); seguido dos deficientes visuais (que têm o segundo índice de 

habilitação nos concursos, mas também nas deficiências menos limitantes) e, em terceiro 

lugar, a deficiência auditiva, que, apesar de representar 19% dos servidores da Justiça do 

Trabalho e 16% da Justiça Federal, ainda assim, temos de considerar: primeiro, que o 

percentual de pessoas com deficiência é baixo, cerca de 3%; segundo, não sabemos se esse 

percentual é composto por pessoas que entraram no serviço público pela reserva de vagas 
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ou se inclui um percentual de deficiências adquiridas ao longo do tempo e, naturalmente, 

com o avançar da idade.  

Entre os surdos usuários de Libras, constata-se que não existe possibilidade de 

competição na ampla concorrência. Para os surdos, o percentual de reprovação chega a 

quase 95%. Nesse aspecto, evidencia-se a dificuldade para o uso e compreensão da Língua 

Portuguesa, já que nesse grupo de candidatos estão aqueles que têm a Libras como sua 

primeira Língua71. A deficiência intelectual não teve representantes no grupo de concursos 

analisados, mas, vale lembrar, foi indicada no Censo do Judiciário. 

Vale destacar que os 3 candidatos surdos que foram habilitados, pela cota, nos 

concursos ao cargo de Técnico, também obtiveram habilitação na segunda fase, ou seja, 

foram aprovados no concurso, porém, os três concorreram nos concursos cuja segunda fase 

foi a prova de digitação e não a prova discursiva. Não temos, nesta amostra, nenhum 

candidato surdo que tenha sido habilitado em prova discursiva.  

Nos 34 concursos analisados, os resultados mantiveram um padrão de reprovação 

para certas deficiências, reforçando nossa hipótese de que os resultados positivos para as 

políticas que se destinam à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho são 

indissociáveis dos resultados e da implementação de políticas de inclusão na educação. 

Partindo-se dessa perspectiva, há urgência em se acompanhar se as vagas reservadas estão 

sendo preenchidas pelos reais destinatários dessa política de ação afirmativa.  

  

                                                           
71 Lei nº 10.436/2002. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, apresentamos uma síntese dos principais achados da investigação 

realizada, assim como suas contribuições e limitações, vislumbrando futuras pesquisas que 

iluminem a temática.  

Os princípios legais que permeiam a organização de um concurso público, assim 

como todos os aspectos ligados à segurança, lisura e em especial à expectativa de levar à 

Administração Pública aqueles que saíram vencedores, sendo sempre os melhores dentre as 

diversas formas possíveis e passíveis de avaliação, trazem como consequência que esse 

modelo de seleção seja visto como a mais eficiente maneira de selecionar, dentre um grupo 

que disputa ponto a ponto uma vaga na carreira pública, muitas vezes, disputada por 

centenas ou milhares de pessoas. Esse nível de competição tende a afastar os aventureiros, 

os menos preparados e, em certa medida, os desacreditados, nos termos de Goffman 

(1978), dentre esses, as pessoas com deficiência. Foi pensando nessa lógica, que o olhar da 

Pedagoga, atento às questões ligadas à Educação Especial, passou a observar com especial 

atenção como se dava a concorrência entre candidatos com deficiência e os demais 

candidatos aos concursos públicos.  

Composta por vasta e interdisciplinar discussão envolvendo educação, trabalho, 

direito e políticas públicas, esta pesquisa teve como objetivo investigar o impacto da reserva 

de vagas em concursos públicos para pessoas com deficiência, assim como identificar o tipo 

de deficiência daqueles que vêm sendo amparados por essa ação afirmativa. 

Na revisão da literatura foi possível constatar que as pessoas com deficiências mais 

leves têm maior probabilidade de empregabilidade, assim como a preferência do mercado é 

por empregar homens. As mulheres com deficiência, além de terem mais dificuldade de 

acesso ao mercado de trabalho privado, têm nível de escolaridade menor e representam a 

minoria entre os participantes dos concursos. 

No setor privado, no geral, as justificativas mais utilizadas para não contratar pessoas 

com deficiência são: o baixo nível de escolaridade, a falta de qualificação para o trabalho, os 

problemas de conduta e o número de faltas em razão da deficiência. Em contrapartida, as 

pessoas com deficiência com maior nível de escolaridade relatam muita dificuldade em 

conseguir uma vaga condizente com seu nível de formação acadêmica, pois o mercado 
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reserva, na maioria dos casos, vagas de serviços gerais para cumprimento da cota legal. E 

esse mercado admite, preferencialmente, pessoas com deficiências leves, que requeiram o 

mínimo de adaptações (leia-se, de custos para adaptações); tendo maior nível de 

empregabilidade as pessoas com deficiência visual e auditiva leves. Usuários de cadeiras de 

rodas e surdos, em especial os usuários de Libras, representam, dentre o grupo de pessoas 

com deficiência, aqueles com maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, esses em 

função da dificuldade de comunicação e aqueles em razão da acessibilidade.  

Esses achados indicam que ainda estamos longe de uma sociedade solidária e 

inclusiva, visto que as razões econômicas se sobrepõem à função social das empresas, assim 

como a lógica perpetuada pelo mercado tem contribuído para a manutenção de uma 

equivocada concepção das deficiências; como se a maioria das pessoas com deficiências não 

tivessem condições de desempenhar adequadamente as atividades para as quais foram (ou 

seriam) contratadas, e que a deficiência está diretamente ligada a uma doença e a 

incapacidade. Se de um lado, a inserção de pessoas com deficiência é vista, primeiramente, 

como uma despesa extra para as empresas, bem como para as escolas, do outro, esse grupo 

reclama que escola e mercado não estão preparados para recebê-los. 

A presença de pessoas com deficiência nas escolas e universidades tem contribuído 

para a socialização e para a vivência de estudantes com a diversidade, o que é positivo. 

Entretanto, profissionais da educação afirmam que não se sentem aptos para atender às 

demandas de seus alunos com deficiência, o que acaba por reforçar o que denominamos de 

“inserção” e não de “inclusão” pela via do conhecimento. Ainda é bastante presente a 

concepção entre docentes de que é o próprio aluno que deve adaptar-se às condições 

ofertadas pela escola, o que vai na contramão do que foi pactuado pelo Governo brasileiro 

ao assumir compromissos internacionais da promoção dos direitos das pessoas com 

deficiência. 

Tanto nas escolas e universidades, quanto no mercado de trabalho, pode-se 

constatar a presença de barreiras físicas e atitudinais que impedem ou dificultam o acesso e 

a permanência de pessoas com deficiência nesses espaços. As diversas formas de violações 

de direitos têm sido a causa do aumento significativo de demandas judiciais que envolvem 

tais questões. São demandas que podem ser consideradas positivas, já que esse tipo de 

pressão aumenta a possibilidade de o tema ser debatido e de entrar na agenda política de 
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discussões e prioridades, visto que, apesar das diversas normas legais que visam à garantia 

de direitos, muitas delas, por vezes, são desconsideradas ou dribladas, acarretando na 

materialização desses direitos somente após a intervenção do Poder Judiciário. 

Na análise das mudanças na interpretação e aplicabilidade do Decreto que 

regulamentou a reserva de vagas em concursos, constatamos a importância das denúncias, 

das ações da sociedade civil, de associações ligadas às pessoas com deficiência e do Próprio 

Ministério Público, quanto à efetividade desses direitos, que, mesmo após 16 anos de sua 

regulamentação, ainda não são praticados de forma espontânea, dependendo da 

intervenção do Judiciário.  

Os editais de concursos foram revisitados e pudemos verificar que, de modo lento e 

gradual, a forma de operacionalizar a reserva foi sendo alterada, com intuito de se garantir 

maior possibilidade de ingresso de pessoas com deficiência. É importante considerar que o 

formato de avaliações em concursos vem se modificando e tem-se, muitas vezes, mais de 

uma fase durante o processo. Todavia, a legislação não acompanha a rapidez dessas 

mudanças, o que também dificulta a aplicabilidade das normas, e, muitas vezes, as 

interpretações dadas não refletem os objetivos da ação afirmativa.  

O debate contra as cotas, quase sempre, está posto com base no discurso do mérito, 

que desconsidera uma história de discriminação, que não é só do passado, mas que ainda 

existe e é muito presente. O argumento contrário pretende destacar que aquele com pior 

desempenho e, consequentemente, “menos merecedor”, toma o espaço do outro que 

comprovou, por meio de maiores notas, que teria “mais direito”. Por isso, o acesso via cotas, 

ainda é visto como a “entrada pela porta por fundos” e, não reconhece o princípio da 

reparação e da compensação das ações afirmativas, que também “é direito”. No entanto e 

apesar dos preconceitos que giram em torno das cotas e da inclusão, quanto mais alunos e 

profissionais ocuparem seus espaços, haverá maior possibilidade de que essa cultura 

excludente não se perpetue, para que possamos, na prática, sair do que chamamos de 

“inserção” e chegar ao que esperamos como “inclusão” que, segundo Mazzotta (2008, p. 

165), “é a convivência respeitosa de uns com os outros e essencial para que cada indivíduo 

possa se constituir como pessoa ou sujeito, e não venha a ser meramente equiparado a 

qualquer coisa ou objeto”.  
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Em relação à participação de pessoas com deficiência nos concursos públicos 

analisados, tem-se como síntese: 

 o número de pessoas com deficiência que participaram dos 421 concursos, no 

período de 2000 a 2014, aumentou timidamente. Apenas em 2013 e 2014, atingiu 

1% dos inscritos; 

 nos 16 anos analisados, a população com deficiência que participou dos concursos 

foi composta majoritariamente por homens. Ao contrário da ampla concorrência, 

com a maioria dos concorrentes do sexo feminino; 

 a maioria dos candidatos com deficiência estava no intervalo etário entre 25 e 34 

anos, o que indica que essa população busca o acesso ao serviço público mais 

tarde, comparativamente à ampla concorrência, com a maioria dos participantes 

no intervalo entre 20 e 29 anos. Entre os mais jovens e os mais velhos, também 

verificamos o inverso entre as duas populações comparadas. Na faixa etária 

correspondente até 19 anos, na ampla concorrência, temos, nos 16 anos 

analisados, de 5% a 10% dos inscritos (máximo de 13% em 2000), já entre os 

candidatos com deficiência, aqueles com até 19 anos de idade correspondem de 

1% a 3% dos inscritos (ultrapassando essa marca apenas em 2000 e 2004, com 5% 

e 7% respectivamente). Comparando a população com mais de 40 anos, a partir 

do intervalo etário de 40 – 44 anos até o seguinte, de 45 a 49 anos, a população 

com deficiência, proporcionalmente, teve maior representação, com mais de dois 

pontos percentuais em todos os anos, nos dois intervalos etários citados. Entre 

aqueles com mais de 50 anos, a participação de pessoas com deficiência, foi 

proporcionalmente maior do que a da ampla concorrência; 

 os achados referentes às faixas etárias dos inscritos nos concursos sugerem uma 

escolarização tardia ou mesmo um atraso no tempo médio de formação para as 

pessoas com deficiência, já que os concursos públicos exigem, pelo menos o 

Ensino Médio completo. Também pode sugerir que essa população tem menos 

acesso à informação referente aos concursos; 

 verifica-se nos concursos realizados entre os anos de 2010 e 2014, que a maioria 

dos candidatos com deficiência indicou ter deficiência física (53%), seguida de 

deficiência visual (29%), auditiva (15%), deficiência mental/intelectual (1%), e 
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deficiência múltipla (1%). Essa característica se repetiu na identificação do tipo de 

deficiência dos candidatos aos 34 concursos (Técnico e Analista Judiciário da 

Justiça Federal e do Trabalho) selecionados para análise dos respectivos 

resultados.  

Quanto à análise das normas legais, dos Editais e dos resultados dos concursos - visando 

aos objetivos deste estudo, quanto à efetividade da política de reserva de vagas, da garantia 

dos direitos previstos, bem como das questões educacionais que puderam ser discutidas à 

luz do desempenho dos candidatos com deficiência - conclui-se que: 

 apesar de o Decreto Federal 3298/1999 estabelecer que a reserva de vagas seja de 

no mínimo 5%, e, nos concursos Federais no máximo de 20%, como estabelecido 

pela Lei 8112/1990, a luta para que os editais estabelecessem uma regra de 

alternância, que realmente possibilitasse a nomeação de candidatos com 

deficiência, se consolidou a partir de 2008, depois do caso ser julgado no STF, cuja 

decisão orienta que as nomeações de candidatos com deficiência, iniciem na 

quinta vaga aberta; 

 alterações relativas ao impedimento de inscrição de pessoas com deficiência para 

alguns cargos, sob alegação de incompatibilidade da função com as deficiências, 

também foram observadas nos Editais, o que também foi e, ainda é, alvo de 

discussão no Supremo Tribunal; 

 a confirmação e os meios utilizados para confirmação da deficiência também não 

são pontos pacificados na discussão e, é mais um tema de debate judicial. Nesse 

aspecto, além das normas regulamentadas pelo Decreto Federal, incluem-se os 

termos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e mais 

recentemente (janeiro de 2016, quando entrou em vigor) o texto da Lei Brasileira 

de Inclusão. Ambos trazem o conceito de deficiência, bem como a forma proposta 

para sua avaliação. Vale ressaltar que os termos da Convenção vêm praticamente 

sendo desconsiderados quando se trata de avaliação multidisciplinar de 

candidatos aos concursos públicos, tendo tido soluções individuais, pela ação do 

Judiciário; 

 sobre o desempenho e resultados obtidos nos concursos analisados, evidenciou-se 

que a população com deficiência depende da reserva de vagas para permanecer 
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no concurso e acaba por disputar somente as vagas reservadas, já que o 

percentual de candidatos com deficiência que lograram classificação na lista geral 

de inscritos  foi muito baixo, em torno de 3%; 

 dos candidatos com deficiência aprovados nos concursos, a maioria apresentava 

deficiências leves que não necessitaram de adaptações para realização da prova e 

provavelmente para desempenhar suas atividades laborais; dentre os candidatos 

com deficiência que necessitaram de adaptações, as deficiências visual (baixa 

visão) e física (dificuldade de locomoção) estiveram entre a maioria dos 

habilitados pela reserva de vagas. Os deficientes auditivos (que usam aparelho 

auditivo) obtiveram alto índice de reprovação, mesmo considerando a reserva de 

vagas.  

Em relação às deficiências mais severas, para o cargo de Nível Superior (Analista 

Judiciário – Área Administrativa), verificou-se, nos cinco anos analisados: 

 dos 29 usuários de cadeira de rodas inscritos:  nenhum foi habilitado nos limites 

da ampla concorrência e seis habilitaram-se, em razão da reserva de vagas; 

 dos 42 cegos inscritos: três foram aprovados na lista geral e 13 pela reserva de 

vagas; 

 dois candidatos surdos (usuários de Libras) inscreveram-se: um foi reprovado e o 

outro não compareceu para realizar a prova. 

Para os cargos de Nível Médio (Técnico Judiciário – Área Administrativa), dos 20 

concursos analisados, em cinco anos, constatamos: 

 dentre os 126 usuário de cadeira de rodas, inscritos: apenas um foi habilitado nos 

limites da lista geral; 25 foram habilitados na lista especial; 67 foram reprovados e 

33 não compareceram, representando o maior índice de ausência (26%) em 

relação às outras deficiências, o que pode ser reflexo da falta de acessibilidade 

para locomoção; 

 dos 187 cegos inscritos: somente dois foram aprovados dentro dos limites da 

ampla concorrência e 37 pela lista especial; 

 entre os 49 surdos (usuários de Libras):  nenhum foi habilitado nos limites da 

ampla concorrência e, três foram habilitados pela reserva de vagas. 
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Os achados denotam que se não existisse o amparo legal, pessoas com deficiência, 

especialmente as mais severas, não teriam condições de concorrer, aos cargos públicos, com 

os candidatos sem deficiência, mesmo considerando que todos possuem os requisitos 

mínimos (de escolaridade), para a disputa. Nesse sentido, candidatos com deficiência 

acabam concorrendo entre si, às vagas reservadas, mas especialmente com os candidatos 

com deficiências leves.  

O sistema de cotas, melhor dizendo, a reserva de vagas em concursos públicos, como 

nos parece, não é e não será (isoladamente) a solução para inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, mas tem sido a responsável por prover o acesso, já que 

garantido ainda não está. A competição começa muito antes disso.  

Não se pretende com esta análise, sustentada nos resultados dos concursos, criar 

outros dilemas sobre a necessidade, ou não, de cotas para todas as pessoas com deficiência, 

nem colocar em questão as dificuldades (maiores ou menores) enfrentadas por todos que 

compõem esse grupo; ou mesmo diminuir direitos de uma população que há muito está à 

margem da sociedade. Pretendeu-se trazer à tona a discussão sobre a necessidade de se 

acompanhar essa política de ação afirmativa que deveria promover uma discriminação 

positiva. Mas pelo que vimos na revisão bibliográfica e comprovamos com os dados 

levantados e analisados, aqueles que estão chegando ao serviço público, pela via das cotas, 

tiveram baixo desempenho nas provas e parecem ser pessoas com deficiências leves, o que 

corrobora para a manutenção do senso comum que as cotas podem trazer benefícios a 

alguns e não ampara seus reais destinatários.  

É urgente voltar a atenção para as razões que levam as pessoas com deficiência a 

estarem em condições de concorrência tão desfavoráveis, quando o que está sendo avaliado 

são conhecimentos gerais e específicos de um grupo que comprova ter os mesmos requisitos 

formais para disputar o cargo. As dificuldades de acesso e permanência na escola e 

Universidades parecem estar refletidas nos resultados dos concursos, com uma ínfima 

aprovação de cadeirantes, cegos e especialmente de deficientes auditivos e surdos. A falta 

de preparo dos Professores para atender a essa demanda de alunos e o não reconhecimento 

das necessárias adaptações, especialmente no Ensino Superior, contribuem para a 

manutenção do insucesso da maioria e da supervalorização da superação de uma minoria. 

Não negamos o esforço individual, nem diminuímos o mérito, mas essas exceções de 
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sucesso não podem ser a razão para que não olhemos para a maioria que continua à 

margem.  

Entendemos que o ciclo das políticas públicas que visam o acesso ao mercado de 

trabalho é indissociável das políticas públicas de inclusão educacional, que devem ser 

pensadas de forma complementar e não isoladamente. Um não pode reparar as falhas do 

outro, sendo ciclos dependentes que devem ser planejados, implementados, fiscalizados, 

avaliados e, quando e se necessário, reformulados. Apesar de a reserva de vagas para pessoas 

com deficiência não apresentar o caráter transitório de outras políticas de ações afirmativas, é 

necessário pensar em metas que direcionem a fiscalização e a avaliação desse sistema.  

O acesso ao banco de dados nos trouxe informações que podem ser utilizadas para que 

esse tipo de política afirmativa seja avaliado em seus reais objetivos, servindo inclusive de 

modelo de análise para outras propostas de reserva de vagas, para outras populações 

consideradas vulneráveis. O acompanhamento das decisões judicias e as alterações dos 

editais, também podem auxiliar, considerando os aspectos que a própria lei não alcançou, 

evitando que as falhas deste modelo de ação afirmativa, sejam reproduzidas em outros.  

Esta pesquisa também apresenta limitações. Em relação ao banco de dados - fonte dos 

dados empíricos - não continha informações sobre o nível de escolaridade do candidato, o que 

nos levou a considerar o nível de escolaridade exigido para o cargo.  

Outras informações poderiam complementar a análise em relação à educação, como 

por exemplo: a trajetória escolar na educação básica e o percurso universitário, se na rede 

pública ou privada; a área de formação no curso superior; ou, se o candidato participou de 

cursinhos preparatórios para concursos públicos. Tais informações poderiam fundamentar 

uma análise mais profunda sobre as questões educacionais, de acesso à informação e a 

formação acadêmica. 

Entende-se que os dados podem ser generalizados para concursos públicos da esfera 

Federal do Poder Judiciário, já que temos uma amostra significativa, podendo servir de base 

para outros estudos em outras esferas, considerando os contextos específicos da União, 

Estados ou Municípios. A mesma ressalva aplica-se a concursos de carreiras específicas que 

podem ser influenciados, por exemplo, pela maior ou menor incidência de alunos com 

deficiência em determinadas áreas.  
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Este estudo sinaliza oportunidade para outras pesquisas, bem como para o 

aprimoramento desta; como a aplicação desta análise para outras carreiras. Também é 

possível aprofundar a questão suscitada da escolaridade tardia e a tentativa de ingresso no 

mercado de trabalho, assim como as questões de gênero e, em especial, aprofundar os 

aspectos da qualidade da educação dos alunos com deficiência em relação aos demais alunos, 

seja quanto ao preparo dos professores, ou à comparação do desempenho em avaliações 

específicas.  

Em relação à análise dos resultados das políticas públicas voltadas às pessoas com 

deficiência, não encontramos nenhuma outra pesquisa com abordagem semelhante, em 

especial com a comparação de resultados de concursos públicos, o que abre diversas 

possibilidades e perspectivas de estudos futuros que contribuam para intervenção e reflexão 

do tema e que promovam ações que visem a redução das barreiras que têm impedido a 

afirmação do Estado Democrático de Direito, da redução das desigualdades e, em relação às 

pessoas com deficiência, da tão esperada inclusão. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - INSTITUIÇÃO 
 
 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “AÇÕES AFIRMATIVAS PARA 
INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE OS 
CONCURSOS PÚBLICOS”, que se propõem a analisar dados dos candidatos inscritos e aprovados nos 
Concursos Públicos realizados pela Fundação Carlos Chagas. A pesquisa terá como base o Banco de 
Dados da Instituição, sendo necessários alguns dados cadastrais dos candidatos inscritos nos 
concursos realizados a partir do ano 2000, bem como os resultados dos respectivos concursos. As 
informações coletadas serão analisadas garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade, sendo 
resguardado o nome dos candidatos inscritos (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 
informação). Ao fazer referência aos concursos realizados, a identificação do Órgão Público que abriu 
vagas, se dará com base nos Editais de Concursos, especificando-se a publicação do respectivo Diário 
Oficial (do Município, do Estado, da União ou Diário Oficial Eletrônico, se for o caso). Os concursos 
também poderão serão identificados por região de oferta de vagas, nível de escolaridade exigido 
para a função, ou como de âmbito municipal, estadual ou federal. Não haverá despesas pessoais ou 
institucionais para participar dessa pesquisa e não oferece riscos físicos e/ou psicológicos aos 
participantes ou a Instituição. Em qualquer etapa do estudo, a Instituição terá acesso ao Pesquisador 
Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de 
retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. Caso a Instituição 
tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da 
Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 
esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição é 
voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 
pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  
 
Nome do Representante Legal:  ________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal:_____________________________________ 
 

Declaro que expliquei ao Representante Legal da Instituição os procedimentos a serem 
realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa 
sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como 
esclareci as dúvidas apresentadas.  
 
 
________________________, ______ de _____________________ de 20_____.  
 
 
 
________________________________________ 

Adriana Pagaime 
Email: apagaime@uol.com.br 

Contato: (11) 98224-9681 

________________________________________ 
Profa. Dra. Maria Eloisa Famá D’Antino 

Email: dantino@mackenzie.br 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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ANEXO II 

Tabela 3A - Distribuição do total de inscritos por faixa etária e sexo – 2000 a 2014 

Ano Sexo Até 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

Acima de 
55 

Sem 
Informação 

Total de 
Inscritos 

2000 

Feminino 76.504 185.860 127.472 90.842 63.387 32.449 13.998 5.064 1.987 160 597.723 
Masculino 51.695 129.614 78.104 49.475 35.621 19.216 8.771 3.072 1.431 166 377.165 
Sem Informação 0 109 237 120 83 40 37 13 9 0 648 
Total 128.199 315.583 205.813 140.437 99.091 51.705 22.806 8.149 3.427 326 975.536 

2001 

Feminino 14.769 58.083 53.917 37.973 32.948 20.527 12.585 6.032 2.550 72 239.456 
Masculino 13.020 55.207 45.696 25.422 19.398 11.619 5.863 2.453 1.121 76 179.875 
Sem Informação 0 2 10 7 14 8 7 8 2 2 60 
Total 27.789 113.292 99.623 63.402 52.360 32.154 18.455 8.493 3.673 150 419.391 

2002 

Feminino 2.982 19.231 23.181 15.141 11.837 7.570 3.971 1.668 619 62 86.262 
Masculino 2.845 17.313 19.319 12.933 9.617 6.274 3.575 1.726 935 117 74.654 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 5.827 36.544 42.500 28.074 21.454 13.844 7.546 3.394 1.554 179 160.916 

2003 

Feminino 20.871 59.154 49.486 39.162 34.707 23.754 13.456 5.703 2.158 139 248.590 
Masculino 11.505 34.076 28.362 20.623 16.200 10.423 5.431 2.473 1.310 76 130.479 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 32.376 93.230 77.848 59.785 50.907 34.177 18.887 8.176 3.468 215 379.069 

2004 

Feminino 81.461 194.956 150.706 93.026 68.425 44.057 21.596 7.792 2.408 4 664.431 
Masculino 61.227 151.076 111.124 66.474 48.464 34.078 18.718 7.843 3.497 5 502.506 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 142.688 346.032 261.830 159.500 116.889 78.135 40.314 15.635 5.905 9 1.166.937 

2005 

Feminino 9.427 50.852 64.358 43.611 32.169 21.898 11.208 4.302 1.439 4 239.268 
Masculino 9.770 43.265 49.730 33.077 22.495 15.181 8.149 3.730 1.776 12 187.185 
Sem Informação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 19.197 94.117 114.089 76.688 54.664 37.079 19.357 8.032 3.215 16 426.454 

(continua) 
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(continuação) 

Ano Sexo Até 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

Acima de 
55 

Sem 
Informação 

Total de 
Inscritos 

2006 

Feminino 49.697 138.280 145.501 89.738 60.588 42.383 21.395 8.665 2.911 4 559.162 
Masculino 45.245 133.630 129.100 76.309 51.883 37.144 22.311 11.170 5.800 2 512.594 
Sem Informação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Total 94.942 271.910 274.601 166.047 112.472 79.527 43.706 19.835 8.711 6 1.071.757 

2007 

Feminino 41.617 197.407 257.375 159.469 113.428 88.597 49.746 23.364 10.278 4 941.285 
Masculino 39.181 186.271 219.392 125.172 81.609 57.701 33.526 15.585 8.150 4 766.591 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 80.798 383.678 476.767 284.641 195.037 146.298 83.272 38.949 18.428 8 1.707.876 

2008 

Feminino 13.215 59.262 87.090 56.341 37.726 27.347 16.262 7.281 2.781 13 307.318 
Masculino 12.335 55.632 75.003 50.714 34.270 23.255 13.385 6.258 3.046 13 273.911 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 25.550 114.894 162.093 107.055 71.996 50.602 29.647 13.539 5.827 26 581.229 

2009 

Feminino 20.259 103.797 153.506 98.666 65.488 47.770 29.665 13.392 5.621 1 538.165 
Masculino 22.672 109.461 142.974 82.449 51.465 36.163 23.843 11.777 6.336 7 487.147 
Sem Informação 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Total 42.931 213.258 296.480 181.115 116.954 83.933 53.508 25.170 11.957 8 1.025.314 

2010 

Feminino 19.719 104.020 154.179 117.904 87.180 70.439 51.785 27.591 14.528 0 647.345 
Masculino 18.253 77.416 102.137 73.589 49.200 35.398 25.498 13.096 7.979 0 402.566 
Sem Informação 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 
Total 37.972 181.437 256.317 191.493 136.380 105.838 77.283 40.687 22.508 0 1.049.915 

2011 

Feminino 57.209 156.818 174.651 114.527 66.717 42.334 25.769 10.885 4.409 0 653.319 
Masculino 47.543 137.197 144.215 96.746 55.484 34.877 22.902 11.135 5.510 0 555.609 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 104.752 294.015 318.866 211.273 122.201 77.211 48.671 22.020 9.919 0 1.208.928 

2012 

Feminino 70.628 261.991 347.283 277.201 177.848 122.358 81.257 40.622 18.927 32 1.398.147 
Masculino 57.849 214.667 266.263 192.429 115.375 74.388 50.002 26.612 16.315 44 1.013.944 
Sem Informação 8.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.504 
Total 136.981 476.658 613.546 469.630 293.223 196.746 131.259 67.234 35.242 76 2.420.595 

(continua) 
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(continuação) 

Ano Sexo Até 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

Acima de 
55 

Sem 
Informação 

Total de 
Inscritos 

2013 

Feminino 68.718 171.828 189.522 136.842 73.498 43.244 25.368 11.799 5.031 0 725.850 
Masculino 51.996 139.952 144.069 102.296 57.987 34.865 22.944 12.558 7.565 0 574.232 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 120.714 311.780 333.591 239.138 131.485 78.109 48.312 24.357 12.596 0 1.300.082 

2014 

Feminino 12.050 52.198 82.727 67.443 42.080 26.076 15.577 8.293 3.922 0 310.366 
Masculino 11.646 46.431 72.938 63.413 41.892 26.778 17.517 9.908 5.970 0 296.493 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 23.696 98.629 155.665 130.856 83.972 52.854 33.094 18.201 9.892 0 606.859 

Fonte: A autora (2016) 

 

Tabela 4A – Distribuição por faixa etária e sexo dos candidatos com deficiência inscritos – 2000 a 2014 

Ano Sexo Até 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

Acima de 
55 

Sem 
Informação 

Total de 
Inscritos 

2000 

Feminino 186 556 589 416 331 154 69 31 10 3 2.345 
Masculino 219 937 801 618 490 232 84 46 30 3 3.460 
Sem Informação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 405 1.493 1.391 1.034 821 386 153 77 40 6 5.806 

2001 

Feminino 31 112 154 184 174 128 90 41 17 0 931 
Masculino 28 138 213 200 190 130 58 24 9 0 990 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 59 250 367 384 364 258 148 65 26 0 1.921 

2002 

Feminino 3 17 37 26 23 24 11 7 2 0 150 
Masculino 3 27 65 54 59 32 20 9 3 0 272 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 6 44 102 80 82 56 31 16 5 0 422 

(continua) 
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(continuação) 

Ano Sexo Até 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

Acima de 
55 

Sem 
Informação 

Total de 
Inscritos 

2003 

Feminino 26 97 154 138 113 110 56 18 10 0 722 
Masculino 19 143 234 220 158 108 59 22 7 0 970 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 45 240 388 358 271 218 115 40 17 0 1.692 

2004 

Feminino 85 320 373 310 244 200 81 38 12 0 1.663 
Masculino 129 468 617 504 388 251 148 51 36 0 2.592 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 214 788 990 814 632 451 229 89 48 0 4.255 

2005 

Feminino 12 110 173 216 170 129 61 17 6 0 894 
Masculino 18 175 372 353 296 213 120 44 27 0 1.618 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 30 285 545 569 466 342 181 61 33 0 2.512 

2006 

Feminino 83 316 438 450 315 257 157 61 23 0 2.100 
Masculino 87 496 780 775 577 467 269 127 76 0 3.654 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 170 812 1.218 1.225 892 724 426 188 99 0 5.754 

2007 

Feminino 68 470 855 794 589 450 275 122 56 0 3.679 
Masculino 84 729 1.329 1.222 1.036 734 409 178 94 0 5.815 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 152 1.199 2.184 2.016 1.625 1.184 684 300 150 0 9.494 

2008 

Feminino 21 202 423 328 260 248 157 77 26 0 1.742 
Masculino 36 299 615 598 506 367 183 86 52 0 2.742 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 57 501 1.038 926 766 615 340 163 78 0 4.484 

2009 

Feminino 42 254 631 629 448 362 257 94 38 0 2.755 
Masculino 50 483 1.112 949 805 609 392 187 85 0 4.672 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 92 737 1.743 1.578 1.253 971 649 281 123 0 7.427 

(continua) 
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(continuação) 

Ano Sexo 
Até 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 a 44 
anos 

45 a 49 
anos 

50 a 54 
anos 

Acima de 
55 

Sem 
Informação 

Total de 
Inscritos 

2010 

Feminino 30 300 672 549 458 353 234 126 48 0 2.770 
Masculino 52 408 893 821 727 502 327 163 83 0 3.976 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 82 708 1.565 1.370 1.185 855 561 289 131 0 6.746 

2011 

Feminino 85 443 913 718 562 345 246 108 39 0 3.459 
Masculino 123 770 1.380 1.290 1.002 632 416 195 70 0 5.878 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 208 1.213 2.293 2.008 1.564 977 662 303 109 0 9.337 

2012 

Feminino 76 644 1.505 1.519 1.161 820 584 280 122 0 6.711 
Masculino 148 1.146 2.241 2.380 1.740 1.249 822 399 178 0 10.303 
Sem Informação 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 
Total 325 1.790 3.746 3.899 2.901 2.069 1.406 679 300 0 17.115 

2013 

Feminino 83 489 1.099 1.005 724 426 269 120 70 0 4.285 
Masculino 150 825 1.495 1.540 1.042 797 545 288 126 0 6.808 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 233 1.314 2.594 2.545 1.766 1.223 814 408 196 0 11.093 

2014 

Feminino 31 261 530 584 449 317 188 121 59 0 2.540 
Masculino 44 303 865 1.079 855 592 446 223 129 0 4.536 
Sem Informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 75 564 1.395 1.663 1.304 909 634 344 188 0 7.076 

Fonte: A autora (2016) 
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ANEXO III 

TEXTO DE EDITAL REFERENTE À CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FASE DO CONCURSO  
 
Edital de Abertura de Inscrições do concurso do TRF da 2ª Região 
 
“VIII. DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
1. As provas serão estatisticamente avaliadas, de acordo com o desempenho do grupo a elas 
submetido. 
 
2. Considera-se grupo o total de candidatos presentes a cada uma das provas do respectivo 
Cargo/Área/Especialidade/Estado de Classificação. 
 
3. Na avaliação de cada prova será utilizado o escore padronizado, com média igual a 50 
(cinquenta) e desvio padrão igual a 10 (dez). 
 
4. Esta padronização das notas de cada prova tem por finalidade avaliar o desempenho do 
candidato em relação aos demais, permitindo que a posição relativa de cada candidato 
reflita sua classificação em cada prova. Na avaliação das provas do Concurso: 
 

a) é contado o total de acertos de cada candidato em cada prova; 
b) são calculadas a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos em cada 
prova; 
c) é transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP); para 
isso calcula-se a diferença entre o total de acertos do candidato na prova (A) e a média 
de acertos do grupo da prova ( x ), divide-se essa diferença pelo desvio padrão (s) do 
grupo da prova, multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), de 
acordo com a fórmula: 

 
 
 
 
NP = Nota Padronizada 
A = Número de acertos dos candidatos 
x = Média de acertos do grupo 
s = Desvio padrão 
 
 

d) é multiplicada a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso; 
e) são somadas as notas padronizadas (já multiplicadas pelos pesos respectivos) de cada 
prova, obtendo-se, assim, o total de pontos de cada candidato. 

 
 
5. Para os cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária, Analista Judiciário – Área Judiciária 
– Especialidade Execução de Mandados e Analista Judiciário – Área Administrativa, as Provas 
Objetivas de Português e de Conhecimentos Específicos serão de caráter habilitatório e 
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classificatório, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, na somatória das 
provas de Português e de Conhecimentos Específicos, total de pontos igual ou superior a 200 
(duzentos). 
 
6. Para as demais Áreas e Especialidades do cargo de Analista Judiciário, as Provas Objetivas 
de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos serão de caráter habilitatório e 
classificatório, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, na somatória das 
provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, total de pontos igual ou 
superior a 200 (duzentos). 
 
7. Para todas as Áreas e Especialidades do cargo de Técnico Judiciário, as Provas Objetivas de 
Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos serão de caráter habilitatório e 
classificatório, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, na somatória das 
provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, total de pontos igual ou 
superior a 150 (cento e cinquenta). 
 
8. Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas serão excluídos do Concurso. 
 
9. Da publicação constarão apenas os candidatos habilitados. 
 

IX. DA PROVA DE REDAÇÃO PARA OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA 
JUDICIÁRIA, ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – ESPECIALIDADE EXECUÇÃO DE 
MANDADOS E ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
1. A Prova de Redação para os candidatos aos cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária, 
Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Execução de Mandados e Analista 
Judiciário – Área Administrativa será aplicada no mesmo dia e horário das Provas Objetivas 
de Português e Conhecimentos Específicos. 
 
2. Somente será corrigida a Prova de Redação dos candidatos habilitados e mais bem 
classificados nas Provas Objetivas, na forma do Capítulo VIII, no limite estabelecido no 
quadro a seguir, mais os empates na última posição e todos os inscritos como candidatos 
com deficiência, habilitados na forma do Capítulo VIII. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Os candidatos não classificados no limite estabelecido no item 2 deste Capítulo serão 
excluídos do Concurso”. (BRASIL. TRF2,2011) 
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ANEXO IV 

Os quadros 3.1 e 5.1 apresentam o número de candidatos aprovados no concurso pela 
ampla concorrência; de candidatos com deficiência aprovados dentro do limite da ampla 
concorrência e aqueles que foram aprovados, apenas em razão da reserva de vagas. 

Quadro 3.1 - Candidatos aprovados nos concursos para o cargo de Analista – Resultado Final 

ANO INSTITUIÇÃO LOCAL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

Nº DE 
CONVOCADOS 

PARA A 2ª 
FASE 

TOTAL DE 
HABILITADOS NO 

CONCURSO 

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

HABILITADOS NOS 
LIMITES DA AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

HABILITADOS PELA 
CONDIÇÃO DE 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

2010 TRT  22ª TERESINA 30 36 0 6 

2011 
TRF  1ª BRASÍLIA 80 135 0 51 

TRT  24ª CAMPO GRANDE 200 199 3 4 
TRT  4ª PORTO ALEGRE 200 146 1 13 

2012 
TRF 5ª PERNAMBUCO 200 242 1 33 
TRT  6ª RECIFE 500 509 8 16 

2013 
TRT  12ª FLORIANÓPOLIS 200 270 1 64 
TRT 15ª CAMPINAS 600 395 6 19 

2013 
TRT 18ª GOIÂNIA 50 54 0 4 
TRT 1ª RIO DE JANEIRO 400 435 10 25 
TRT 5ª SALVADOR 200 258 4 53 

2014 
TRT 16ª SÃO LUÍS 100 116 2 16 
TRT 19ª MACEIÓ 50 74 0 21 
TRT  2ª SÃO PAULO 400 472 6 79 

Fonte: A autora (2016) 
 

Quadro 5.1 - Candidatos aprovados nos concursos para o cargo de Técnico – Resultado Final 

ANO INSTITUIÇÃO LOCAL DE CLASSIFICAÇÃO 
Nº DE 

CONVOCADOS 
PARA A 2ª FASE 

TOTAL DE 
HABILITADOS 

NO CONCURSO 

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

HABILITADOS NOS 
LIMITES DA AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

HABILITADOS PELA 
CONDIÇÃO DE 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

2010 
TRF 4ª CURITIBA 300 273 3 17 

TRT 12ª FLORIANÓPOLIS 500 598 3 88 

2011 
TRF 1ª BRASÍLIA 400 426 1 41 

TRT 20ª ARACAJU 300 366 2 68 
TRT 4ª PORTO ALEGRE 1.000 751 9 47 

2012 

TRF 2ª RIO DE JANEIRO 1.500 1.276 12 64 
TRF 2ª ESPÍRITO SANTO 1.000 782 11 25 
TRF 5ª PERNAMBUCO 500 473 5 33 
TRT 6ª RECIFE 500 541 5 45 

2013 

TRT 12ª FLORIANÓPOLIS 400 484 5 81 
TRT 15ª CAMPINAS 2.000 1.924 16 32 
TRT 18ª GOIÂNIA 500 518 4 10 
TRT 1ª RIO DE JANEIRO 1.000 1.138 4 137 
TRT 5ª SALVADOR 550 683 2 127 

2014 

TRF 3ª SÃO PAULO (interior) 1.500 1.454 5 3 
TRF 3ª SÃO PAULO (Capital) 2.500 2.451 18 0 
TRF 4ª PORTO ALEGRE 200 205 2 5 

TRT 16ª SÃO LUÍS 300 350 3 45 
TRT 19ª MACEIÓ 100 134 0 28 
TRT 2ª SÃO PAULO  3.000 3.190 12 210 

Fonte: A autora (2016) 


