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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como desígnio investigar o problema da eficácia da proteção sobre 
os direitos das pessoas com deficiência, à luz da Constituição de 1988. Deste modo, o estudo 
tem início com um breve histórico sobre as pessoas com deficiência, buscando acerca do 
conceito e terminologias que foram se construindo ao longo dos séculos. A pesquisa está 
centrada na questão da efetivação dos tratados e convenções de direitos humanos no Brasil, 
notadamente da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Dessa maneira, 
analisar-se-á a respeito da recepção dos tratados e convenções internacionais que versam 
sobre os direitos humanos com base no ordenamento jurídico pátrio. Para tanto, utiliza-se 
como referencial o anterior e o posterior da vigência da Emenda Constitucional nº45 de 30 de 
dezembro de 2004. Nesse contexto, examina-se a problemática da concretização de tal 
Convenção, a partir, em especial, da introdução da nova redação do § 3°, do artigo 5°, da 
Constituição Federal do Brasil, robustecendo-se no prisma da hierarquia constitucional. Neste 
ensejo, será realizada uma exploração sobre os diversos posicionamentos doutrinários 
atinentes à admissão e êxito desse diploma internacional no direito brasileiro. Por fim, 
ventilar-se-á o cumprimento da aplicabilidade conferida pela justiça brasileira concernente ao 
ajuizamento das ações que demandam a proteção dos direitos das pessoas com deficiência; 
nessa conjuntura, o objeto é averiguado sobre a perspectiva da contemplação da eficácia com 
vistas na materialização do progresso do constitucionalismo brasileiro direcionado à 
realização de uma aspirada nação Humanística e Constitucionalista de Direito. 
 
Palavras-chave: Constitucionalização; Convenções e Tratados Internacionais; Direitos 
Humanos; Pessoas com deficiência; Eficácia. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation has as purpose to investigate the problem of the effectiveness of the 
protection on the rights of persons with disabilities, in light of the Constitution of 1988. Thus, 
the study begins with a brief history about people with disabilities, seeking about the concept 
and terminology that were building over the centuries. The research is centered on the 
question of the implementation of the treaties and conventions on human rights in Brazil, 
notably the Convention on the rights of persons with disabilities. This way, it will analyze the 
respect of receipt of international treaties and conventions dealing with human rights on the 
basis of the legal parental rights. For both, is used as a reference the earlier and the later the 
validity of Constitutional Amendment no. 45, December 30, 2004. In this context, we will 
examine the issue of the implementation of this Convention, from, in particular, the 
introduction of the new wording of paragraph 3, Article 5 of the Federal Constitution of 
Brazil, thereby strengthening the prism of constitutional hierarchy. On this occasion, there 
will be a holding on the various doctrinal positions relating to admission and success of 
international baccalaureate in Brazilian law. Finally, ventilate will be the fulfillment of the 
applicability conferred by Brazilian justice regarding the filing of actions that require the 
protection of the rights of people with disabilities; in this context, the object is examined on 
the prospect of contemplation of effectiveness with views into the materialization of the 
progress of the constitutionalism Brazilian directed to the achievement of an aspirated 
Humanistic nation and Constitutional Law. 
 
Keywords: Constitutionalisation; International Conventions and Treaties; Human Rights; 
People with disabilities; Effectiveness. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A presente dissertação tem por escopo realizar uma investigação acerca do problema 

da eficácia da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil. Nesse 

contexto, pode-se enfatizar que o tema proposto versa sobre o infortúnio da ineficácia no país, 

desse documento jurídico internacional. Além de tratar de um assunto novel no âmbito 

jurídico, é um tema de relevância para toda a sociedade contemporânea, haja vista que busca a 

consumação do princípio da dignidade da pessoa humana no verdadeiro Estado Democrático 

de Direito. 

Para dar desenvolvimento a respeito da insuficiência da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência à luz da Constituição de 1988, a pesquisa inicia-se realizando 

um exame histórico acerca das pessoas com deficiência, bem como sobre a origem e 

introdução desse documento jurídico internacional no Brasil, o qual enumera diversos outros 

que aludem segundo os direitos das pessoas com deficiência, e nesse ensejo, procura-se 

compreender: - a necessidade de ingressar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência no ordenamento jurídico interno; - Se os direitos elencados na referida Convenção 

são realmente efetivados no Brasil ou se há ausência de concretude desse documento jurídico 

internacional no âmbito jurídico interno; - A possível aplicabilidade da tutela jurisdicional 

visando garantir a eficácia dos direitos das pessoas com deficiência à luz da Constituição 

Federal de 1988. 

Neste sentido, parte-se da investigação sobre o surgimento e o porquê de haver 

germinado no Brasil a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, ao passo que 

discorrerá acerca da relevância da existência desses direitos no âmbito jurídico brasileiro e 

para o benefício de toda a sociedade como um todo. 

Assim, demonstrar-se-á como se verifica no Brasil, a questão da efetivação dos 

direitos das pessoas com deficiência, bem como a indagação da obrigação de inserir um 

documento internacional no âmbito do ordenamento jurídico interno, e será tratada ainda a 

ideia sobre o impacto social que vem sendo ocasionado após essa introdução no direito 

brasileiro. 

Almeja-se, com esse trabalho, disseminar uma reflexão acerca da aplicabilidade e 

substancialização desse documento internacional de Direitos Humanos no Brasil, 

especificamente a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo por base o 
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progresso do direito constitucional brasileiro e a consolidação de uma aspirada pátria 

humanística de direito. 

A inserção da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência produziu 

diversas alterações no âmbito jurisdicional brasileiro e para a sociedade, a partir da 

verificação dessa esfinge que se pesquisa o tema com profundidade, procurando examinar a 

autêntica possibilidade de efetivação desses direitos elencados na Convenção.  

Ressalta-se que a presente investigação tem por anseio despertar o interesse dos 

cidadãos brasileiros para o policiamento no que diz respeito à consumação dos direitos das 

pessoas com deficiência, haja vista que a temática tem como norte privilegiar a obediência aos 

valores arraigados na Carta Magna. 

Ingerindo um procedimento mais adequado para o desenvolvimento da pesquisa, 

utilizou-se do método indutivo, assim sendo, serão confinadas as reflexões particulares para 

se alcançar as conclusões gerais. Consequentemente haverá intensamente a captura, de forma 

explicativa, de leituras, críticas, interpretações e descrições dos fatos.  

No que diz respeito às técnicas de pesquisa, é indispensável destacar o predomínio da 

aplicação da legislação correspondente e de jurisprudência, do emprego da pesquisa 

bibliográfica, assim como dos textos publicados na Internet, dos quais, para que o tema 

transcorra de forma correta, serão retiradas as ideias de autores e concretizadas em um 

pensamento original e autêntico.  

Cumpre salientar, que pela relevância do tema, a presente dissertação foi dividida em 

quatro capítulos.  

Diante de tal temática e buscando um melhor entendimento, no primeiro capítulo o 

texto dissertativo faz um breve histórico sobre a história das pessoas com deficiência, de 

modo que há o esclarecimento sobre o conceito de pessoa com deficiência e as terminologias 

que foram ao longo dos anos progressivamente empregadas. Dessa maneira, haverá o foco nas 

nomenclaturas previstas na Constituição Federal, assim como na Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, e da Organização das Nações Unidas.  

Em seguida, o segundo capítulo trará uma abordagem acerca da questão da 

efetividade como uma das características dos direitos humanos, e nesse ínterim, ocorrerá a 

discussão sobre as dificuldades que conduziram na busca de tutelar constitucionalmente os 

direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Nesse ponto, serão investigados alguns 

problemas que são enfrentados por elas, além de uma averiguação acerca da ausência de 

eficácia nos direitos fundamentais para esse grupo. 
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No terceiro capítulo, discutir-se-á sobre a ocorrência do fenômeno da 

constitucionalização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil. 

Nessa perspectiva, a apuração elucida acerca da recepção dos tratados internacionais de 

direitos humanos no direito brasileiro, observando os efeitos da norma internacional pautada 

como regra de direito interno a título de sustentação para as pessoas com deficiência. 

No quarto tópico, a averiguação discorre a respeito da problemática da eficácia da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência perante os principais órgãos 

jurisdicionais do Brasil. Assim, apresentar-se-ão a legislação e a jurisprudência pertinente, 

com casos concretos, visando a demonstrar, nesse capítulo, que os magistrados brasileiros 

devem, em seu labor, dar aplicabilidade à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, de forma que esse documento internacional seja verdadeiramente efetivado no 

direito brasileiro. 

Em suma, objetiva-se com este trabalho investigar a questão da eficácia dos tratados 

de direitos humanos no Direito Brasileiro, notadamente em relação à Convenção sobre os 

Diretos das Pessoas com Deficiência, examinando qual seria o entendimento da doutrina 

majoritária, bem como a atual posição dos órgãos jurisdicionais do Brasil.  

Ao final, consoante o exposto, pretende-se que as impressões e sugestões sobre o 

tema possibilitem avanços e contribuam, ainda que de forma módica, para resoluções que 

possam conferir mais benefícios em relação a este assunto de relevante importância e 

destaque para a sociedade brasileira, bem como para toda comunidade jurídica internacional. 
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CAPÍTULO 1 - DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

 

A discussão a respeito da eficácia dos direitos das pessoas com deficiência é um 

assunto da contemporaneidade, muito embora, a deficiência e a dificuldade de inserção destas 

na sociedade sejam antigas.  

O Relatório Mundial sobre Deficiência evidencia que pessoas com deficiência 

enfrentam em suas vidas diversos obstáculos significativos, haja vista que no mundo mais de 

um bilhão sofrem com algum tipo de deficiência; o estigma e a discriminação, a falta de 

tratamento de saúde e de serviços de reabilitação adequados, e a inacessibilidade dos 

transportes, encontram-se como os problemas mais consideráveis. Acrescenta, ainda, que 

como consequência de tal exclusão este grupo populacional possui menor qualidade na saúde, 

baixos avanços educacionais e menos oportunidades econômicas do que as pessoas que não 

portam deficiência. Tal complexidade transporta para a realidade mundial uma estimativa de 

que 10% estão constituídos por aqueles que dispõem de algum tipo de deficiência, sendo que 

maior parte delas vivem nos países que são economicamente mais pobres.1 

Nessa perspectiva, inicialmente, cabe destacar que a verdadeira incorporação das 

pessoas com deficiência no contexto social sucede, ao passo que estas recebem o auxílio 

cogente de toda a coletividade, bem como do Estado para o exercício efetivo de seu papel 

como cidadãos. 

Cabe, objetivando um melhor esclarecimento acerca da temática, informar 

brevemente sobre a concepção e a construção do conceito de deficiência o qual perdura na 

atualidade, bem como, logo em seguida, demonstrar um enfoque introdutório sobre os 

principais momentos que marcaram o processo de evolução sobre o tratamento dirigido pela 

sociedade às pessoas com deficiência. Nessa conjuntura, destacar-se-á, de forma geral, a 

construção do contexto histórico desse grupo ao longo dos séculos, partindo desde a era 

primitiva, em que estas pessoas eram eliminadas da comunidade, até os tempos atuais 

balizados pelo paradigma da inclusão. 

Nessa esteira, serão enfatizados os fundamentais avanços que ocorreram para a 

edificação de uma consciência social de inserção desse grupo na coletividade. De tal modo, 

                                                           
1ONUBR. Organização das Nações Unidas. Mais de um bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de 
deficiência, informa relatório da ONU. Disponível em: <http://www.onu.org.br/mais-de-um-bilhao-de-
pessoas-no-mundo-tem-algum-tipo-de-deficiencia-informa-relatorio-da-onu/>. Acesso em: 15 dez 2013. 

http://www.onu.org.br/mais-de-um-bilhao-de-pessoas-no-mundo-tem-algum-tipo-de-deficiencia-informa-relatorio-da-onu/
http://www.onu.org.br/mais-de-um-bilhao-de-pessoas-no-mundo-tem-algum-tipo-de-deficiencia-informa-relatorio-da-onu/
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almeja-se resplandecer para a concepção sobre a luta desses seres humanos, no sentido do 

alcance da garantia de reconhecimento e incorporação na sociedade que fora por muito tempo 

marcado pela eliminação sumária, preconceito e discriminação.  

 

 

1.1 Considerações iniciais sobre o que é deficiência: a busca do conceito e 

terminologia das pessoas com deficiência 

 

Conceituar sempre foi tarefa árdua, seja em qualquer área que necessite de 

nomenclatura. A expressão “pessoas com deficiência” traz à tona um subjetivo muitas vezes 

incomensurável que, para o presente texto dissertativo, deve se restringir àquilo que a 

medicina considera em padrões pré-estabelecidos acerca do que é a deficiência. 

Na definição do que seja uma pessoa com deficiência deve se levar em consideração 

“o grau de dificuldade para a inclusão social”; haja vista que não apenas a ausência “de um 

membro” ou “visão ou audição reduzida” define a pessoa com deficiência, mas também se 

pode observar o problema de relacionamento, inclusão e agregação ao meio social. Citem-se 

as pessoas superdotadas que não possui nenhuma ausência, no entanto, podem ter alguma 

deficiência de adaptação já que estas possuem inteligência, habilidades que são maiores, mais 

aguçadas do que o homem comum (ARAÚJO, 2011, pp. 19-21). 

Explica Luiz Alberto David Araújo (2007, p. 140) sobre o conceito de deficiência: 

 

O conceito de deficiência reside na incapacidade do indivíduo para certas tarefas não 
na falta de qualquer capacidade física ou mental. A análise isolada não poderá ser 
feita; pelo contrário, a deficiência deve ser sempre correlacionada à tarefa ou 
atividade. A relação entre tarefa e possibilidade de desempenho, regra para a 
configuração da deficiência, é a única forma de preservação do princípio da 
igualdade. As deficiências não se restringem, apenas, aos sentidos (visual, auditivo 
ou da fala), nem, aos membros (locomoção ou movimentação) ou, ainda, às 
faculdades mentais (deficiência mental), mas, também, alcançam situações 
decorrentes das mais variadas causas (fenilcetonuria, esclerose múltiplas, talassemia, 
renais crônicos, dentre outros, inclusive AIDS, em alguns estágios da doença).  

 

Nesse sentido, é relevante entender sobre as categorias de deficiência enquadradas 

pelo Decreto nº 3.298/99, com o fito da identificação dos variados tipos de deficiência, 

consoante os níveis de “comprometimentos das funções e suas respectivas áreas” (GUGEL, 

2007, p. 74). 
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Explica Maria Aparecida Gurgel (2007, pp. 74-75) que o art. 70 do Decreto nº 

5.296/04 regulamentado “as chamadas Leis de Acessibilidade” alterou o art. 4º, do Decreto nº 

3.298/99 trazendo, portanto, cinco caracterizações de deficiências: 

I - Deficiência física: trata-se de uma alteração completa ou parcial de um ou mais 

seguimentos do corpo humano, ocasionando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia (perda total das funções motoras dos membros 

inferiores); paraparesia (perda parcial das funções motoras dos membros inferiores); 

monoplegia (perda total das funções motoras de um só membro inferior ou superior); 

monoparesia (perda parcial das funções motoras de um só membro inferior ou superior); 

tetraplegia (perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores); tetraparesia 

(perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores); triplegia (perda total 

das funções motoras em três membros); triparesia (perda parcial das funções motoras em três 

membros); hemiplegia (perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo); 

hemiparesia (perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo); amputação 

(perda total ou parcial de um determinado membro ou seguimento de membro) paralisia 

cerebral (AVC, lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como 

consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental); ostomia 

(na condição de deficiência física o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer 

legalmente a ostomia. Ostomia é quando o indivíduo submeteu-se à intervenção cirúrgica 

objetivando a criação de “ostoma” na parede abdominal para adaptação de bolsa de fezes e 

urina); amputação ou ausência de membro, nanismo (forma de hipodesenvolvimento corporal 

acentuada atribuível a causas diversas (endócrina, circulatória), que pode ou não apresentar 

desproporcionalidade entre as várias porções constituintes do corpo); membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções, ressalta-se que a Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) incluiu a pessoa com fissura 

labiopalatina na concepção de “membros com deformidade congênita ou adquirida”. 

II - deficiência auditiva: trata-se da perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz 

e 3.000Hz; Essa atual concepção consolidou as divergências sobre o nível antigo conceitual 

de surdez, haja vista que deixava de prover três dados relevantes para diagnosticar a 

deficiência auditiva: “as freqüências, o tipo da perda auditiva e a média de perdas a ser 

considerados”. É conveniente explicar sobre a prática ordinária no Brasil da referência da 
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pessoa surda-muda, pois nem todo indivíduo que possui surdez é mudo, tendo em vista que 

essas pessoas se comunicam mediante a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Deste modo, 

não se pode designar tais indivíduos de pessoas mudas, já que estas não têm necessariamente 

deficiência de voz ou órgãos da fala. 

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; Nessa categoria, ressalta-se um recente 

avanço que foi a inclusão da visão monocular (olho único) caracterizada também como 

deficiência visual, já que anteriormente havia divergências nas decisões exaradas pela própria 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE) 2, bem 

como pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) 3 na questão da inclusão dos possuidores de 

visão monocular como deficientes visuais. Assim sendo, a Súmula 377 do STJ4 consolidou o 

entendimento e acrescentou a caracterização do rol dos deficientes visuais, agregando o 

indivíduo que possui visão monocular; incluindo-se, também, as pessoas com albinismo, 

tendo em vista que é comum esses indivíduos nascerem cegos ou com deficiência visual 

grave, ou evoluírem para a cegueira ao decorrer da vida por causa da ausência de melanina e 

consequente agressão dos raios solares. O albino possui um distúrbio metabólico genético, 

coligado à ausência parcial ou total da melanina (GUGEL, 2007, pp. 80-81). 

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas 

de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades 

sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004) 
                                                           
2Conforme as normas apresentadas pela CORDE, a pessoa com visão monocular (olho único) não será 
considerada pessoa com deficiência visual se os valores de acuidade visual no olho único, com a melhor 
correção óptica, estiverem acima de 20/70 (0,3). Caso os valores de acuidade visual do olho único, com a melhor 
correção óptica, estiverem abaixo de 20/70 (0,3) a pessoa será classificada como pessoa com deficiência visual 
(visual subnormal ou cegueira, de acordo com os valores de acuidade visual obervados). (Nota Técnica nº 
12/2007/CORDE/SEDH/PR)” (GUGEL, 2007, p. 80). 
3O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entende que para a reserva de cargos somente considera-se possuidor de 
visão monocular no rol dos deficientes visuais se for comprovada a perda da capacidade visual no melhor olho. 
Desse modo, impõe a necessidade de comprovação da perda por aferição médica. Ademais, referiu-se a 
fundamental finalidade da reserva que é garantir o “direito à igualdade de oportunidades ao indivíduo 
identificado como detentor real da ação afirmativa”; sendo insuficiente para consideração da pessoa com visão 
monocular deficiente, a decorrência de limitações causadas por causa do meio social e econômico, (GUGEL, 
2007, p. 81). 

4Súmula 377 do STJ: "o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas 
reservadas aos deficientes". 
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e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho. É importante salientar 

que a avaliação para o diagnóstico da deficiência mental deve ser realizada por meio de 

“equipe multiprofissional, composta por assistente social, médico e psicólogo”; sendo que a 

acepção dos distintos níveis “de comprometimento da deficiência mental e do autista 

corresponde à Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais DSM-IV” (GUGEL, 2007, p. 82). 

V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências, por exemplo, as 

pessoas surdo-cegas, já que elas têm perda substancial de visão e audição, as conjugações das 

duas deficiências portam na problemática de acessibilidade para o lazer, educação, trabalho e 

profissionalização (GUGEL, 2007, pp. 82-83). 

Ressalta Maria Aparecida Gurgel (2007, p. 83) a importância do uso correto para as 

pessoas com deficiência, levando em conta que a prática exata desta terminologia demonstra 

um amadurecimento no âmbito social. Ademais, a raiz preconceituosa sobre suas 

potencialidades são persistentes, infelizmente, no contexto social. Assim sendo, existem 

dúvidas sobre a melhor forma de nomeá-las. 

A exegese acerca do conceito científico passou por diversas transmutações ao longo 

da história. A opção mais cabível era a expressão “pessoa portadora de deficiência”, porém 

ainda é trazida na Carta Magna, bem como aparece muito em diversos trabalhos científicos 

que versam sobre a temática.  

Uma parcela da sociedade não empregava corretamente a terminologia que sinalava 

tais indivíduos com as referidas deficiências, as quais na maioria das vezes, não são genéticas, 

mas sim, adquiridas.  

Vários vocábulos designaram aquilo que hoje foi estabelecido como “pessoas com 

deficiência física”, tais como: minorados, indivíduos com capacidade limitada, impedidos, 

descapacitados, excepcionais etc. 

No mesmo sentido, a sentença “incapacitado para o trabalho” não é o mesmo que 

deficiente, pois a necessidade de tratamento especial não conduz a ausência de habilidades 

diversas, no que tange a prestação de determinados serviços. A própria sociedade tem o dever 

de incluir, valorizar e reabilitar o deficiente para que o mesmo se torne apto ao exercício de 

determinada função, o que torna inapropriada a expressão “incapaz para o trabalho”.  

Muitos termos trazem à tona o ar depreciativo sobre o que se pensa as pessoas ditas 

“normais” acerca do que é deficiência. Tais expressões, como ceguinho, surdo-mudo, 

aleijado, defeituoso, prestam para macular a autoestima daqueles que portam certas mazelas. 
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Em contrapartida, diversos compêndios jurídicos utilizam definições como deficiente e 

excepcional.  

Na esfera constitucional, surge a expressão excepcional, que intitula as pessoas 

portadoras de deficiência. Tal nomenclatura insere-se no ordenamento jurídico por meio da 

Emenda Constitucional nº01, de 17 de outubro de 1969, conforme se observa o disposto no § 

4º do art. 1755. 

Evidente que muitos juristas designam uma qualificação positiva no que tange aos 

excepcionais. É o caso do uso da palavra quando se refere ao bom, ao excelente, ao perfeito. 

Contudo, quando a intenção é reportar àqueles imbuídos desses males, o sentido é bem 

diferente e a conotação é negativa.  

Examina-se que a Constituição Federal de 1988, sob a influência do Movimento 

Internacional de Pessoas com Deficiência, em seu art. 227, no item II6, além de expressar 

“pessoas portadoras de deficiência” classificou a natureza das deficiências em três segmentos: 

físicas, sensoriais e mentais. 

Observa-se determinada atenção com a carga semântica, pois é significativa e possui 

real importância no contexto em que aparece, seja no aspecto político, cultural ou social.  

Quando mal empregada, pode gerar discriminação e pré-compreensões. 

Romeu Kazumi Sassaki (2010, pp. 12-36) foi o responsável, a partir de ideias 

próprias, pela inserção do conceito “pessoa com deficiência”, compreendido em nível mundial 

em sua adoção conceitual, fez com que a comunidade científica abandonasse a antiga 

expressão “pessoa portadora de deficiência”, tendo em vista a ideia de que nenhum ser 

humano porta a debilidade, já que ela está com a pessoa ou na pessoa, ou ocorre na formação 

embrionária ou é adquirida. 

Para as atuais políticas públicas, modificar a expressão foi imprescindível. A 

Assembleia da Organização das Nações Unidas, em 1975, trouxe o termo “pessoas 

deficientes” no artigo I7.  

                                                           
5Nesse passo, in verbis: “Lei especial disporá sobre a assistência à maternidade, à infância e à adolescência e 
sobre a educação de excepcionais”. 
6Art. 227. [...] II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras 
de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador 
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação (grifo 
nosso). 

7Eis a expressão normativa in verbis: O termo “pessoas deficientes” refere-se a qualquer pessoa incapaz de 
assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social, normal, em 
decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais (grifo nosso). 
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Apesar disso, esclarece Lopes (2007, p. 57) que entre os temas mais polêmicos na 

criação da convenção de direitos humanos em relação às pessoas com deficiência, era o art. 

2º, o qual tratava das definições, e os questionamentos que se constituíram no sentido de 

manter ou não a elucidação de deficiência e/ou de pessoa com deficiência, sendo que a maior 

inquietação era porque essas significações identificam os beneficiários da Convenção, e assim 

os países foram flexíveis para alcançarem um consenso comum.  

Adverte Luiz Alberto David Araújo (2007, p. 21) que a Convenção é um “documento 

aberto, permeável”, assim permite abrangência do “conceito decretado pelo Estatuto”, de tal 

modo que se prevalecer a Convenção, tem-se um instrumento livre e democrático. Todavia 

sua aplicabilidade torna-se dificultosa já que “os exemplos são fluentes” e assim permitem 

uma análise de forma geral da questão da deficiência. 

Nota-se que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência trouxe, em 

seu art. 1º8, o principal propósito a que veio destinada. No caso, a promoção e proteção acerca 

do exercício pleno equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sendo 

que tais prerrogativas estão destinadas a todos, inclusive aos indivíduos que possuem 

deficiência; dessa maneira, averigua-se que a Convenção traz expressamente o termo “pessoa 

com deficiência”.  

Nesse viés, explica Luiz Alberto David Araújo (2011, p. 16) que hodiernamente o 

termo que deve ser utilizado é estabelecido pela Convenção, isto é, “pessoa com deficiência”, 

assim a “ideia de “portar”, “conduzir” deixou de ser a mais adequada”, pois houve a 

aprovação e o ingresso desse diploma internacional na Constituição de 1988, então a nova 

expressão elencada pela Convenção revogou a antiga terminologia, ou seja, “pessoa portadora 

de deficiência” que a Carta Maior trazia em seus dispositivos. Desse modo, a Carta de 1988 já 

deveria ter sido “retificada para “pessoa com deficiência”, nome atual, constante de norma, 

consecutivo, convencional, de mesmo porte de uma emenda” constitucional. Portanto, 

compreende-se que “a Constituição já foi alterada neste tópico”. Assim sendo “pessoa” 

permaneceu como o “núcleo central da expressão”. No entanto, o emprego correto é o da 

expressão “pessoa com deficiência”, pois não ostenta, ela possui a deficiência. 

                                                           
8Eis a expressão “pessoa com deficiência” no dispositivo da Convenção: Art. 1º - Propósito - O propósito da 
presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (grifo nosso). 
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Ademais, o valor das pessoas não pode sofrer segregações quaisquer que sejam. De 

igual modo, no intento de compreender o tratamento dispensado às pessoas com deficiência e 

à edificação dos seus direitos ao longo dos séculos, realizar-se-á uma contextualização 

histórica sobre os relevantes acontecimentos do tema.  

 

 

1.2 Breve histórico sobre a evolução do tratamento social das pessoas com 

deficiência. 

  

A investigação sobre a efetivação da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência não se desassocia dos fatos históricos, manifestos no 

desenvolvimento da sociedade e da consecutiva introdução de suas normas. Deste modo, é 

imperativo fazer um brevíssimo incurso sobre a trajetória histórica das pessoas com 

deficiência, concernente ao processo de abertura no contexto social, que aconteceu de forma 

não sequencial e o seu percurso foi sendo delimitado de uma maneira particular, gradativa.  

Assim, pode-se considerar uma evolução que ocorreu no tecido da sociedade de 

maneira não continuada e distinta em diversas partes do mundo, como se pode observar nos 

seguintes exemplos: enquanto a Alemanha nazista do século XX realizava experimentos 

científicos com esse seleto grupo, em países como os Estados Unidos, aqueles que sofreram 

mutilações em guerras foram contemplados como heróis, ganhavam distinções honrosas e 

eram bem tratados pelos órgãos governamentais.  

Tendo em vista a observação acima, é relevante analisar algumas das alterações que 

ocorreram ao passar dos anos atinente à trajetória histórica das pessoas com deficiência no 

mundo, com a finalidade de se constatar de que maneira incidiu o reconhecimento e a 

inserção social destas pessoas na sociedade. 

Silva (1987, p. 21) sustenta que “anomalias físicas ou mentais, deformações 

congênitas, amputações traumáticas, doenças de consequências incapacitantes, sejam elas de 

natureza transitória ou permanente, são tão antigas quanto à própria humanidade”. Assim 

sendo, trata-se de uma informação precisa, haja vista que se pode verificar que, desde os 

primórdios da história do mundo até o presente momento, sempre existiu e existem pessoas 

com algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, auditiva, visual, múltipla etc.  
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Entretanto, nota-se que, anteriormente, essas pessoas ficaram, de forma drástica e por 

um longo tempo, excluídas do convívio social, seja por conta do paradigma de percepção 

preconceituosa ou da indiferença de díspares civilizações. 

 

 

1.2.1 O tratamento social das pessoas com deficiência na sociedade primitiva e na 

antiguidade 

 

Na sociedade primitiva, a luta pela sobrevivência das pessoas com deficiência era 

difícil, pois além do ambiente ser muito inadequado para os deficientes, essas pessoas 

representavam, para esse grupo primitivo, um fardo, já que nesse período não havia boas 

condições de moradia para enfrentar as intensas modificações climáticas e nem de 

alimentação, sendo que as pessoas tinham que, para garantir o seu próprio sustento, além de 

caçar, guardar os alimentos em locais que pudessem de certo modo, ainda que precários, ser 

conservados e resistirem ao rigoroso e intenso inverno. Nessa época, os mais fortes eram os 

que conseguiam sobreviver e era muito comum a prática do extermínio de bebês que 

nascessem com algum tipo de deficiência.  

Pode-se apontar como um tópico relevante que desde o início da história do mundo, 

o tratamento da sociedade para as pessoas com deficiência era compreendido de forma sub-

humana. Na Antiguidade, por exemplo, na Grécia e Roma, estigmatizavam-nas como seres 

inúteis por não se enquadrarem aos padrões exigidos de beleza e força que eram cultuados 

naquela época. Desse modo, eram sumariamente rejeitados e banidos daquela coletividade. 

Assevera Lopes (2007, p. 42) que “nos primórdios da história, a deficiência era 

considerada expressão de inferioridade em relação aos demais seres humanos, sendo muitas 

vezes dita como castigo divino”, assim sendo, os bebês que nasciam com deficiência não 

possuíam direitos como as demais crianças.  

Observa-se que, consoante a prática social dos romanos, assim como dos espartanos, 

havia uma exigência relevante naquele período, que recairia sobre o nascimento dos bebês, 

sendo que estes deveriam vir ao mundo sem qualquer tipo de deficiência, pois desde o 

nascimento, as crianças deveriam ser sadias, isto é, sem qualquer deformidade. E as que 

fossem do gênero masculino, principalmente, aos sete anos de idade, eram separadas das 

famílias e entregues para o treinamento militar realizado pelo Estado, sendo este tipo de 

instrução aperfeiçoado aos dezoito anos.  
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Destarte, a coletividade almejava pelo nascimento de bebês salutares, isto é, sem 

qualquer tipo de deficiência, pois estes desde pequenos eram observados como excelentes 

instrumentos que deveriam ser preparados para se agregarem às guerras, conquistarem mais 

terras e defenderem as fronteiras de seus territórios, eram vistos como um ótimo investimento 

que restaria a serviço e à defesa do Estado e da sociedade contra as oponentes invasões que 

ordinariamente ocorriam naquele período. 

Nesse ínterim, pode-se notar que já existiam leis que autorizavam diversas práticas 

de segregação e exclusão das pessoas que nascessem deficientes. Averigua-se que, em Roma 

havia a técnica de execução sumária das pessoas com deficiência prevista na Lei das XII 

Tábuas (451 a. C.), notadamente, na Tábua IV que tratava do pátrio poder e continha a 

seguinte declaração: “I - É permitido ao pai matar o filho que nasce disforme, mediante o 

julgamento de cinco vizinhos”. E, também, na mesma lei, encontrava-se prevista a Pena de 

Talião: “II - Contra aquele que destruiu o membro de outrem e não transigiu com o mutilado, 

seja aplicada a pena de Talião”. Assim, o filho que nascia deficiente, considerado monstruoso 

para aquela sociedade deveria ser morto. E conforme a regra do olho por olho e dente por 

dente, era reforçado o brocardo de que a deficiência era coisa do mal que acometia as pessoas 

que mereciam tê-la (Lopes, 2007, p. 43). 

De acordo com o Código de Hamurabi (1800 a. C) “a deficiência era imposta como 

sanção legal”, pois existiam punições que ocasionavam a mutilação dos transgressores. A 

pena era aplicada de acordo e de forma semelhante ao ilícito que fosse praticado, por 

exemplo, o olho do filho que fosse adotivo e reconhecesse a habitação dos genitores naturais 

deveria ser decepado ou deveria ser cortada a língua do filho que renegasse o pai. (Lopes, 

2007, p. 43). 

Verifica-se, no Código de Manu, por volta de 1500 a. C., que existia a vedação 

sucessória para as pessoas com deficiência e com relação à propriedade privada tinha uma 

proteção que era limitada como sujeito de direito, de forma expressa, as pessoas com 

deficiência (Lopes, 2007, p. 43). 

Na antiguidade, também havia uma técnica que era chamada de exposição, e segundo 

esse procedimento, o ser humano que nascesse fora do padrão exigido da época, isto é, com 

qualquer tipo de deficiência seja física, intelectual, múltipla etc., seria consoante essa prática, 

eliminado da sociedade, ou seja, as pessoas compreendidas pelo padrão social como 

“disformes” ou eram abandonadas ou então expostas para a morte em um deserto ou floresta, 

lançados para morrer no mar, num rio ou em abismos. Explicava-se que tal procedimento 
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seria para o bem da criança e para que não ocorresse a extinção da república, já que grande 

parte era formada de cidadãos que precisariam tornar-se guerreiros. 

Conforme o planejamento e organização da coletividade, os filhos que nasciam de 

homens superiores deveriam ser levados para o aprisco e permaneceriam juntos das amas em 

um bairro separado da cidade. Enquanto os que eram gerados de indivíduos inferiores e 

quaisquer outros que aparecessem com alguma espécie de deformidade, deveriam, como 

convinham, ser escondidos em locais proibidos e ocultos (GUGEL, 2007, p. 63). De fato, 

nota-se que as pessoas com deficiência eram friamente retiradas do convívio social.  

Dessa forma, em tempos antigos, a pessoa que detivesse algum tipo de deficiência 

não seria considerada como um ser humano pleno de direitos, de tal modo que era repudiado e 

lançado à morte, pois era visto como um ser desnecessário pelo Estado e pela própria 

sociedade. Assim, é possível examinar, que os regulamentos dessa época eram severos e 

desfavoreciam as pessoas com deficiência. As leis romanas permitiam aos familiares matarem 

os bebês que nascessem com algum tipo de deficiência. 

Por outro lado, a cidade de Atenas era conduzida pela preponderância dos filósofos, 

como as lições de Aristóteles, o qual produziu a premissa jurídica de que se constituiria uma 

injustiça o tratamento dos desiguais de forma igual. De tal modo, deveria ser evitada a 

gestação de crianças disformes, pois o regulamento social não permitia que os recém-nascidos 

fossem abandonados (GUGEL, 2007, p. 63). Assim sendo, as pessoas com deficiência foram 

contempladas com o amparo assistencial, ainda que de forma precária e piedosa dada pela 

sociedade. Sendo assim, não se realizava a técnica da exposição, pelo contrário, 

proporcionava-se o amparo e a proteção social para as pessoas com deficiência. 

Naquela época, a comunidade estava, basicamente, dividida entre o povo e os nobres. 

Nesse período, o povo laborava, simplesmente, com a finalidade de produção e benefícios dos 

nobres, como alimentos, vestimentas, fortunas etc. Assim, o homem era observado como um 

instrumento de trabalho que serviria para produzir e gerar riquezas ou para guerrear. E, deste 

modo, aquela pessoa que nascia deficiente poderia ser morta, sem que houvesse qualquer 

problema de ordem moral, ética ou de religião, já que esse indivíduo era dispensável para 

geração de riquezas ou de serventia e defesa nas guerras. Ressalta-se que diversos soldados 

regressavam das guerras amputados e assim iniciou-se um acolhimento hospitalar, ainda 

precário. 

Por conseguinte, examina-se que no grandioso império de Roma, com o predomínio 

do cristianismo, em que segundo a crença religiosa acreditavam-se nos milagres realizados 
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por Jesus, as pessoas com deficiência, bem como escravos e mulheres, eram consideradas 

como filhos de Deus e a coletividade era submersa nas questões da caridade e amor ao 

próximo, logo, os menos favorecidos poderiam ser amparados.  

De certa forma, os ensinamentos cristãos pugnavam, dentre outros assuntos, pelo 

extermínio da prática de eliminação das crianças nascidas com deficiência. Apesar de ter 

ocorrido muita perseguição dos romanos às pessoas que seguiam o cristianismo, foi 

fundamentalmente nesse período que começaram a surgir as primeiras instituições 

hospitalares de caridade para o abrigo dos miseráveis e das pessoas com deficiência.  

Explica Álvaro Ricardo de Souza Cruz (2009, p. 111) que a pessoa com deficiência 

“pela condição do nascimento, ficava sujeita a espaço social restrito, consistente em esperar a 

ajuda alheia”. Percebe-se que, nesse período, houve uma alteração na conduta da sociedade 

que realizava caridades para com esse grupo e assim, os deficientes não eram mais 

considerados sub-humanos e expostos à morte, ou seja, não podia mais haver a prática de 

eliminação sumária das pessoas com deficiência.  

Ocorreu uma pequena modificação social ou uma significativa tolerância, ou seja, as 

pessoas com deficiência continuavam desamparadas, podendo ser até comercializadas como 

objetos de diversão dos convidados das festas que eram realizadas pelos nobres.  

Sustenta Silva que “existia em Roma um mercado especial para compra e venda de 

homens sem pernas ou braços, de três olhos, gigantes, anões, hermafroditas”. E assevera que 

as pessoas com deficiência “eram também, de quando em quando, ligadas a casas comerciais, 

tavernas e bordéis; bem como a atividades dos circos romanos, para serviços simples e às 

vezes humilhantes” (SILVA, 1987, p. 130).  

Por outro lado, os deficientes que tinham a capacidade para prestar alguma atividade 

laborativa eram abrigados e sustentados pela igreja, enquanto os que não tinham condições de 

lavorar se tornavam mendigos e sobreviviam de esmolas.  

Desta maneira, no primeiro século depois de Cristo, ainda com a dominação do 

Cristianismo, a sociedade não mais eliminava as pessoas com deficiências pela técnica da 

exposição, não as matavam de forma direta. Contudo, não voltaram um olhar realmente 

significativo para esse grupo, que ficou socialmente abandonado, restando sobreviver da 

mendicância. 
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1.2.2 O tratamento social das pessoas com deficiência na idade média, moderna e 

contemporânea 

 

Nesse ensejo, na Idade Média, período que ficou caracterizado pelo fim do Império 

Romano, assim como a queda de Constantinopla, o Cristianismo foi conquistando um vasto 

território e auferindo uma ampla riqueza e poder, obtendo um maior espaço na sociedade e 

conseguindo alterar o cenário político. A partir de então, a coletividade ganhou um novo 

grupo que foi o “clero”, sendo que este passou a compor a nova classe social ao lado da 

nobreza e do povo. Este detinha uma enorme força, que dentre outras, tinha a faculdade de até 

excomungar o indivíduo e assim definia qual indivíduo poderia ser amaldiçoado ou não, para 

segundo os ensinamentos de sua doutrina, poder ou não entrar no paraíso.  

Por meio da conquista do poder e da riqueza, o clero deteve forte influência sobre o 

povo. Assim, estes que anteriormente labutavam para geração de riquezas apenas da nobreza, 

com essa nova alteração social, passaram a trabalhar, também, com a finalidade de produção 

de riquezas para o clero ou, ao contrário, poderiam se dispor a guerrear na conquista de novas 

terras. 

 Assim, as mudanças significativas para as pessoas com deficiência ainda eram fortes 

raridades, tendo em vista que nessa época a população observava as pessoas com deficiência 

como uma forma de penalidade divina. Já os supersticiosos viam esse grupo como bruxos que 

detinham especiais poderes. E os bebês que nesse período conseguissem sobreviver seriam 

objetos de chacota, além de serem afastados de seus familiares. Não obstante, examina-se que 

a Igreja Católica não permitia que as pessoas com deficiência se tornassem padres. Nesse 

sentido, aponta Silva, consoante os “Cânones Apostolorum” podia-se verificar que havia 

“restrições claras ao sacerdócio para aqueles candidatos que tinham certas mutilações ou 

deformidades” (SILVA, 1987, p. 166). 

Ressalta-se que, o surgimento do primeiro hospital destinado às pessoas cegas 

apareceu no reinado de Luís IX, entre 1214 e 1270. O hospital era chamado Quinze-Vingts9 

que correspondia ao número de cavalheiros que restaram na sétima cruzada como deficientes 

visuais. Surgiu então, uma das relevantes formas para atender às pessoas com deficiência 

daquele período. 

                                                           
9Quinze-Vingts corresponde ao número de pacientes que o hospital comportava, ou seja, trezentos (15x20=300), 
equivalendo aos trezentos cavalheiros que restaram na sétima cruzada como deficientes visuais, pois seus olhos 
foram furados pelos muçulmanos do Egito. Pode-se examinar a existência desse hospital nos tempos atuais 
funcionando como um centro especializado em doenças oculares. 
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Observa-se que, na Idade Média, a igreja chamava a atenção de diversos cobiçadores 

por possuir muita riqueza e poder. Para resguardar-se das ameaças que poderiam surgir contra 

a sua força hegemônica que residia sobre a nobreza e o povo, a Igreja Católica criou a 

chamada Inquisição, isto é, a Santa Inquisição foi criada no intuito de condenar, torturar e até 

matar o indivíduo que fosse contra os preceitos que eram pregados pela igreja, ou seja, 

bastava verificar que determinada pessoa importava algum tipo de ameaça para o seu poder. 

Nessa época existiam documentos guardados pela igreja que instruíam sobre o 

reconhecimento de sinais de pessoas que fossem possuídas pelo demônio. E foram, 

especialmente, as pessoas com deficiência perseguidas, classificadas endemoniadas e hereges 

e algumas também foram mortas em fogueiras.  

Desde então, pode-se constatar que na Europa feudal e medieval, diversas pessoas 

com deficiência foram agregadas aos grupos para atividades laborais nas terras ou em casas 

de família. Porém, elas eram culpadas do mal social quando ocorria, por exemplo, algum tipo 

de praga. Assegura Lopes (2007, p. 43) que nessa sociedade predominava-se “o horror de ser 

diferente, pois poderiam ser acusados de males com os quais não tinham nenhuma relação, 

dentre os quais a magia negra e a bruxaria – práticas que os protestantes categorizavam e 

abominavam”. 

Considera-se que, durante o transcurso da era medieval para a Idade Moderna, no 

início do século XVI, ocorreu que determinada parte do clero insurgiu-se contra o 

Cristianismo, pois consideraram inaceitáveis e absurdas as atitudes dos dirigentes da igreja 

católica. E constituíram uma nova religião que foi denominada de Protestantismo e inspirada 

por Martinho Lutero.  

A reforma protestante não ocasionou mudança significativa para as pessoas com 

deficiência, pois nessa fase, essas pessoas continuaram sendo perseguidas, torturadas e 

mortas. Era intensa uma recomendação de Martinho Lutero de que os bebês com deficiência 

deveriam ser jogados no rio. Assim, enquanto na inquisição as pessoas com deficiência eram 

consideradas endemoniadas e hereges, para o protestantismo essa parcela populacional era 

vista como indicados por Deus para serem submetidas aos castigos divinos, na finalidade de 

pagarem todos os pecados da humanidade, até por vezes, entendiam que elas mereciam ser 

eliminadas, pois a sociedade não as considerava com natureza de ser humano, e, ainda eram 

vistas como possuídas por demônios.  

Nesse contexto, as pessoas com deficiência eram observadas como um ser inferior 

em relação às pessoas que não possuíam nenhum tipo de deficiência e consideravam que a 
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deficiência era um castigo de Deus. Constata-se que, no século XVI o Estado confiscou todos 

os bens dos holandeses que eram leprosos com a finalidade de “sustentar as boas almas que 

não foram castigadas pela lepra” (LOPES, 2007, pp. 42-43). 

Entre o século XV e XVII, podem-se observar algumas significativas mudanças para 

as pessoas com deficiência. Já no Renascimento difundia-se a valorização do homem, 

espalhando as ideias do humanismo e da natureza, e a Lei dos Pobres, em 1601, que obrigava 

o recolhimento de uma taxa de caridade que seria destinada ao amparo dos pobres, velhos e 

pessoas com deficiência. Desta forma, essa Lei autorizava que essas pessoas pudessem ser 

pedintes, porém durante os séculos XVI e XVII, existia uma grande quantidade de pobres, 

mendigos e pessoas com deficiência.  

Apesar das modificações que ocorreram no período renascentista, marcado por uma 

lenta alteração sociocultural, pode-se notar uma edificação de uma sociedade com o 

pensamento mais clarificado, livre das crenças e dogmas que foram impregnados durante a 

Idade Média, com o desenvolvimento científico e com a chegada da filosofia voltada para o 

humanismo, dando início ao reconhecimento de direitos universais.  

Com efeito, esse novo pensamento da sociedade transformaria, “a vida do homem 

menos privilegiado, ou seja, a imensa legião de pobres, dos enfermos, enfim, dos 

marginalizados. E dentre eles, sempre e sem sombra de dúvidas, os portadores de problemas 

físicos, sensoriais ou mentais” (SILVA, 1987, p. 226). 

Nesse contexto, a prática do assassinato das pessoas com deficiência, deixou de 

existir no período renascentista e reforçaram o pensamento de que era necessário voltar um 

maior cuidado para com esse grupo. Apesar dos avanços, as pessoas com deficiência 

continuavam sobrevivendo de caridades ou eram escondidas em suas moradias por seus 

familiares que, por vergonha, isolavam-nas da sociedade. 

Verifica-se, no século XVI, que o médico, matemático e filósofo Gerolamo Cardomo 

reconheceu que o surdo possuía habilidades para a razão criando, de tal modo, uma 

codificação específica para lecionar aos deficientes auditivos a ler e escrever. Entendia que 

seria um descaso não ensinar a linguagem dos sinais, entretanto a sociedade não acreditava 

que as pessoas com deficiência conseguissem ser instruídas e assim, pensavam que seria 

impossível educá-las, uma vez que, ainda, algumas pessoas pensavam que elas poderiam estar 

possuídas por espíritos. 

Ressalta-se que muitas vezes a deficiência era adquirida e não congênita. Por 

exemplo, pode-se visualizar que na época do Brasil Colônia ocorreram diversas torturas com 
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os africanos por seus senhores e a consequência disso foi o surgimento de diversos negros 

com deficiência, estes ficaram com várias sequelas por conta das penalidades que receberam 

de seus proprietários. Assevera Figueira (2008, p. 45) que se tratava de “castigos corporais 

comuns, permitidos por lei e com a permissão da igreja. Documentos que legitimava o açoite, 

a mutilação e até a execução desses negros”. 

Entre os séculos XVII e XVIII, constata-se que, ocorreu um avanço para as pessoas 

com deficiência que passaram a ser atendidas por instituições hospitalares especializadas no 

acolhimento daqueles que sofriam mutilações nas guerras, bem como os deficientes visuais e 

auditivos. Paulatinamente, esse grupo obteve sua valorização enquanto seres humanos, porém 

ainda havia muita discriminação, tais como a proibição da carreira eclesiástica pelo 

cristianismo.  

Assim, nos séculos XVIII e XIX, registram-se algumas alterações a respeito do 

tratamento social para as pessoas com deficiência. Examina-se que na França, o Rei Philippe 

Pinel considerou que a deficiência intelectual fosse uma doença e que as pessoas com tal 

diagnóstico necessitavam passar por um tratamento adequado para serem curadas e não 

tratadas com violência. Por outro lado, os Estados Unidos voltaram sua atenção para as 

pessoas com deficiência, principalmente, para os soldados que regressavam mutilados das 

guerras e, além de oferecerem alimentos e habitação, fundaram em 1867, na Filadélfia, o Lar 

Nacional para Soldados Voluntários Deficientes.  

No século XIX, um oficial do exército da França, Charles Babier, precisou 

desenvolver uma codificação em Braille para que Napoleão pudesse se comunicar durante as 

noites de guerras. Porém, por entenderem que se tratava de um código complexo, os militares 

recusaram-no. Então, Barbier portou o seu invento para o Instituto Nacional dos Jovens Cegos 

de Paris e o estudante, com deficiência visual, Louis Braille realizou uma absoluta alteração e 

a regra da escrita noturna passou a ser modificada para um método de escrita padrão que até o 

momento atual é um sistema empregado por pessoas com deficiência visual, denominado de 

Braille. 

Com a eclosão da Revolução Industrial, verificou-se a necessidade de elaborar uma 

legislação que amparasse essas pessoas, haja vista, que ocorria muito acidente de trabalho, 

onde diversos trabalhadores ficavam inválidos, pois sofriam as mais diversas mutilações no 

uso das máquinas industriais.  

Nesse período, observou-se uma ampla inserção das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, e as paróquias estipularam que a cada lote de vinte crianças sadias, cada 
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industrial teria que contratar uma que tivesse deficiência intelectual. Todavia, para a 

otimização do trabalho, se requeria as pessoas com deficiência que fossem mais “fisicamente 

uniformes como as máquinas recém-descobertas”. Pois, os deficientes que não apresentassem 

um bom desempenho eram considerados mais fracos, seriam aposentados e olvidados em 

instituições que era projetada para o atendimento delas, com o intuito de que perpetuamente 

permanecessem sendo cuidadas de forma especial (LOPES, 2007, p. 44).  

Observa-se que no final do século XIX foram construídas várias escolas especiais 

com a finalidade de oferecer um “atendimento especializado para crianças com deficiências, 

tendo como plano de fundo poupar o convívio recíproco das pessoas normais”, separado-as 

das “ditas pessoas inferiores” (LOPES, 2007, p. 44). 

 

 

1.2.3 Século XX e XXI: avanços mais significativos no tratamento social das pessoas com 

deficiência  

 

Em 1881, num célebre Congresso Internacional de Educação para surdos em Milão 

foi vedada a utilização da língua de sinais em espaços públicos, escolas, em vários lugares 

pelo mundo, e ficou definido que os deficientes auditivos deveriam ser educados mediante a 

expressão verbal. Assim, as crianças que se comunicavam por sinais tinham suas mãos 

amarradas. Somente retornou a permissão da língua de sinais no final do século XX, no 

entanto a proibição perdurou durante cem anos (LOPES, 2007, p. 44). 

Analisa-se, ainda, que existiu uma norma entre as décadas de 20 e 30, nos 37 (trinta e 

sete) estados dos Estados Unidos que obrigava a esterilizar mulheres que nasciam “com 

deficiência auditiva” ou qualquer pessoa que apresentasse “teste de QI abaixo da média até os 

70 anos” (LOPES, 2007, p. 44). 

Por conta de uma lei que surgiu na Inglaterra em 1913, até a metade do século XX 

50.000 crianças que tinham limitações sensoriais e físicas, bem como mais de 500.000 

adultos, permaneceram encarcerados, sendo muitos deles somente liberados na década de 80. 

Essa norma definia as modalidades de deficiência mental, classificando em pessoas idiotas, 

imbecis e defeituoso moral. Assim, o deficiente idiota era considerado pessoa incapaz de se 

preservar dos perigos físicos comuns, enquanto que o imbecil seria aquele que não alcançou o 

estado de idiota e que teria incapacidade no controle dos seus atos ou de aprender a realizar 

alguma coisa. Já o defeituoso moral era considerado aquela pessoa que estava propensa “a 



34 

 

 

vícios ou crimes que requerem o cuidado, a supervisão e o controle para a proteção de outra” 

(LOPES, 2007, pp. 44-45). 

Revela-se que o ponto de reflexão e mudanças na história mundial ocorreu com o 

marco das grandes guerras, notadamente, percebe-se após a 2ª Guerra Mundial, pois pela 

primeira vez os assuntos atinentes aos direitos do homem passaram do campo local para a 

seara global, abrangendo, de forma geral, todas as pessoas (BOBBIO, 2004, p. 65).  

Diante desse panorama, pode-se compreender que o reconhecimento dos direitos 

humanos como um conjunto de direitos fundamentais de todos os seres humanos e a 

necessidade de sua proteção é consequência do processo de horror enfrentado. 

Nesse contexto, nota-se que a sociedade do século XX começou a compreender que 

havia necessidade de se unir de forma coletiva para enfrentar as dificuldades e proporcionar 

uma atenção, fundamentalmente, especializada para as pessoas com deficiência. Destarte, 

foram produzidos relevantes desenvolvimentos no tocante as pessoas com deficiência, e dessa 

forma, instituíram moradias, abrigos e orfanatos, hospitais, assim como se propagou a ideia 

do aproveitamento, reabilitação e readaptação de soldados.  

Para Morin e Viveret (2013 pp. 14-15): 

 

[...] se não houver essas múltiplas sensibilidades para a ambiguidade, para a 
ambivalência (ou a contradição) para a complexidade será muito pequena a 
capacidade de entender o sentido dos acontecimentos. A compreensão humana 
comporta o entendimento não só da complexidade do ser humano, mas também das 
condições em que são modeladas as mentalidades e praticadas as ações [...] Existe 
uma ética da compreensão que nos convida antes de mais nada, a compreender a 
incompreensão entre culturas. a possessão dos deuses, por mitos, por ideias, o 
egocentrismo, a abstração, a cegueira, o medo de compreender. Uma palavra sobre a 
última incompreensão: compreender não é justificar, compreender o assassinato não 
significa tolerar o assassinato que ele cometeu. A compreensão complexa comporta 
uma terrível dificuldade ao levar as bifurcações, as engrenagens que levam ao pior 
ou ao melhor, e não raro a ambos, ela enfrenta constantemente o paradoxo da 
responsabilidade/irresponsabilidade humana.  

 

Neste diapasão, houve a construção de diversas instituições para o amparo das 

pessoas deficientes, e também com o objetivo de realizar pesquisas sobre os diversos tipos de 

deficiência. A sociedade se preocupou com as condições locais dessas instituições e se 

organizou para arrecadar fundos, a fim de mantê-las melhor em suas instalações. Com isso, 

começaram a perceber que esse grupo necessitava se integrar de forma ativa na coletividade.  

Afirma Sandro Nahmias Melo (2004, pp. 52-53) que:  

 

 



35 

 

 

Os portadores de deficiência são pessoas com certos níveis de limitação, física, 
mental ou sensorial, associados ou não que demandam ações compensatórias por 
parte dos próprios portadores, do Estado e da sociedade, capazes de reduzir ou 
eliminar tais limitações, viabilizando a integração social dos mesmos.  

 

Na cidade de Londres, em 1904, houve a realização da primeira Conferência sobre 

crianças inválidas, sendo que o assunto primordial tratava sobre a integração na sociedade das 

crianças institucionalizadas, ao passo que os Estados Unidos debatiam sobre os métodos de 

comunicação por sinais e a oralidade, no Congresso Mundial dos Surdos, em Saint Loiuis. 

Com o intento de aparelhar o Estado para melhorar o atendimento das pessoas com 

deficiência, foi realizado na Alemanha, em 1909, o primeiro censo demográfico. 

Ressalta-se que nos períodos das guerras, enquanto os homens partiam para o 

combate, as mulheres labutavam para o sustento familiar e as crianças, com ou sem 

deficiência, permaneciam nos abrigos. E, com o término da guerra, a preocupação do Estado 

era investir no processo de reabilitação dos militares, isto é, dos heróis sobreviventes.  

Constata-se que na época entre as guerras, nos Estados Unidos, na França e na Grã-

Bretanha, houve a ampliação de programas, treinamentos e assistencialismo para os ex-

soldados, e na Inglaterra verificou-se a fundação de uma Comissão Central da Grã-Bretanha 

para o cuidado do deficiente, sendo que essas transformações, após a II Guerra, foram 

intensificadas com a promoção do Welfare State, o chamado Estado de bem-estar social. 

Após a 1ª Guerra, pode-se verificar que o procedimento de reabilitação fora 

intensificado a partir do surgimento da Organização Internacional do Trabalho – OIT. 

Examina-se que a Recomendação nº 22 da OIT foi a primeira que representou o 

reconhecimento das necessidades das pessoas com deficiência perante a comunidade 

internacional, pois tratava sobre a indenização por acidentes de trabalho e continha 

dispositivos relacionados à reabilitação profissional dos trabalhadores com deficiência. 

Porém, o salto qualitativo desse reconhecimento foi consolidado na Recomendação de nº 99 

da OIT de 1955 pregando que: “todos os indivíduos com limitações, quaisquer que seja a 

origem ou a natureza, têm direito aos meios de reabilitação profissional para poderem exercer 

um emprego adequado às suas limitações” (MELO NAHMIAS, 2004, pp. 90-91). 

Assim, no período pós-guerra, examina-se que houve a implementação de 

instrumentos para empregar os mutilados da guerra. Houve uma preocupação com a 

readaptação das pessoas com deficiência e elas obtiveram o direito de inscrição gratuita em 

escola profissionalizante, prioridade para captação de emprego na área civil, aparelhos 
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ortopédicos e cadeiras de rodas, ademais as viúvas dos mutilados da guerra obtiveram o 

direito de preferência em algumas funções etc. 

Certifica-se que em 1933, O 32º presidente dos Estados Unidos Franklin Delano 

Roosevelt, que era paraplégico, conseguiu transformar a maneira de olhar do povo americano 

e do mundo para as pessoas com deficiência, colaborando para um novo conceito de que o 

deficiente, com boas condições de reabilitação, poderia ter independência pessoal. 

Cabe destacar que durante o holocausto da segunda guerra mundial, morreram, além 

de judeus e ciganos, por volta de 275 mil adultos e crianças com deficiência, e outras 400 mil 

por serem deficientes congênitos, tudo em nome da política da raça ariana pura. Hitler 

disseminou o preconceito entre as raças, com a convicção de que existiriam raças “puras”, 

propagou também a hegemonia dos germanos, afirmando que estes possuíam superioridade 

entre os demais povos. 

Assim, para ele, as pessoas de cor branca eram nobres em relação aos que detinham 

cor diferente. Surgia a raça ariana, criada por Hitler e os nazistas, os quais começaram a 

divulgar na mídia, a inferioridade das raças e a supremacia da raça inteligente, a ariana. Dela 

faziam parte os alemães, porém não tinham que agregar em si próprio nenhuma deficiência, 

caso contrário não podiam fazer parte deste seleto grupo. 

As consecutivas guerras deixaram várias sequelas em um amplo contingente de 

pessoas. A partir daí, a questão do tratamento das pessoas com deficiência começou a ganhar 

importância na comunidade interna dos países, na comunidade internacional e também na 

seara da Organização das Nações Unidas, que incluiu a temática sobre as pessoas com 

deficiência em um dos assuntos centrais e fora dividido entre as agências, ENABLE – 

Organização das Nações Unidas para Pessoas com Deficiência; tudo isso graças ao acalento 

de universalidade do gênero humano incluindo as minorias e portou para a ONU o debate 

sobre a diversidade.  

Tais debates pautavam-se sobre a temática da dignidade da pessoa humana, onde 

consoante Bonavindes tinha como fundamental análise o fato de que “um indivíduo que antes 

de ser homem deste ou daquele país, de uma sociedade desenvolvida ou subdesenvolvida, é 

pela sua condição de pessoa um ente qualificado por sua pertinência ao gênero humano, 

objeto daquela universalidade” (BONAVINDES, 2004, p. 574). 

Salienta-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos positivou uma gama 

“imensurável de direitos inerentes a todo e qualquer ser humano”. Assim, “com a 

proclamação universal da dignidade humana como valor, começaram a serem verbalizadas as 
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críticas a este modelo de isolamento e segregação das pessoas com deficiência.” Dessa 

maneira, pode se constatar que sobreveio uma maior preocupação dos defensores e estudiosos 

dos direitos humanos para as pessoas com deficiência no tocante à carência de afirmação dos 

seus direitos e o seu convívio social (LOPES, 2007, p. 45). 

Nesse contexto, verifica-se que a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, apontou no art. 25, item I10 a expressão “invalidez” com o objetivo de referência sobre 

direitos também para as pessoas com deficiência. Reza esse dispositivo que: 

 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família 
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 
os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência fora de seu controle (grifo nosso). 

 

Insta salientar que se exigiu a realização de diversas medidas voltadas para atender às 

pessoas com deficiência. Com isso, a coletividade começou a organizar-se da forma que 

melhor acolhesse essa categoria. Então, houve uma maior progressão do assistencialismo, 

bem como no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos que eram empregados no 

tratamento não somente das pessoas com deficiência, mas para todo indivíduo que dele 

necessitassem, tais como cadeiras de rodas, bengalas, a metodologia da educação para 

deficientes auditivos ou visuais, e ainda ampliaram-se as especialidades e programas especiais 

para reabilitar essas pessoas. 

Essa série de grandes acontecimentos com as pessoas com deficiência incidiram em 

elemento de discussões públicas e atuações do campo político, não obstante, seguiu em 

compassos diversificados para os diferentes países do mundo. Nesse período de reconstrução, 

consolidaram-se diversas entidades pautadas no atendimento das pessoas com deficiência por 

todos os países e procuraram-se medidas para integrar socialmente e, também, aprimoram-se 

o auxílio técnico voltado para esse grupo. 

Apesar dos avanços desse período, as pessoas com deficiência continuaram 

sobrevivendo das beneficências, mas ainda escondidas em suas moradias por seus familiares 

que por vergonha isolavam-nas da sociedade. 

Por volta da década de 70 foi iniciado o movimento com a finalidade de considerar 

“a pessoa com deficiência como sujeito pelo critério dos direitos e não pelo critério da 

                                                           
10Universidade de São Paulo – USP. Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Declaração Universal dos 
Direitos dos Humanos. Disponível em: < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-
dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declaração-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html
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atenção”. Nesse sentido, em 1971 foi aprovada a resolução Declaração dos Direitos do 

Retardado Mental, Resolução 28/56, pela Assembleia Geral da ONU. Nesse documento 

continha a advertência de “que a mera incapacidade do exercício pleno dos direitos não pode 

ser considerada carta branca para a supressão completa de seus direitos”, assim como afirmou 

“que as pessoas com deficiência mental devem gozar dos mesmos direitos dos demais seres 

humanos” (LOPES, 2007, p. 45). 

Pode-se constatar na Declaração dos direitos dos impedidos, Resolução 34/47, 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1975, onde afirma o seguinte: “as pessoas com 

deficiência têm os mesmo direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais que os 

demais seres humanos”, bem como enfatizou que as pessoas com deficiência “têm direito a 

medidas destinadas a permiti-las alcançar a maior autonomia possível” (LOPES, 2007, p. 46). 

Vê-se, assim, que foram ocorrendo diversos acontecimentos que iam marcando a 

pauta da comunidade internacional e notadamente na década de 80 sustentava-se uma nova 

concepção das pessoas com deficiência pelo viés dos direitos humanos (LOPES, 2007, p. 46). 

Percebe-se que a Resolução 31/123 da ONU de 1981 proclamou o Ano Internacional 

das Pessoas com Deficiência com o tema Participação e Igualdade, dando enfoque no tocante 

a equiparação de oportunidade, prevenção e reabilitação. Dentre outras finalidades, incluiu a 

ampla conscientização pública, aceitação e entendimento, atentando no sentido de expressão 

de voz, visão e ações das pessoas com deficiência e suas organizações no intuito de melhorar 

a vida dessa parcela populacional; sendo que a imagem que a ONU registrou dessas pessoas 

ficou refletida em uma ampla dependência da atuação social. 

Examina-se que, em 1982, foi aprovada pela ONU a Resolução 37/52 que tratava 

sobre o Plano de Ação Mundial relativo às Pessoas com Deficiência, dentre as finalidades 

principais constata-se a equiparação de oportunidades, prevenção e reabilitação; sendo que 

esse documento foi pioneiro em definir “a deficiência em função da sua interação com o 

entorno”. (LOPES, 2007, p. 46). 

 Nesse ínterim, pode-se observar que nas décadas de 80 e 90, foram surgindo 

diversas Convenções e Tratados internacionais, sendo nessa época entre 1983 e 1992 

declarada como o decênio das “Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência, que visava à 

execução das ações do Plano de Ação Mundial” (LOPES, 2007, p. 46). 

Visando examinar o andamento da execução do Programa de Ação Mundial para as 

Pessoas Deficientes, em 1987, ocorreu em Estocolmo uma Reunião Mundial de Peritos e foi 

constatado que era preciso elaborar uma doutrina que indicasse, fortemente, as prioridades das 



39 

 

 

ações futuras para as pessoas com deficiência. Essa reunião resultou em uma recomendação 

no sentido de que a Assembleia Geral realizasse uma conferência especial pertinente a 

composição de uma convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas com deficiência, para ser ratificada pelos Estados ao finalizar 

a década (LOPES, 2007, p. 46). 

Até esse momento histórico, não se observavam a necessidade de um documento 

internacional específico que garantisse os direitos das pessoas com deficiência. Assim para 

vários países bastava, apenas, que observassem os dispositivos já existentes presentes nos 

documentos de direitos humanos. E pode-se afirmar que apesar dos esforços empenhados por 

diversos países no cumprimento desses documentos, não se verificava resultados muito 

significativos para as pessoas com deficiência. (LOPES, 2007, pp. 46-47). 

Em 1990, nota-se a autorização pelo Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas no sentido de que fosse formado um grupo especial de trabalho de peritos 

governamentais para que elaborassem regras gerais sobre a igualdade de oportunidades das 

crianças, jovens e adultos com deficiência. Assim em 1993 foi aprovada a Resolução 44/70, 

intitulada de Normas Uniformes para a Equiparação de Oportunidades das Pessoas com 

Deficiência. 

No entanto, esse documento não estava com as ideias bem amadurecidas e foi usado 

apenas como uma resposta à pressão que a ONU sofria no sentido de que firmasse uma 

posição acerca das pessoas com deficiência. Apesar dessas Normas Uniformes não 

constituírem um tratado formal com efeito vinculante e eficácia limitada, representando 

apenas um conjunto de recomendações da ONU sobre o tema das pessoas com deficiência, 

ainda assim, se destacou com significativa relevância na história normativa atinente a esse 

grupo, pelo conteúdo e reiterado emprego na prática e discurso, bem como ao inovar como 

“previsão de mecanismo de supervisão (relator especial)”.  

Apresentando, entretanto, uma linguagem mais alinhada ao “paradigma social 

fundamentado nos direitos humanos”. Dentre os dispositivos, pode-se destacar a 

recomendação da “aposição do critério deficiência em estatísticas e políticas públicas gerais”, 

bem como a indicação de responsabilidade estatal nas questões de eliminação de barreiras, 

igualdade e facilitação de acesso ao trabalho das organizações não governamentais que tratem 

dos assuntos dessa parcela populacional.  

Ressalta-se que o primeiro relator, Bengt Lindqvist da Suécia, para auxiliar no 

monitoramento das Normas Uniformes foi designado em 1994, pela Comissão de 
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Desenvolvimento Social das Nações Unidas, sendo sucedido pela sucessora Sheikha Hessa 

Khalifa bin Ahmed al-Thani do Catar, o qual perdurou de 2003 a 2006 (LOPES, 2007, pp. 47-

48). 

Considerou-se como exemplo de ação na esfera regional, a adoção, em 1999, pela 

Organização Convenção Americana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. O documento definia a pessoa com deficiência 

considerando a interação social com o meio econômico e coletivo como causadora ou 

agravante e baseando-se no modelo civil dos direitos humanos (LOPES, 2007, p. 48). 

Na oportunidade, foram organizados seminários anuais com especialistas em 

deficiência pela Secretaria das Nações Unidas. Dessa forma, observa-se que em 2000 foram 

discutidos, com a participação de ONG’S, em Estocolmo (Suécia), vários mecanismos para 

vigiar os direitos das pessoas com deficiência. No mesmo ano, também foi aprovada a 

Declaração de Beijing sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Novo Século, na 

Conferência Mundial de ONG’S sobre a Deficiência, sendo que este encontro da sociedade 

pública resultou na união de organizações internacionais que firmaram no esforço de dar 

apoio, para que fosse elaborada e adotada uma convenção temática, assim como Organizações 

regionais e locais também pressionaram comprometendo-se na luta pela sua consecução. A 

partir daí, compreende-se que a ideia da Convenção Internacional se acentuava cada vez mais 

perante as organizações nacionais e internacionais voltadas para a deficiência, sempre 

fortemente e de forma bem argumentada (LOPES, 2007, p. 48). 

Averigua-se que em 2001 foi incluído na Declaração de Durban, na África do Sul, 

perante uma Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, um parágrafo sobre a 

necessidade de elaboração de uma Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos 

Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência. No final de 2001, a Resolução 56/168 foi 

aprovada e também criada um Comitê ad hoc para examinar as propostas que fossem 

atinentes à Convenção, sendo iniciado o comitê pelo equatoriano Luis Gallegos e liderada até 

o final, em 2006, por Don Mckay da Nova Zelândia sendo essencial para que finalizasse a 

Convenção em cinco anos, sendo que ao total foram em oito reuniões (LOPES, 2007, p. 49). 

Certifica-se que a presença do Brasil nessas reuniões foi mais forte e visível nos 

últimos dois anos, com a participação de diplomatas, técnicos governamentais e das 

organizações não governamentais (LOPES, 2007, pp. 51-52). 

De fato, a elaboração final da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência e de seu Protocolo Facultativo ocorreu em Nova Iorque, no dia 25 de agosto de 
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2006; sendo que somente foi apresentado pelo Comitê ad hoc na 61ª Assembleia Geral da 

ONU que aprovou em 13 de dezembro de 2006, o texto final da Convenção e do Protocolo 

(LOPES, 2007, p. 52). 

Salienta-se que na elaboração desse documento internacional, o Comitê ad hoc 

experimentou algumas mudanças e aprendizados, que ainda precisam ser realizadas por todo o 

mundo, para se atentar no tocante ao respeito dos direitos das pessoas com deficiência, por 

exemplo, a distribuição do material que deveria ter sido também na versão Braille, a 

comunicação que deveria ser transmitida de forma mais lenta para possibilitar que houvesse a 

tradução também para outras línguas, especialmente, a linguagem dos sinais etc (LOPES, 

2007, pp. 52-53). 

Portanto, analisa-se que na construção desses documentos internacionais exigia-se, 

pertinentemente, uma ampla inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, cite-se o 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes de 198211, lançado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, na qual uma das suas recomendações foi que o ensino de pessoas 

com deficiência deveria ocorrer dentro do sistema escolar normal, quando fosse 

pedagogicamente factível. Eis: 

 

[...] 22. Algumas vezes, as sociedades cuidam somente das pessoas que estão em 
plena posse de todas as suas faculdades físicas e mentais. As sociedades devem 
reconhecer que, por mais esforços que se façam em matéria de prevenção, sempre 
haverá um número de pessoas deficientes e de pessoas incapacitadas, devendo-se 
identificar e eliminar os obstáculos à participação plena. Assim, quando for 
pedagogicamente factível, o ensino deve ser realizado dentro do sistema escolar 
normal, o trabalho deve ser proporcionado em emprego aberto, facilitando-se a 
habitação da mesma forma que para a população em geral. Todos os governos 
devem procurar fazer com que todos os benefícios obtidos graças aos programas de 
desenvolvimento cheguem também aos cidadãos deficientes. No processo de 
planejamento geral e na estrutura administrativa de todas as sociedades deveriam ser 
incorporadas medidas nesse sentido. Os serviços especiais de que podem necessitar 
as pessoas deficientes deverão ser, sempre que possível parte dos serviços gerais de 
um país (grifo nosso). 

 

A partir do surgimento desses documentos jurídicos internacionais, começou a 

surgir, na comunidade interna e internacional, o pensamento de incluir para tentar aperfeiçoar 

o tratamento dado às pessoas com deficiência. A temática da inclusão pautava-se no preceito 

de que “todos os seres humanos têm idêntico valor e que cada um deles é autor da sua própria 

trajetória em busca de sua felicidade pessoal. Todos são diferentes e a diferença deve ser 

elemento de coesão social” (CRUZ, 2009, p. 112). 
                                                           
11DHNET. Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/deficiente/progam.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/deficiente/progam.htm%3e%20Acesso
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Observa-se que, no Brasil, as ideias da Europa foram adotadas desde a época de Dom 

Pedro II e persistia na fundação de instituições que atendessem as pessoas com deficiência. 

Em 1854, surgiram as primeiras importantes entidades, por exemplo, o Instituto dos Meninos 

Cegos, que hoje é denominado Instituto Benjamim Constant e, por conseguinte, após três 

anos, surgiu o Imperial Instituto de Surdos e Mudos, hoje conhecido como o Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES, passando ao atendimento de deficientes auditivos 

em todo o território brasileiro. Porém, nota-se que em grande parte, trata-se de pessoas que 

foram abandonadas por seus familiares.  

Analisa-se que, nos anteriores textos constitucionais do Brasil, não há indícios de 

constante tutela constitucional para as pessoas com deficiência. Não obstante, pode-se 

verificar que a Emenda Constitucional (EC) nº01, de 1969 foi a pioneira em trazer a “proteção 

específica à pessoa com deficiência.” E, em 1978, nota-se que a EC nº 12 ampliou esses 

direitos, por sua vez, alterados pela Constituição Federal de 1988 que deu um “novo perfil, 

paternalista de um lado e realista de outro” (ARAÚJO, 2011, p 09). 

No Brasil, pode se considerar que a partir de 1979 podem-se visualizar o surgimento 

de movimentos dos deficientes, haja vista que, antes disso, o tratamento de invisibilidade para 

essas pessoas perante os olhos da sociedade era acentuado, as pessoas com deficiência 

continuavam a viver institucionalizadas ou permaneciam confinadas sob o domínio familiar.  

Segundo Figueira (2008, p. 115), em 1981, quando ocorreu o Ano Internacional da 

Pessoa Deficiente iniciou-se uma conscientização na sociedade a respeito da inclusão e não da 

segregação das pessoas com deficiência, passando estes a se organizar politicamente, no 

sentido de atingir significativas conquistas e emanar precaução para esse grupo. 

Ressalta Figueira que “boa ou má, a situação das pessoas com deficiência começou a 

ser divulgada a partir de 1981. Inclusive, elas mesmas começaram a tomar consciência de si 

como cidadãs, passando a se organizar em grupos ou associações” (Figueira, 2008, p. 119). 

Nesse panorama, a Constituição Federal do Brasil de 1988 também não deixou as 

pessoas com deficiência à margem socialmente, e especificou, dentre outros direitos, a tutela 

legal para essas pessoas, como se pode examinar, por exemplo, em seu art. 227, § 1º, II12. 

                                                           
12Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado promoverá 
programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: [...] II - 
criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência 
física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
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Apesar de se observar que ocorreram alguns avanços, especialmente, nos séculos 

XVIII, XIX e XX, pode-se notar que, ainda nesse período, as pessoas com deficiência 

continuaram confinadas e isoladas do convívio social e não foram efetivamente incluídas na 

sociedade. O tratamento social da indiferença, caridade e paternalismo, da sociedade perante 

as pessoas com deficiência estiveram arraigados ao longo dos séculos e é possível, também, 

se verificar na nossa atualidade.  

Explica Rosa e Borba (2006, p. 183) que a indiferença é a atitude mais trágica, pois é 

como se esse grupo não existisse na sociedade, essas pessoas “não tem direito de ter direito”, 

haja vista que “não é cidadão nem mesmo nos termos meramente jurídicos”. No tratamento da 

caridade, a sociedade não entende que essa classe não é um sujeito de direito, logo “não se 

enquadra no conceito jurídico de ‘pessoa’ ”. Pela visão paternalista, a pessoa com deficiência 

possui direitos, no entanto, está incapacitada para exercer esse direito e assim necessita “de 

um tutor”. Assim sendo, esse tipo de tratamento dado pela sociedade reflete no “preconceito e 

discriminação como justificativa principal da causa da exclusão das pessoas com deficiência, 

sem questionar a origem do próprio preconceito e a acepção como produção social histórica”.  

Paulatinamente, pode-se examinar que a partir do século XX e XXI, o olhar da 

sociedade para as pessoas com deficiência vem sendo alterado. Não obstante, pode-se 

observar que surgem condutas mais diversificadas por parte do Estado e da coletividade no 

intuito de promover mais benefícios para essa categoria populacional. Ocorre à viabilização 

de tratamentos mais especializados para o atendimento delas, bem como surgem cada vez 

mais invenções voltadas para que se locomovam e também as auxilie em suas atividades 

laborais, tendo como exemplo, a invenção de modernas cadeiras de rodas, bengalas, próteses, 

camas móveis, veículos, computadores e celulares adaptados para que facilitem a vida dessas 

pessoas. 

Embora o ordenamento constitucional garanta os direitos das pessoas com 

deficiência, tais como afirma o inciso IV, do art. 203 da Carta Magna13, que elas possuem o 

direito de habilitarem-se ou o de reabilitarem-se. Essas pessoas ainda são observadas pela 

sociedade como dignas de pena e incapaz. 

Aponta Araújo e Araújo (2011, p. 710) que: 

                                                                                                                                                                                     

mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, 
com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação (grifo nosso). 

13Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 
a promoção de sua integração à vida comunitária; (grifo nosso). 
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As pessoas com deficiência têm o direito de se habilitarem e de se reabilitarem na 
sociedade. A habilitação consiste no preparo, no direito ao convívio, no direito ao 
relacionamento social, no direito ao trabalho, à escola, sendo uma escola tolerante e 
comprometida com a inclusão, enfim, fica assegurado à pessoa com deficiência o 
direito de se incluir socialmente, sem preconceitos da parte da sociedade, 
reconhecendo as suas potencialidades, recebendo respeito do grupo com que vive. 

 

Ressalva-se que o direito de habilitação e reabilitação, encontra-se esculpido na 

metodologia de promover a dignidade da pessoa humana, assim como no alcance ao direito de 

bem estar pelo Estado Democrático de Direito. 

Na modernidade, a temática da inclusão retorna com mais força e ainda continua 

sendo o grande desafio da sociedade do século XXI, sendo que a inclusão reverte-se num 

“processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, 

pessoas com deficiência (além de outras) e, simultaneamente, estas se preparam para assumir 

seus papéis na sociedade” (SASSAKI, 2010, p. 39). 

Explana Sassaki (2010, p. 39) que a incorporação é estabelecida num “processo 

bilateral, no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade procuram, em parceria, 

equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidade para 

todos”.  

Pode-se verificar que a Constituição Federal de 1988 em diversos dispositivos tratou 

acerca da proteção das pessoas com deficiência promovendo desta forma a discriminação 

positiva que foi inaugurada através da máxima de Rui Barbosa, que defende o tratamento 

igual para os considerados semelhantes e desiguais aos diferentes. Explica Dirley da Cunha 

Júnior (2008, p. 636) sobre o direito a igualdade revelando que é: 

 

[...] o direito que todos têm de ser tratados igualmente na medida em que se igualem 
e desigualmente na medida em que se desigualem, quer perante a ordem jurídica 
(igualdade formal), quer perante a oportunidade de acesso aos bens da vida 
(igualdade material), pois todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. A exigência de igualdade decorre do princípio constitucional da igualdade, 
que é um postulado básico da democracia, pois significa que todos merecem as 
mesmas oportunidades, sendo defeso qualquer tipo de privilégio e perseguição. O 
princípio em tela interdita tratamento desigual às pessoas iguais e tratamento igual 
às pessoas desiguais. 

 

Em que pese, os direitos constitucionais de segunda dimensão inseriram no 

ordenamento a atuação positiva do Estado no que concerne, por exemplo, a corroboração por 

parte do Poder Público para que todos atinjam os Direitos Sociais, conforme preza o artigo 6º 
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da Constituição Federal de 198814. No tocante à proteção das pessoas com deficiência, a Carta 

Magna em diversos artigos, promoveu a inserção destas pessoas em várias atividades da 

sociedade.  

Nesse contexto, pode-se verificar no art. 7º, um rol que não exaure os direitos dos 

trabalhadores, mas no seu inciso XXXI15, proíbe qualquer discriminação no tocante aos 

salários e critérios de admissão das pessoas com deficiência.  

No que se refere à organização do Estado em seu capítulo II, art. 23, inciso II16, a 

Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e do Município, acerca do cuidado e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas com deficiência.  

Conforme a competência legislativa concorrente que é tratada no art. 24, do texto 

constitucional, tem-se, no inciso XIV17, a proteção e a integração social das pessoas com 

deficiência.  

Quando o constituinte originário versou acerca da administração pública no capítulo 

VII, seção I, da Constituição Federal, quis estabelecer um modelo de administração que não 

excluísse de sua gestão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, o 

que é evidente a partir da leitura do art. 37, caput, da Carta Magna. Em especial, ao princípio 

da moralidade, o legislador originário pretendeu demonstrar no inciso VIII18, do art. 37, a 

necessidade quanto ao preenchimento dos cargos e funções da administração pública por 

aqueles que possuem algum tipo de deficiência. No caso, determinou a reserva quanto a 

percentuais dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência e definiu critérios 

para a sua aplicação. Tal dispositivo é aplicável a todas as entidades políticas, bem como a 

todos os poderes existentes na Carta Magna. 

                                                           
14Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

15Art. 7º [...] XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência (grifo nosso). 

16Art. 23 [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência (grifo nosso). 

17Eis o dispositivo: “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: [...] XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência” (grifo nosso). 
18Assim dispõe o artigo: 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: [...] VIII - a lei reservará percentual dos cargos e 
empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão (grifo 
nosso). 
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Na esfera Federal, a Lei 8.112/9019, referente ao Estatuto dos Servidores Público da 

União dispôs em seu art. 5º, §2º, acerca do dever da administração pública quanto à reserva de 

vagas em cargos públicos. Consoante o dispositivo que assegura o direito para as pessoas com 

deficiência “se inscreverem em concurso público para o provimento de cargo cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas 

serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso”. 

É importante a menção no dispositivo legal quanto à expressão “compatíveis” com a 

deficiência de que são portadoras, pois nem todo cargo público ou mesmo função possibilita a 

inserção de tais pessoas no quadro da administração pública. 

Todavia, a jurisprudência vem firmando entendimento quanto a tal dispositivo em 

vários julgados que se referem a diversos cargos incompatíveis com a deficiência dessas 

pessoas, como, dentre outros, sobre o concurso para o cargo de delegado que ficou suspenso 

até a decisão do Supremo Tribunal Federal20 deferir no sentido de haver reserva de vagas para 

as pessoas com deficiência. 

No tocante às aposentadorias especiais, a Emenda Constitucional nº47 de 2005, 

tratou de incluir o §4º, no artigo 4021, da Carta Cidadã e estabeleceu tratamento especial para 

diferentes casos de aposentadoria, notadamente, para as pessoas com deficiência, bem como 

incluiu também as pessoas com deficiência consoante se depreende no §1º do art. 20122. 

                                                           
19BRASIL. Planalto. Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

20RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE RESERVA DE 
VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 676.335. 
RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE [...] 10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente 
reclamação para reconhecer a validade dos concursos públicos desde que a União neles inclua a garantia da 
reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais nos certames para os cargos de escrivão 
de Polícia Federal, perito criminal federal e delegado de Polícia Federal (Editais n. 9/2012, 10/2012 e 11/2012), 
conforme decidido no Recurso Extraordinário n. 676.335, assegurando-se que o estabelecimento das condições 
especiais seja compatível com as funções correspondentes aos cargos postos em competição e confirmando-se, 
assim, a liminar deferida. Publique-se.[...] (Rcl 14145 MG, Rel Ministra Carmen Lúcia, julgado em 28/11/2012, 
DJ 05/12/2012, grifo nosso). STF. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28delegado+deficientes%29%29
+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

21Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, são asseguradas regime de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo [...] § 4º É vedada a 
adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: I - 
portadores de deficiência (grifo nosso). 

22Eis o dispositivo: [...] Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 
atenderá, nos termos da lei, a: § 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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Ressalta-se que recentemente, o Regime da Previdência Social – RPS, o Decreto nº 

3.04823 de 06 de maio de 1999, foi atualizado para albergar os casos de aposentadoria por 

idade de pessoas com deficiência com a inserção dos artigos 70-A ao 70-I, especificando 

situações particulares, detalhando e assegurando ainda os direitos das pessoas com 

deficiência. 

Nesse sentido, observa-se que houve a redução no tempo de contribuição e de idade 

para as pessoas com deficiência. Dessa maneira, aquelas pessoas com deficiência grave, o 

tempo de contribuição passou para os homens de 35 para 25 anos e para as mulheres de 30 

para 20 anos; quando a deficiência for moderada o limite de tempo de contribuição passou a 

ser de 29 anos para os homens e 24 anos para as mulheres; no caso de deficiência leve, o 

tempo de contribuição será de 33 anos para os homens e 28 anos para as mulheres. 

Consoante os incisos I e II, do art. 8º, da Lei Complementar nº 14224 de 08 de maio 

de 2013, a renda mensal devida ao assegurado com deficiência será calculada aplicando-se 

sobre o salário do benefício nos seguintes percentuais: será de 100% (cem por cento) no caso 

de aposentadoria pelas modalidades de deficiência grave, moderada e leve; descritas na lei. 

Sendo que será de 70% (setenta por cento) mais 1% para cada grupo de 12 (doze) 

contribuições mensais até o máximo de 30% (trinta por cento), no caso de aposentadoria por 

idade. Destaca-se, ainda, que o fator previdenciário somente será aplicado em casos de 

aposentadorias de valores elevados, assim determina o inciso I, do art. 9º da Lei 

Complementar.  

Nesse sentido, a intenção da legislação é que a pessoa com deficiência saia do 

mercado de trabalho em condições de gozar plena saúde em sua aposentadoria. O novo texto 

surge no intuito de beneficiar as pessoas com deficiência, que apresentem restrição física, 

mental, auditiva, intelectual, sensorial, visual ou múltipla e que restrinja a capacidade 

funcional. Pode-se observar com bons olhos essa alteração, haja vista que na maioria das 

vezes, até o momento de se aposentar, o trabalhador com deficiência sofre mais desgaste do 

que o trabalhador que não possui deficiência, pois, geralmente, ocorre que o deficiente não 

                                                                                                                                                                                     

aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades 
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de 
segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar (grifo nosso). 

23BRASIL. Planalto. Decreto nº 3048 de 06 de maio 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

24BRASIL. Planalto. Lei Complementar nº 142 de 08 de maio de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp142.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp142.htm
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completa o tempo suficiente para a aposentadoria e acaba tornando-se inválido. Assim, estes, 

normalmente, não conseguem gozar da sua aposentadoria de um modo digno, saudável.  

A dificuldade que essas pessoas ainda encontram ocorre na questão quanto a 

definição sobre que tipo de modalidade pertence a sua deficiência, pois essa parte é realizada 

pela perícia técnica do INSS, que se utiliza de critérios que são desconhecidos e muito 

questionáveis, por exemplo, em alguns tipos de incapacidades recebem alta indevida com 

período incompatível com a doença e a partir daí ocorre muitas reclamações que são 

resolvidas somente perante os órgãos judiciais. 

Nessa toada, vislumbra-se que hodiernamente o Brasil continua demonstrando 

alarmantes índices sociais confirmando a sequência do problema tradicional de “distribuição 

de renda, pobreza, exclusão social e marginalização”. E, nota-se que “apesar da robustez dos 

gastos sociais” quando confrontados com a integral soma dos “gastos públicos”, constata-se a 

sua incapacidade de concretizar o “mínimo existencial exigível” (CALCIOLARI 2009, p. 

126). 

Não obstante, é possível verificar que no art. 203, inciso IV e V25, a Carta Magna 

trouxe o dispositivo que trata da assistência social, e assim inclui as pessoas com deficiência, 

com o objetivo de eliminar a pobreza e a marginalização social, bem como a reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, corroboradas com os objetivos da República Federativa do 

Brasil, pode-se observar que estas finalidades, também estão traçadas na norma 

constitucional, esculpidas nos art. 3º, incisos I e II26. 

Com relação à educação, o art. 208, inciso III27, da Constituição Cidadã declara o 

acesso ao ensino gratuito e obrigatório, notadamente, para as pessoas com deficiência, desta 

forma o Estado promove o processo de elaboração de políticas públicas promovendo a 

igualdade de direitos e oportunidade, alcançando uma educação inclusiva para todos. Isso é 

decorrência de um crescente avanço relacionado ao tratamento que a coletividade vem 

empregando para as pessoas com deficiência.  

                                                           
25Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: [...] IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de 
benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (grifo nosso). 

26Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; 

27Eis o artigo: Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] III - 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino; (grifo nosso). 
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Nesse contexto, toda escola seja da rede pública ou privada, deve ter profissionais 

qualificados para atender as pessoas com deficiência. Através deste direito emanou um novo 

olhar da Educação Especial, o atendimento educacional especializado, sendo esteado de forma 

legal e é um predicado para o avanço da inclusão escolar desse grupo para que possa superar 

as barreiras impostas pela deficiência. 

Com o desígnio da promoção de incluir e para garantir a facilitação na vida das 

pessoas com deficiência nas vias urbanas, nos edifícios, transportes etc. A Constituição trouxe 

dispositivos que versam sobre esses direitos conforme se pode verificar nos artigos 227, II e § 

2º28 e o art. 244 caput29. 

Além de averiguar-se a previsão legal para o trabalho para as pessoas com 

deficiência presente na Constituição Federal, consoante o art.227, §2º, pode-se observar que 

no art. 93, I ao IV da Lei 8.21330, de 24 de julho de 1991 já trazia o amparo legal no sentido 

de que toda empresa com 100 (cem) ou mais funcionários deve destinar obrigatoriamente de 

2% a 5%, dependendo do total de empregados, dos postos de trabalho para as pessoas com 

deficiência.  

No entanto, examina-se que essa regra nem sempre é respeitada e de fato nem 

mesmo a metade dessa cota consegue ser preenchida, pois as empresas realizam entrevistas 

com esses trabalhadores e depois acabam não contratando quando notam que necessitam 

realizar investimentos para dar a acessibilidade ao ambiente laboral para esse grupo. Cite-se 

notadamente que os deficientes visuais são os que mais sofrem, pois necessitam, por exemplo, 

de um ambiente de trabalho que tenha piso táctil, disponibilize do sistema braile etc Salienta-

se que, visando adotar medidas que promovam o acesso das pessoas com deficiência no 

                                                           
28Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010)  [...] II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e 
do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de 
discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) [...] § 2º - A lei disporá sobre normas 
de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência (grifo nosso). 

29Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de 
transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º. (grifo nosso). 

30BRASIL. Planalto. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm.>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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mercado de trabalho, o não cumprimento dessas cotas incide em multas paras essas empresas. 

No entanto, ainda é grande a resistência e a ocorrência do não cumprimento da legislação. 

Logo, é contundente a proteção encartada no texto da Lei Maior atinente às garantias 

às pessoas com deficiência, conforme exposto no rol dos artigos 7º, XXXI; 23 II; 24 XIV; 37 

VIII; 203 IV e V; 208; 227 II e § 2º; e art. 224.  

Assim, compreende-se que o texto da Constituição se adapta às novas exigências do 

contexto social e percebe-se, também, o intento de alcançar a efetividade no melhor 

tratamento social dedicado para essas pessoas, por parte do sistema jurídico brasileiro, 

aprimorando-se à medida do surgimento de novas necessidades, cite-se a título de exemplo a 

recente Lei Complementar nº 142, de 08 de maio de 201331, que regulamentou o § 1º do art. 

201, da Constituição Federal referente à aposentadoria especial para as pessoas com 

deficiência pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS e a integração dos direitos de 

toda sociedade no ordenamento interno.  

Relevante é destacar o ingresso da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência no mandamento constitucional do Brasil, por força do Decreto-Legislativo nº 186, 

de 09 de julho de 2008 e do Decreto de Promulgação nº 694932, de 25 de agosto de 2009. 

Assim sendo, essa Convenção foi o “primeiro tratado internacional de direitos humanos do 

século XXI, específico para as pessoas com deficiência” e que definiu “direitos e obrigações a 

todos os seres humanos” (LOPES, 2007, p. 42). 

Pode-se constatar que a semente dessa Convenção começou a brotar, notadamente, 

em 2001, sendo o resultado de várias mobilizações sociais das pessoas com deficiência, 

“ativistas de direitos humanos, agências internacionais, além de Estados que encaparam a 

causa” Nesse cenário, a ONU, em 2001, “criou um comitê ad hoc para avaliar propostas, 

discutir e avaliar o seu texto”. Sendo que, a aprovação do tratado somente ocorreu cinco anos 

depois, na 61º Assembleia Geral da ONU, em 13 de dezembro de 2006 (LOPES, 2007, p. 42). 

Analisa-se que, um dos escopos da Convenção, entre outros, é que a informação seja 

difundida de forma ampla no sentido de facilitar o processo de transformação, aplicando no 

combate de preconceitos e neutralização de estigmas, bem como fortalecendo o poder aferido 

do indivíduo para atuar conscientemente sobre os assuntos atinentes à pessoa com deficiência, 

como cidadãos.  

                                                           
31Planalto. Lei Complementar nº 142, de 08 de maio de 2013. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp142.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

32Planalto. Decreto de Promulgação nº 6949, de 25 de agosto de 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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Explica Ana Paula Crosara de Rezende (2008, pp. 44-45) que: 

 

Como se trata de um marco mundial, com enfoque em desenvolvimento inclusivo e 
sustentável, a presente Convenção por ser nova incomodará, despertará curiosidade, 
indiferença ou negação, terá adeptos e críticos e em razão disso foram previstos 
mecanismos para gerar conhecimentos sobre o tema. Mudanças de atitudes e de 
posturas não acontecem por acaso, são resultados de lutas individuais e coletivas de 
organizações de e para pessoas com deficiência que interagem na construção de uma 
sociedade mais justa, mais humana e para todos, com a participação de pessoas com 
deficiência também no processo de conscientização e sensibilização social. 

 

Destarte, nesse documento internacional, a Convenção das Nações Unidas, dentre 

outros direitos, proibiu a discriminação e garantiu os direitos das pessoas com deficiência, 

igualdade de oportunidades e facilidades de acesso em todos os aspectos diários, como 

política, saúde, educação, lazer, transporte etc. 

Após diversos debates, a Convenção foi aprovada em 2006, na Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas – ONU, passando a vigorar em 03 de maio de 2008. Assim, 

sendo o Brasil signatário desta Convenção, desde sua promulgação em 2009, as entidades 

federais, União, Estados, Municípios e Distrito Federal devem obediência às normas 

internacionais que dizem respeito às pessoas com deficiência, haja vista que essa Convenção 

tem equivalência com a emenda à Constituição, por força do §3º, do art. 5º, da Constituição 

Federal, sendo que esta Convenção “ingressou no sistema constitucional brasileiro por força 

do Decreto-Legislativo nº 186 de 09 de julho de 2008 e do Decreto de Promulgação nº 6949, 

de 25 de agosto de 2009” (ARAÚJO, 2011, p. 16). 

Assevera Luís Alberto David Araújo (2011, p. 08) que: 

 

[...] no Brasil as guerras mundiais não acarretaram a conscientização do problema da 
deficiência, tal como ocorreu no velho continente.  
Entre nós, o número elevado de pessoas com deficiência não tem a mesma causa dos 
países da Europa e dos Estados Unidos. Nosso índice assustador se deve aos 
acidentes de trânsito, à carência alimentar e à falta de condições de higiene. Essa 
taxa da deficiência no Brasil, que atinge dez por cento da população, fato 
reconhecido pela Organização das Nações Unidas, só recentemente resultou em 
preocupação constitucional. (grifo nosso). 

 

Portanto, apesar do quadro normativo vigente, ainda se verifica que tais prerrogativas 

das pessoas com deficiência, de fato, não foram efetivamente implementadas. Nesse contexto, 

afirma Lopes (2007, p. 42) que o grande desafio da sociedade é a construção e materialização 

do novo paradigma social baseado “no respeito à diferença e aceitação das pessoas com 

deficiência como parte da humanidade”.  
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Nota-se que há uma enorme falta de infraestrutura, a qual precisa ser modificada no 

país inteiro. Percebe-se que não há efetiva acessibilidade para esse grupo populacional nas 

vias e calçadas, pois estão cada vez mais plenas de obstáculos, até mesmo há ausência de 

rampas, tanto nas vias e calçadas, assim como para acesso aos prédios públicos, privados ou 

estabelecimentos comerciais; Verifica-se, também, a ausência de acessibilidade na viação 

aérea, onde os clientes com deficiência são carregados para terem acesso a aeronave; e que há 

ausência de facilidade ao acesso às linhas de créditos para aquisição de veículos automotores 

adaptados as situações e etc. 

Percebe-se ainda, tanto por parte do Estado, bem como da sociedade, que ocorre a 

estigmatização sob um olhar desconcertante que reflete em preconceito e discriminação para 

com essas pessoas. Diariamente a sociedade continua ignorando e excluindo esse grupo 

seleto. Vistas com dó como um peso social e não com o respeito e a admiração que deveriam 

ter, apesar de tantos obstáculos, elas continuam firmes na luta de suas conquistas. 

Sob tal perspectiva, averigua-se através de pesquisas33 recentes que pessoas com 

algum tipo de deficiência consideram ineficaz o tratamento que recebem no Brasil 

concernente ao respeito de seus direitos, cerca de 80% dos entrevistados foram taxativos 

acerca das dificuldades enfrentadas por possuírem tais deficiências.  

Nesse contexto, pode-se evidenciar, ainda, a ocorrência na redução dos investimentos 

de políticas públicas voltadas ao atendimento desse grupo, pois se observa que, dentre outros, 

por exemplo, o Programa do Governo Federal “Promoção dos Direitos de Pessoas com 

deficiência”34, não estao exercendo com eficiência o propósito a que se destinam: promover o 

bem-estar, a acessibilidade, fornecer melhorias na saúde, educação e lazer. Na realidade, 

houve diminuição de recursos para o referido Programa Federal. 

Por fim, cumpre destacar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência foi introduzida na Constituição Federal de 1988, consoante a inteligência do § 3º 

do art. 5º. Tem-se, asim, o primeiro tratado de Direitos Humanos inseridos no ordenamento 

jurídico brasileiro com status de norma constitucional. No entanto, a concretização dos 

direitos elencados continua sem a verdadeira efetividade, vê-se que a teoria está longínqua da 

realidade, pois esses direitos não estão sendo concretizados. 

 

                                                           
33SENADO FEDERAL. Portal de notícias. DataSenado. Pesquisas de opinião. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/noticias/datasenado/release_pesquisa.asp?p=56>. Acesso em 15 dez. 2013.  

34CONTAS ABERTAS. Orçamento de programa que beneficia pessoas com deficiência cai R$ 30 milhões. 
Disponível em: <http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/7669>. Acesso em: 30 jan. 2014. 

http://www.senado.gov.br/noticias/datasenado/release_pesquisa.asp?p=56
http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/7669
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CAPÍTULO 2 - DEFICIÊNCIA, AUSÊNCIA DO PREDICADO 

DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS: ALGUMAS 

RELEVANTES CAUSAS QUE LEVARAM A PROTEÇÃO DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.  

 

 

2.1 Considerações iniciais:  

 

Para obter uma melhor concepção no exame criterioso acerca da efetividade como 

característica dos direitos humanos e, de maneira especial, sobre a eficácia atinente aos 

direitos fundamentais das pessoas com deficiência, se faz necessário realizar uma 

contextualização sobre a evolução histórica do tema em questão, revelando suas 

características, positivação e êxito no ordenamento jurídico interno; no intuito de transparecer 

os importantes aspectos desse assunto, bem como proporcionar um entendimento 

correspondente no tocante a primazia da aplicabilidade dos direitos preponderantes, das 

pessoas com deficiência. 

Para tal explanação, será feita em primeiro momento, a diferença entre Direitos 

Humanos e Direitos Fundamentais, é de suma significância estabelecer os limites entre 

ambos, apesar de serem interpretados de modo errôneo, pois são confundidos como 

sinônimos. As semelhanças e peculiaridades serão expostas a seguir.  

O vocábulo direitos humanos é utilizado como sinônimo de conquistas sociais e 

anseios do homem, desde o início da civilização humana, tendo como pressuposto o 

jusnaturalismo e aspectos filosóficos, entretanto carecidos de positivação num ordenamento 

filosófico. Sendo a positivação característica marcante nos direitos fundamentais e segundo 

Joaquín Herrera Flores (2009, p. 23) “os direitos humanos constituem o principal desafio para 

a humanidade nos primórdios do século XXI”. Assim, há uma valorização da dignidade 

humana, no que concerne à integridade. 

Contudo, Alessandro Santos de Miranda (2013, p. 27) esclarece que “a expressão 

direitos fundamentais designa os direitos garantidos pela Constituição, constituindo-se em 

uma dogmática do Direito Constitucional.” Esta nomenclatura jurídica encontra-se 

estabelecida na maior parte dos países democráticos como Brasil, Portugal, Espanha, 

Alemanha etc. 
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Distingue José Gomes Canotilho (2003, p. 393) segundo a sua origem e significado 

da seguinte forma:  

 

Direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos 
(dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do 
homem, jurídicoinstitucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. 
Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu carácter 
inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 
objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. 

 

Canotilho (1993, p.541) declara, ainda, que através do papel de direitos fundamentais 

estes possuem garantias, pois: 

 

A função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) 
constituem, num plano jurídico objetivo, normas de competência negativa para os 
poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera 
jurídica individual; (2) implica, num plano jurídico-subjetivo o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos 
poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte do mesmo (liberdade 
negativa). 

 

Os direitos fundamentais referem-se aos direitos relacionados às pessoas de forma 

generalizada, concretizado pelo Direito de cada Estado e que possuem um ordenamento 

jurídico distinto efetivados na ordem espacial e temporal, pois são assegurados na medida em 

que cada Estado os valida internamente, por intermédio de Cartas Políticas e Constituições. 

Realizada a breve elucidação sobre a pertinente aproximação e distinção dos Direitos 

Humanos e Direitos Fundamentais, é imprescindível transcorrer ao sucinto exame acerca da 

construção dos direitos humanos, e, assim, especialmente, captar situando no tempo e no 

espaço, dentro desse curso histórico, o momento em que as pessoas com deficiência forem, 

realmente, consideradas seres humanos e, consequentemente, buscar compreender sobre 

algumas relevantes causas da ausência de efetividade da proteção internacional das pessoas 

com deficiência. 

Verifica-se hodiernamente a necessidade do amparo desses direitos no Direito 

Brasileiro, tendo em vista que se vivencia num tempo em que a Constituição é assinalada pela 

proficiência do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, registrado como um 

princípio basilar de todo cidadão, e, portanto insere-se a importância da inclusão das pessoas 

com deficiência no contexto social. Ressalta-se que se pode justificar essa investigação no 

imperativo de compreender a trajetória cursada e, por conseguinte, os motivos que portaram o 

Brasil a ratificar a proteção para as pessoas com deficiência em nosso ordenamento jurídico.  

Não olvidando das lições de Hannah Arendt (1989, p. 335), observa-se que: 
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a igualdade, em contraste com tudo o que se relaciona com a mera existência, não 
nos é dada, mas resulta da organização humana, porquanto é orientada pelo princípio 
da justiça. Não nascemos iguais, tornamo-nos iguais como membros de um grupo 
por força de nossa decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais. 

 

Sob tal perspectiva, constatar-se-á que a distinção de pessoas com deficiência das 

que não possuem sequelas, portou a adoção de medidas específicas no ordenamento interno 

brasileiro, com a finalidade de introduzi-las na sociedade, dessa maneira, visando a obtenção 

dos princípios fundamentais, dentre eles, a igualdade e dignidade da pessoa humana. 

 

 

2.2 Germinações dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência: 

uma abordagem sucinta da evolução histórica dos direitos humanos 

 

Pode-se averiguar no panorama histórico inicial do mundo que ocorria a eliminação 

sumária, seja por abandono ou pela técnica de exposição, das pessoas que possuíam algum 

tipo de deficiência, diferentemente do que ocorria às consideradas normais para aquele 

período, sendo que isso não evidenciava ser um problema de ordem ética ou moral, vivendo, 

assim, este grupo populacional de forma desumana. 

A origem dos direitos individuais do ser humano ocorreu em meados de 1000 e 2000 

anos a.C., no Antigo Egito e na Mesopotâmia, onde apareceram ferramentas de defesa pessoal 

em relação ao poder político do Estado. O Código de Hamurabi (1690 a.C.) considerado por 

estudiosos da área como a primeira codificação a esclarecer os direitos humanos, beneficiando 

a todos, exceto as pessoas com deficiências. Consideradas como sub-humanas, assim, estava 

consolidado a proeminência das diretrizes consoante ao Estado e seus governantes. 

Buda (500 a.C.) disseminou a informação de igualdade entre todos, abdicando em 

seguida do seu império. Na Grécia antiga aflorou-se vários estudos acerca do dever de 

liberdade e autonomia do ser humano, frisando a relevância concedida à concretização 

política dos cidadãos (democracia direta de Péricles). Nesse momento, já existia a proteção de 

um direito inato elevado e anterior, eram as normas escritas confirmadas pela comunidade e 

pelo Estado estabelecida por sofistas e estóicos, por exemplo, na tragédia grega, Antígona, de 

Sófocles (421 ou 422 a.C.). Contudo, a ideia de existir uma pessoa com deficiência, ainda era 

sinônimo de punição divina.  

No Direito Romano surgiu mecanismos incumbidos de promover os direitos 

individuais e sua relação perpendicular com o Estado. Mencionando, assim, a Lei das Doze 
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Tábuas, a gênese escrita, na qual se agrega a liberdade, a posse e a assistência dos direitos do 

cidadão e o Cristianismo que exerceu um papel crucial na divulgação dos direitos e da 

igualdade entre os homens, independente das divergências propagadas pelo Império Romano.  

Somente no cenário da era cristã é que se pode examinar com maior clareza que as 

pessoas com deficiência deixaram de ser caracterizadas de forma sub-humana, pois o 

cristianismo pregava que todos eram igualmente considerados filhos de Deus e por possuírem 

alma, notadamente, às pessoas com deficiência, dever-se-ia haver o respeito à vida destas e 

serem amparadas mediante a misericórdia das caridades. No entanto, apesar de ocorrer pouco 

progresso na vida dessas pessoas, ainda, este seleto grupo não tinha sido declarado como um 

ser humano pleno de direitos, mas eram qualificadas como pessoas que se pautavam na 

dependência de atenção das necessidades e cuidados médicos, por isso viviam à margem do 

convívio social. 

O estudo de Comparato (2010, p. 93), a Magna Cartha Libertatum inglesa de 1215, 

assinalada pelo rei “João Sem Terra,” pondera-se como marco primordial dos direitos 

humanos. O documento assegurou poder político aos barões e homens livres, mesmo sem ter 

a pretensão de conceber liberdades individuais, reduzindo os poderes monárquicos. A 

positivação dos direitos humanos teve como marco inicial o final do século XVIII, frisada 

irredutivelmente pela Revolução Francesa, dando origem a Déclaration dês Droits de 

l’Homme et du Citoyen (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão) de 1789, e a 

Virginia Bill of Rights de 1776, esta última uma das declarações de direitos concebidas pelos 

Estados estadunidenses ao assumirem sua independência frente à coroa britânica. 

Nesse ínterim, pode-se observar que se perpetrou uma visão de tolerância da 

deficiência, no qual se acolhia a integralização35 das pessoas no meio social, com a 

perspectiva de seres humanos pleno de direitos. Dessa maneira, pode-se verificar que as 

pessoas com deficiência começaram a integrar-se como parte da sociedade. Destaca-se, então, 

o desenvolvimento da sua condição social, sendo garantidos direitos, dentre os quais, por 

exemplo, a saúde, o trabalho, educação etc. 

No entanto, explica Lorenz (2006, p. 140) que a agregação da pessoa com deficiência 

modulada na tolerância não proporcionava a dignidade da pessoa humana: 

 

                                                           
35Explica Lauro Luiz Gomes Ribeiro (2004, pp. 164-165) sobre a distinção das expressões “inclusão social” e 
“integralização social” revelando que, por exemplo, na questão da integração social, as pessoas com deficiência 
o esforço seria unilateral e exclusivo destas, se elas conseguissem se adaptarem por si ou por seus familiares, 
seria aceita no seio social. Diferentemente do processo bilateral que ocorre na perspectiva da inclusão social, em 
que a sociedade e a pessoa com deficiência em conjunto, procuram meios de interação e inclusão dessas pessoas.  
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A tolerância, assim, que é a pedra de toque desta fase está muito longe do tratamento 
de respeito pleno, da admiração, do sentimento de amor entre as pessoas; porém, 
obviamente, representa um avanço tanto em relação à fase anterior de 
assistencialismo que tinha eixo sobre a palavra piedade, quanto em relação à fase de 
eliminação. Entretanto os ideais de relações entre PPD´s e não PPD´s com base no 
real respeito, igualdade e aceitação plena ainda não estão presentes e serão idéias 
presentes na próxima fase histórica, após a integração. 

 

Desse modo, muito embora tivesse ocorrido a integração e esta importaria um amplo 

desenvolvimento sociológico, não se verificava, ainda, como um paradigma favorável na 

condição de vida das pessoas com deficiência, pois estas prosseguiram rejeitadas e 

desrespeitadas como ser humano na plenitude de seus direitos pela sociedade. 

Todavia, com o desenvolvimento social harmonizava-se também a modernização de 

novos paradigmas, notadamente, no tocante a inclusão das pessoas com deficiência. Dessa 

forma iniciou-se a perspectiva da inserção, sob o prisma do reconhecimento das pessoas com 

deficiência como cidadão detentor de direitos e prerrogativas, e não admitindo-se mais que 

esses indivíduos fossem repelidos pela sociedade. 

Esclarece Lorentz (2006, pp. 155-156), sobre a sucedida fase da integração e a fase 

da inclusão: 

 

Esta, diferentemente da fase da integração, considera que as deficiências não devem 
ser a todo custo “consertadas”, curadas, mas sim que deve haver a aceitação da 
diversidade social como um aspecto do direito à igualdade, sobretudo nas atuais 
sociedades multiculturais, nas quais a diversidade é a tônica social medular. Outro 
fator medular desta fase é que a pessoa com deficiência, necessariamente, deve ser 
agente condutor de sua autonomia e não mero recebedor passivo de prestações 
alheias, como o foi na fase do assistencialismo e da integração. Ou seja, o cidadão 
com deficiência tem de ser sujeito de seu processo de inclusão exigindo-se do 
mesmo um esforço contínuo e pari passu ao esforço social para sua autonomia, 
direito ao trabalho, educação etc.  

 

Esse panorama da adição desenvolveu-se, a partir da consequência negativa 

proveniente das Grandes Guerras Mundiais no qual restaram diversas pessoas com algum tipo 

de deficiência. Aponta Assis (2005, p. 163) que: 

 

As sequelas provocadas pela Primeira Guerra Mundial sensibilizaram a humanidade. 
Isso refletiu na Organização Internacional do Trabalho (OIT) que, em 1921, 
publicou um informe recomendando aos Estados-membros iniciativas no sentido de 
amparar, legalmente, os mutilados de guerra. Ainda por iniciativa da OIT, em 1925, 
a Conferência Internacional do Trabalho adotou a Recomendação n. 22, tida como o 
primeiro reconhecimento, por parte da comunidade internacional, das necessidades 
dos portadores de deficiência.  
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Prossegue explanando acerca da modificação da percepção sobre a pessoa com 

deficiência, provenientes das implicações da Segunda Guerra Mundial, a respeito do amplo 

contingente ativo da guerra:  

 

Não obstante, foi mesmo com a Segunda Guerra Mundial que tal assunto aflorou 
como uma questão de Estado e de toda a sociedade, deixando de ser apenas 
responsabilidade familiar. Indubitavelmente, essa guerra colocou em pauta o 
interesse pela reabilitação e emprego das pessoas com deficiência: por um lado, em 
virtude do grande número de mutilados de guerra que pressionavam por uma política 
séria no sentido de reabilitá-los para o mercado de trabalho; por outro lado, em 
virtude da pressão dos civis com deficiências que desejavam permanecer ativos, uma 
vez que haviam ocupado, com bons resultados, os postos vagos na indústria, 
comércio e serviços deixados por aqueles que haviam sido convocados para a guerra 
(ASSIS, 2005, p. 164). 

 

A despeito pode-se examinar que os fatos ocorridos portaram a adaptação da 

sociedade para nova realidade, no sentido de permitir a real inserção das pessoas, não somente 

as que necessitassem de reabilitação, bem como todas as pessoas com deficiência, 

propiciando dessa forma uma alteração no pensamento da sociedade, passando a diferença ser 

elemento de aquiescência da sociedade. 

Nesse âmbito, cabe ressalvar que os primórdios dos direitos humanos sucederam pela 

premência de delimitar o poder e autoridade do Estado, aflorando como uma tutela às 

liberdades individuais frente aos excessos e ilegalidades, perpetrados pelo poder estatal e sua 

ingerência abusiva na esfera particular. Logo, em um primeiro instante, exigiu-se do Estado a 

omissão em relação às liberdades individuais, que se pode nominar como liberdades 

negativas, direitos negativos ou direitos de defesa. A necessidade de obrigar o Estado a criar 

um comportamento de abstenção, em relação às liberdades individuais, fez nascer os direitos 

humanos, aumentando o domínio da autonomia do indivíduo em sua relação vertical com o 

Estado.  

Adiante, no século XX, observa-as, ainda, uma mudança de ângulo nos direitos 

humanos, com o reconhecimento da sua segunda dimensão ou “geração” - direitos sociais, 

econômicos e culturais, quando o indivíduo e a coletividade passaram a exigir uma atuação 

comissiva do poder estatal, ou seja, prestações positivas do poder público em benefício do 

indivíduo, conforme noticia o artigo 6º da Constituição Federal36. 

                                                           
36Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 
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Nesse sentido, afirma Reis e Durigon (2008, p. 2577) que a partir do século XX com 

a “Declaração Universal de Direitos do Homem”, instaurou-se o caos social e econômico em 

conseqüência do término da 2° Grande Guerra, pois o Estado passou a intervir de modo 

incisivo, nas elações privadas, executando a igualdade. 

É importante pontuar que a afirmação histórica dos Direitos Humanos proporcionou 

o desabrochar do novo paradigma centrado na ideia da inclusão das pessoas com deficiência 

no contexto social, sendo, a partir de então, genuinamente concebidos como sujeitos 

detentores de direitos. 

Em decorrência das mudanças que sobrevieram mundialmente, a validação da 

corroboração dos Direitos Humanos ocorreu em conformidade com o desligamento de 

tradições, especialmente às que emergiram de um processo histórico, marcado por oscilações, 

através da procura de um modelo universal da sociedade, em que a integridade humana fosse 

constatada e assegurada as mínimas condições às pessoas com deficiência, as quais 

permaneceram tratadas de modo desigual por muito tempo. 

Verifica-se como conclusão deste panorama histórico de lutas o aparecimento da 

Declaração dos Direitos Humanos, inserida e aclamada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em dezembro de 1948, eximindo como prefácio: 

 

O ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 
Declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a 
esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto 
entre os povos dos territórios sob sua jurisdição (grifo nosso). 

 

Assim, o grande esforço das Nações Unidas na procura da concretização dos Direitos 

Humanos procede por meio do desencadeamento universal, através do qual, qualquer país 

pode dividir valores essenciais do bem comum com o reconhecimento da dignidade de todo o 

ser humano e assim compreendendo, em especial, as pessoas com deficiência.  

Ressalta-se que a declaração da ONU em 1981 como o Ano Internacional da Pessoa 

Deficiente consolidou a base da inclusão da pessoa com deficiência e, assim, marcou a 

constituição de regras no sentido de efetivar os direitos humanos pertinentes a elas. Nessa 

conjuntura, Figueira (2008, p. 115) cogita que:  

 

 



60 

 

 

Se até aqui a pessoa com deficiência 'caminhou em silêncio', excluída ou segregada 
em entidades, a partir de 1981 - Ano Internacional da Pessoa Deficiente tomando 
consciência de si passou a se 'organizar politicamente'. E, como consequência, a ser 
notada na sociedade, atingindo significativas conquistas em pouco mais de 25 anos 
de militância.  

 

De fato, verifica-se que as normas redigidas pelos órgãos internacionais precisam ser 

corrigidas, tomando por base o direito brasileiro, pois este fundamenta o exercício social de 

afirmação e respeito às pessoas com deficiência em plenitude de direitos, validada no 

princípio fundamental na capacidade humana. 

Piovesan (2012, p. 290) pondera que a direção da incorporação fundamenta-se no 

percurso dos direitos humanos, esta constatação permite às pessoas com deficiência serem 

sujeitos titulares de direitos, destacando a conexão entre as pessoas com deficiência e o meio 

a qual ela é inserida: 

 

Isto é, nessa quarta fase, o problema passa a ser a relação do indivíduo e do meio, 
este assumido como uma construção coletiva. Nesse sentido, esta mudança 
paradigmática aponta aos deveres do Estado para remover e eliminar os obstáculos 
que impeçam o pleno exercício de direitos das pessoas com deficiência, viabilizando 
o desenvolvimento de suas potencialidades, com autonomia e participação. De 
“objeto” de políticas assistencialistas e de tratamentos médicos, as pessoas com 
deficiência passam a ser concebidas como verdadeiros sujeitos, titulares de direitos. 

 

A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi o primeiro 

documento internacional sobre direitos humanos das pessoas com deficiência efetuada no 

século XXI, inserindo a ordem constitucional do direito brasileiro, pondo em relevância o 

parâmetro recente nos seus mecanismos pertinente ao mérito das pessoas com deficiência 

como sujeito na magnitude de direitos. Este disposto jurídico englobado no ditame brasileiro 

se estabelece como instrumento, a fim de funcionar a garantia à respeitabilidade humana do 

grupo em questão, tendo em vista que os direitos são bastante desrespeitados pela sociedade 

normalmente em muitas ocasiões. 

Com respaldo, o Brasil confirmou este decreto internacional, porém o encargo de 

eliminar as dificuldades que atrapalhassem o empenho da execução dos direitos das pessoas 

com deficiência foi legitimado. Ostentando a adesão da implantação de políticas públicas para 

a consolidação da efetividade destas pessoas em âmbito social. Conquanto, permeado pelos 

modelos dos direitos humanos, o percurso da abrangência, altera o papel deste grupo, do 

cidadão que requer assistencialismo, como personagem ativo, imerso em direitos cabíveis aos 

mesmos. 
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A seguir examinar-se-á as principais dimensões dos direitos humanos e a perspectiva 

dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. São, portanto, os direitos de primeira, 

segunda, terceira, e novas dimensões doutrinárias. 

 

 

2.2.1. Primeira dimensão dos direitos humanos  

 

Aponta Cançado Trindade (1999) a teoria das gerações de direito a qual foi criada 

por Karel Vasak, em conferência ministrada no Instituto Internacional de Direitos Humanos, 

em Estraburgo, em 1979. Desse modo, pela primeira vez se ouviu falar em “gerações de 

direitos” inspirados na bandeira francesa, assim liberté que correspondia aos direitos de 

liberdade, e individuais; egalité representava os direitos de igualdade e econômico-social, e 

fraternité – atinente aos direito de solidariedade. 

Inspirados na valia da autonomia são direitos humanos de primeira categoria àqueles 

calcados na fundamentação iluminista e do jusnaturalismo racional, cuja reflexão induziu as 

revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII. Os direitos civis e políticos caracterizado na 

Revolução Francesa e Estadunidense, entendidas estas como liberdades públicas e as 

liberdades clássicas, como o direito à vida à segurança, à posse e à independência, tendo seu 

conteúdo uma primazia para o ser humano absorto e descontextualizado. 

Os direitos elencados são de oposição em relação aos abusos do poder estatal, 

compreende-se um ambiente de não interferência do Estado diante da emancipação e 

liberdade do indivíduo, ou seja, são liberdades negativas onde o Estado deve perdurar na área 

do não fazer ou da não intervenção. 

Tais direitos eclodiram no final do século XVIII, em contrapartida ao liberalismo e 

ao despotismo e completaram todo o século XIX, a julgar os direitos de segunda dimensão, os 

quais começaram a aparecer somente no século XX. Concretizaram os mecanismos de 

proteção das soberanias individuais, com base da urgência da não interposição abusiva do 

Estado autônomo no campo individual, afligindo-se em limitar demarcações para as ações dos 

poderes públicos em benefício do indivíduo. Chamam-se direitos negativos, liberdades 

negativas ou direitos de proteção do particular contra o poder político estatal. 

Como exemplos de direitos da primeira dimensão, têm-se: vida, autonomia, 

propriedade, segurança, soberania de explicitar o raciocínio, confiança em diferentes dogmas 
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religiosos, liberdade de reunião, inviolabilidade de domicílio, agregação política, liberdade de 

deslocamento etc. 

Entre os documentos históricos que mais contribuíram para eclodi-lo e a mudança 

dos direitos humanos de primeira dimensão, podem ser citados: Magna Cartha Libertatum (15 

de junho de 1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Amendment Act (1679), Bill of 

Rights (13 de fevereiro de 1689), Act of Settlement (12 de junho de 1701), Virginia Bill of 

Rights (16 de junho de 1776), Declaração de Independência dos Estados Unidos da América 

(4 de julho de 1776), Constituição dos Estados Unidos da América e suas emendas (17 de 

setembro de 1787), Déclaration dês Droits de l’Homme et du Citoyen (26 de agosto de 1789). 

Frisa-se que, a interpretação desses direitos opera de forma relativa e não absoluta, 

assim objetivando a garantia de que não se prejudique outras dimensões de direitos, cite-se 

que o Estado deve intervir não permitindo o funcionamento de uma instituição de ensino que 

não admita matricular alunos que possuam algum tipo de deficiência, sob a justificativa de 

agir em propriedade privada substanciada no direito fundamental à liberdade. 

Nesse contexto, menciona-se que o Brasil como signatário dos Direitos Humanos, 

trouxe não apenas a defesa dessas pessoas na Constituição de 1988, no inciso III, do art. 

20837, mas também em legislação específica como exemplo tem-se a Lei nº 9.39438, de 20 de 

dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e em seu inciso 

III do art. 4º reza que a educação para as pessoas com deficiência deve ser realizada na rede 

regular de ensino e isso inclui tanto as escolas públicas quanto as particulares.39 

Acrescente-se, ainda, que nenhuma escola pode recusar a matrícula de alunos com 

deficiência no Brasil, pois existe também a Lei nº 7.85340, de 24 de outubro de 1989 que em 

                                                           
37Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] III - atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (grifo 
nosso). 

38SENADO FEDERAL. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=75723>. 
Acesso em 15 dez. 2013. 

39Art. 4º - O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] III - 
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) (grifo nosso). 

40BRASIL. PLANALTO. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 15 dez. 
2013. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=75723
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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seu inciso I do art. 8º41 pune aqueles que tentarem recusar a inscrição de alunos com 

deficiência na instituição de ensino regular, seja pública ou particular. 

Ademais, é importante reforçar que o respeito às minorias é um valor democrático 

devendo ser garantido, assim a vontade dos ditos “inferiores” deve ser ponderada visando que 

a minoria não seja oprimida. Tem-se um exemplo passado disso quando o grupo de menor 

proporção foi aniquilado pelo Partido Nazista que agiu em nome da grande massa 

populacional da Alemanha que o elegeu. 

 

 

2.2.2 Segunda dimensão dos direitos humanos 

 

A mera declaração irrefutável dos direitos da primeira dimensão não satisfaz 

plenamente sua efetividade em um estado liberal, sem a interferência estatal. 

A segunda dimensão relaciona-se com a igualdade, incentivados e conduzidos por 

movimentos sociais e pela primeira Revolução Industrial do século XIX, derivados das 

difíceis e rudimentares condições trabalhistas e humanitárias em que se inseria o trabalhador. 

As circunstâncias de trabalho levaram ao aparecimento de movimentos como o Cartista na 

Inglaterra e a Comuna de Paris (1848), os quais almejavam melhorias de âmbito trabalhista e 

assistencial, a favor do cidadão. 

O início do século XX é marcado pela Primeira Guerra Mundial e pela certificação 

dos direitos sociais, elementos da segunda dimensão. Observa-se a constatação destes no 

Tratado de Versalhes (1919) e na Constituição de Weimar (1919), na Alemanha, além de 

outros textos. Tal perspectiva concernente ao século referido agrega direitos coletivos, 

intrínseco do ser humano, como os sociais, econômicos e culturais, atinentes aos direitos de 

igualdade. 

Nessa conjuntura, ocorreu uma mudança do Estado liberal (individualista) para o 

Estado social, regressado para a guarda de direitos e precauções dos hipossuficientes e na 

procura da identidade material entre os indivíduos, de forma contraditória do estabelecimento 

da igualdade formal, como foi confirmado no Liberalismo. 

Os direitos de cooperação são resguardados através da implantação de serviços e 

políticas públicas, demanda-se do poder estatal as assistências sociais assertivas. Assim, são 

                                                           
41Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: I - recusar, suspender, 
procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de 
qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta (grifo nosso). 
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classificados de liberdades positivas, direitos positivos, direitos de bem-estar ou direitos dos 

desprotegidos. Citam-se alguns direitos da segunda dimensão: saúde, educação, lazer, 

trabalho, alimentação, moradia, previdência social, habitação, assistência social, proteção à 

maternidade e à infância etc. 

Apesar disso, nem todos os direitos humanos da segunda dimensão são liberdades ou 

direitos afirmativos. Existem os negativos também, como o direito à iniciativa sindical e de 

greve, predito, respectivamente, nos artigos 8º e 9º da Constituição Federal de 1988. Em 

seguida, no emprego da avaliação de natureza do Estado, ou seja, positivo (execução) ou 

negativo (supressão), podem ser tomados como falha, para isso é pertinente estudar os 

primórdios da finalidade do mecanismo ou instituto que executou determinado direito social. 

Assim, os direitos sociais (negativos ou positivos) possuem como pressuposto a 

necessidade da ascensão de igualdade material ou substantiva, por intermédio do Estado em 

defesa dos hipossuficientes, conseguinte os direitos individuais são aqueles que abrigam as 

liberdades públicas, barrando a mediação arrogante e excessiva do poder estatal no campo 

individual. 

Destarte, o Princípio da Igualdade não dever ser utilizado de forma íntegra e sim de 

maneira que se faça referência e repercuta o máximo de eficiência. Nesse âmbito, evidencia-

se que o cidadão que tenha algum tipo de deficiência, apesar de ter os mesmos direitos como 

qualquer outra, este necessita de uma certificação que garanta a elevação dos seus “direitos 

gerais”. 

Cite-se que, um aluno possuidor de certo tipo de deficiência que para a realização de 

uma prova necessitaria de tempo dobrado comparando com o indivíduo que não possui tal 

deficiência e realizaria a mesma prova na metade do tempo. Balizado no princípio da 

igualdade, seria justo a dilatação do tempo para que esse indivíduo com deficiência 

conseguisse realizar o exame, com isso ocorre um modo compensatório da diferença e 

legitima a garantia de igualdade. 

“O patrimônio jurídico das pessoas com deficiência” pode ser resumido na execução 

do “direito à igualdade, quer apenas cuidando de resguardar a obediência à isonomia de todos 

diante do texto legal, evitando discriminações” quer alocando esse grupo seleto “em situação 

privilegiada” com relação aos demais indivíduos, “benefícios perfeitamente justificados e 

explicados pela própria dificuldade de inclusão natural desse grupo de pessoas” (ARAÚJO, 

2011, p. 80). 
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Pode-se examinar que em evidente modelo de inserção social, o ordenamento 

jurídico brasileiro elegeu de forma expressa, a diversificada isonomia para as pessoas com 

deficiência consoante que é verificada nos dispositivos dos artigos 7º, XXX, art. 37, VIII da 

Carta Magna. Percebe-se, ainda, a existência dos instrumentos afirmativos no direito 

brasileiro enroupado na lei em várias legislações, por exemplo, a Lei 7.853/89, que obriga 

uma "política nacional de integração para pessoa portadora de deficiência”; a Lei 8.122/90, 

que designa a reserva de cargos públicos às pessoas com deficiência; a Lei 8.213/91, que 

menciona sobre os benefícios da Previdência Social e estabelece a reserva de cotas nas 

empresas privadas. 

 

 

2.2.3 Terceira dimensão dos direitos humanos 

 

A terceira dimensão situa nos direitos metaindividuais e supraindividuas, englobados 

“nos direitos humanos”, concretizando poderes de titulação coletiva outorgados, 

singularmente, a todas as formações sociais. Podemos elencar como exemplo desses direitos, 

os difusos e os coletivos. 

Os direitos da terceira dimensão ratificam a origem da solidariedade ou fraternidade 

e afloram no momento em que a sociedade precisa fortificar os preceitos de conservação 

ambiental, bem como nos impedimentos que abrangem a proteção do mercado consumidor. 

A sociedade está cercada por profundas transformações e novos questionamentos na 

ordem mundial, podemos afirmar alguns: globalização, crise econômica internacional 

consumo de massa, ascendente desenvolvimento científico e tecnológico, sustentabilidade etc. 

O homem juntamente com a coletividade pleiteia para si e para as gerações porvir, o direito a 

um espaço saudável, não poluído, mas sim equilibrado, como também ao aprimoramento de 

uma economia sustentável, a procura pela tranquilidade, à legalização das normas de 

mercado, à evolução, à autonomia dos povos, à proteção do consumidor e a outros direitos 

difusos que são objetos de classes determinadas de indivíduos, sendo que entre eles não existe 

vínculo jurídico ou fático.  

A terceira dimensão dos direitos humanos pauta-se na humanidade, procurando 

alcançar valores e princípios universais, haja vista que não se importa apenas na proteção de 

interesses individuais, nem de uma parcela populacional específica, mas em trabalhar 
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determinados temas designados à sociedade como um todo, atingindo a comunidade, assim 

como as gerações promissoras. 

É notória a presença da tríade iluminista como cerne da esfera dos cuidados dos 

direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensões, relacionados ao lema da 

Revolução Francesa: Liberté, Egalité e Fraternité. 

Nesse contexto, analisa-se que para se atingir a verdadeira efetividade dessas 

dimensões de direitos deve haver o empenho de uma intensificada participação fraternal de 

todos os cidadãos. Dessa maneira, observa que incumbe a todas as pessoas de forma geral, 

seja pessoa com ou sem deficiência, bem como ao Estado assegurar a efetividade dos Direitos 

Humanos Fundamentais para todos. 

 

 

2.2.4 Novas dimensões: o povir dos direitos humanos 

 

Recentemente, há questionamentos acerca da constatação da quarta e quinta 

dimensões de direitos humanos consoante aos três primeiros e corriqueiros já elencados. 

Porém, este assunto é carente de consonância entre os doutrinadores de Direito 

Constitucional, no que se refere ao acatamento aos direitos e preservação tutelados com 

exatidão por essas duas novas dimensões contemporâneas de direitos humanos. 

O pensamento conservador de Norberto Bobbio (1992, p. 06) diz que a quarta 

dimensão tem origem nos avanços tecnológicos, adquiridos na engenharia genética, quando 

põe em perigo a própria essência humana, em decorrência do emprego do legado genético. 

Segundo o autor, “já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos 

de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que 

permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo”. 

A quarta dimensão aborda os direitos relativos à biossegurança, à biotecnologia e a 

bioengenharia e ponderando acerca da vida e morte, gerando uma disputa ético-prévia, por 

exemplo, o julgamento da ADI-3510/DF alegada pelo Procurador-Geral da República acerca 

da inconstitucionalidade do artigo 5°, da lei de Biossegurança (Lei n. 11.105/2005), que 

concedia o uso para fins de pesquisa e terapias com células-tronco embrionárias humanas, 

elaborada por fertilização in-vitro, não sendo postas no útero. 

Durante a discussão foi evidenciado uma sóbria violação do direito à vida, conforme 

o artigo 5°, caput e do direito da soberania da pessoa humana, conforme o art. 1°, III, ambos 
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da Constituição Federal do Brasil. Nessa perspectiva, em uma nova confirmação, o Supremo 

Tribunal Federal do Brasil, por seis votos a cinco, se pôs a favor da constitucionalidade. 

Assim, compreendeu improcedente o pleito, ratificando com a corrente majoritária, a qual foi 

dirigida pelo Ministro-Relator, Carlos Ayres Brito. 

A solidificação desta dimensão é de caráter relevante e irreversível para que sejam 

confirmados os alicerces jurídicos dos progressos tecnológicos no âmbito da engenharia 

genética e suas bases constitucionais. 

Paulo Bonavides (2006, p. 571), constata que a quarta dimensão defende o direito à 

democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo jurídico, para que a comunidade 

propensa ao futuro seja concretizada, aumentando a universalização. 

Durante a quarta dimensão dos direitos fundamentais, houve debates, o qual 

participou no 9° Congresso Ibero-Americano e no 7° Simpósio Nacional de Direito 

Constitucional (Curitiba/PR, 2006), além do 2° Congresso Latino-Americano de Estudos 

Constitucionais (Fortaleza/CE, 2008), o jurista e constitucionalista Paulo Bonavides em que 

fez referências concludentes ao aspecto dos direitos fundamentais, pondo-os em ambiente do 

direito à paz, por mais que sua doutrina situasse a procura pela paz no campo dos direitos da 

terceira dimensão. 

Bonavides, então, distingue-se de outros doutrinadores, embora certos façam menção 

aos direitos da quinta dimensão, oriundos da realidade virtual. 

A maioria dos constitucionalistas ainda não faz alusão da quarta e quinta dimensão 

em suas obras, ocasionando debates, o que tende a concluir que tais assuntos carecem de 

tempo para aprimorar até que se tornem consensuais. 

Nesse cenário, examina-se que as dimensões dos direitos humanos foram estendidas 

e alguns assuntos foram regulados como se podem verificar nos dispositivos de documentos 

internacionais, tais como na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados (1951); no Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); no Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (1966); na Convenção sobre a eliminação de todas as formas 

de Discriminação Racial (1969); na Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher (1979); na Convenção sobre os Direitos Políticos das 

Mulheres (1979); na Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989); e, mais precisamente, 

no assunto que gira o texto dissertativo que é sobre a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (2006).  
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Este, posterior, buscou efetivar a objetividade dos direitos concernentes às pessoas 

com deficiências, plenas condições de igualdade e concretude do exercício aos direitos 

humanos e da independência necessários, além da concessão ao respeito por sua dignidade. 

 

 

2.3 Direitos das pessoas com deficiência calcadas nas principais 

características dos direitos humanos: ausência de efetividade dos direitos 

humanos e/ou fundamentais dos deficientes, aspectos relevantes para a 

introdução do amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A proteção jurídica das pessoas com deficiência no contexto mundial resultou de um 

processo de lutas, marcado pela busca por melhores condições de vida dessas pessoas. Neste 

sentido elucida Lopes (2007, p. 42) que: 

 

Com a positivação da dignidade humana como valor jurídico a ser protegido, 
ocorrida após o fim da Segunda Guerra Mundial o advento das Organizações das 
Nações Unidas (ONU) e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, entre 1945 
e 1948, a comunidade internacional passou a buscar respostas aos horrores 
produzidos pelas Grandes Guerras, criando e fortalecendo um sistema global de 
proteção aos direitos humanos.  
Desde então, todas as pessoas passaram a ser reconhecidas como sujeitos titulares de 
direitos em primeiro lugar, independentemente de sexo, raça, origem, idade, classe 
social, religião ou quaisquer outras condições físicas, sensoriais ou intelectuais.  

 

Destarte, nota-se que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

positivada no direito internacional, sendo a primeira convenção internacional de direitos 

humanos do século XXI, que trata especificamente sobre os direitos das pessoas com 

deficiência, deliberando direitos e obrigações para todo o ser humano e seguidamente, 

ratificada pelo nosso ordenamento jurídico, especialmente, por se verificar a constante 

ocorrência da falta de efetividade ou até mesmo o desrespeito dos direitos humanos 

fundamentais relacionados às pessoas com deficiência no direito brasileiro.  

Esclarece Lopes (2007, p. 53) acerca dessa especificação de proteção internacional 

dos direitos das pessoas com deficiência revelando que:  

 

Foram positivados valores universais para todos os seres humanos, fundamentando 
bens, direitos e prestação a públicos beneficiários, dentro de um sistema 
internacional e um sistema especial de proteção aos direitos humanos, que coexistem 
e se complementam. Ter uma convenção específica para pessoas com deficiência, é 
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também reconhecer, pois, que este coletivo constitui uma minoria com contexto 
peculiar, o que requer proteção específica para o acesso ao pleno usufruto dos 
direitos, que não é provido pela descrição genérica dos direitos contidos nos demais 
tratados existentes.  

 

Averigua-se que os dispositivos presentes na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência pautam-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir 

de tais considerações, observa-se, deste modo, que há uma relação harmoniosa dos direitos 

das pessoas com deficiência com as características dos direitos humanos. Assim sendo, os 

países membros que ratificarem esse documento internacional, ou seja, a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, como é o caso do Brasil, 

assumem o compromisso de realizar a promoção da equidade e o respeito às diferenças, 

buscando atuações precisas no sentido de garantir a plenitude do gozo de todos os direitos das 

pessoas com deficiência que, em suma, estes direitos desse seleto grupo possuem os mesmos 

predicados dos direitos humanos, sendo, portanto, direitos: Universais42, Históricos43, 

Indivisíveis44, possuem Relatividade45, bem como Complementaridade46, possuem 

Interdependependência47, são Imprescritíveis48, Inalienáveis49, Irrenunciáveis50, Invioláveis51, 

                                                           
42A característica da universalidade destina-se, de maneira indiscriminada, a todos os seres humanos. Assim, 
esses direitos devem alcançar a todos, independentemente de orientação sexual, cor, raça, etnia, origem, 
procedência nacional, sexo, idade, crença religiosa, convicção política ou filosófica, nacionalidade ou quaisquer 
outras formas de discriminação. 

43Os direitos das pessoas com deficiência são históricos como quaisquer direitos, pois nascem, modificam-se e se 
atualizam no contexto social. Eles são construídos e passam pelas diversas revoluções, evoluindo e sempre se 
ampliando com o decorrer das eras e gerações até a chegada aos dias atuais. 

44A indivisibilidade dos direitos das pessoas com deficiência está associada ao maior objetivo do sistema 
internacional de direitos humanos, à promoção e garantia da dignidade da pessoa humana. Afirmando-se que tais 
direitos são indivisíveis, diz-se que não há o meio-termo, pois somente há vida digna se todos os direitos 
materializados em uma Constituição, por exemplo, estiverem sendo providos de efetividade, sejam civis e 
políticos, sejam sociais, econômicos e culturais. 

45Ocorre a Relatividade ou Limitabilidade dos direitos das pessoas com deficiência, por serem desprovidos de 
caráter absoluto (relatividade), sendo esses direitos envolvidos num caso concreto em que haja confronto ou 
conflito de interesses, deverão ser conjugados levando em consideração a regra da máxima observância dos 
direitos humanos fundamentais, envolvidos com a mínima restrição possível, pelo intérprete ou magistrado, certo 
de que a solução já não venha discriminada na própria Constituição, tal como o direito de propriedade versus 
desapropriação.  

46Os direitos das pessoas com deficiência, assim como os direitos do homem não devem ser interpretados de 
maneira isolada, mas sempre que possível, de forma conjunta para alcançar as finalidades do constituinte e 
atender os objetivos almejados. 

47As previsões constitucionais, embora autônomas, possuem inúmeras intersecções para atingirem seus 
objetivos. Logo, a liberdade de locomoção está fortemente ligada ao habeas corpus tal qual a liberdade de 
expressão artística está vinculada à vedação a censura prévia, e assim por diante. 

48Com relação à imprescritibilidade somente os direitos de caráter patrimonial poderiam ser atingidos pelo 
instituto jurídico da prescrição e não a exigibilidade dos direitos personalíssimos, ainda que não individualistas, 
como é o caso dos direitos do homem, especificamente das pessoas com deficiência, assim, esses direitos não 
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há também o predicado da Concorrência52, da Individualidade e/ou Coletividade53, Inerência54 

e por último têm uma característica, também, muito importante que é o da Efetividade. 

Em conformidade à essência da eficácia, o desempenho do país confirmou e inseriu 

os direitos das pessoas com deficiência em seu ordenamento jurídico, o qual certifica no 

tocante a promoção dos direitos humanos fundamentais das pessoas com deficiência, com 

mecanismos coercitivos que instrumentalizem o pleno exercício para os destinatários, pois a 

Carta Magna não faz somente a averiguação abstrata dos direitos humanos essenciais. 

Assevera Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (2000, p. 33) que o amparo legal e a 

efetividade desses direitos devem ser concretizados pelo Estado, já que: “de nada adianta ter 

direitos universalmente declarados, se os mesmos não são passiveis de exercício pela 

comunidade na qual o indivíduo vive, ou seja, se sua cidadania e características não são 

reconhecidas”.  

Desse modo, não reconhecer a realidade dos direitos fundamentais inerentes aos 

seres humanos, seria como negar o princípio basilar do Estado Democrático de Direito que é a 

própria dignidade humana, nesse sentido assinala Sarlet (2011, p. 124) que: 

 

                                                                                                                                                                                     

desaparecem pelo decurso do tempo e o exercício de grande parte deles ocorre só no fato de existirem 
reconhecidos na ordem jurídica.  

49Com relação à inalienabilidade, tanto a título gratuito quanto oneroso, tais direitos são intransferíveis e 
inegociáveis, porque não possuem conteúdo econômico-patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a 
todas as pessoas com deficiência, deles não se pode desfazer, porque são indisponíveis. 

50Os direitos das pessoas com deficiência são irrenunciáveis, contudo alguns deles podem deixar de ser 
exercidos, mas seria inadmissível sua renúncia, o que nos conduz a debates doutrinários polêmicos e importantes 
como a renúncia ao direito à vida e à eutanásia, o suicídio e o aborto.  

51Trata-se da impossibilidade de não serem observados ou desrespeitados pela legislação infraconstitucional ou 
por atos das autoridades públicas, sob pena de responsabilização penal, civil e administrativa. Faz-se importante 
registrar que a inviolabilidade não se confunde com a irrenunciabilidade, porque enquanto esta protege o direito 
contra o seu próprio titular, aquela consiste na violação de direitos por parte de terceiros. 

52Segundo a característica da concorrência, os direitos das pessoas com deficiência podem ser exercidos 
cumulativamente, quando, por exemplo, o professor, no exercício de seu poder de cátedra, transmite um 
conteúdo (direito de informação) e juntamente, emite uma opinião (direito de opinião). 

53Examina-se que os direitos das pessoas com deficiência possuem a peculiaridade da individualidade e/ou 
coletividade e vice-versa, uma vez que são individuais porque são portados pelo indivíduo, como o direito à 
alimentação e à moradia e doutra pertencem a toda coletividade, como o acesso à informação e a democracia 
participativa. 

54O primeiro parágrafo do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) traz que “a 
dignidade inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo”, e decorre do fundamento jusnaturalista de base racional adotado pelo 
direito internacional dos direitos humanos, estabelecendo a ideia de que os direitos humanos são inerentes a cada 
indivíduo, pelo simples fato de existir como ser humano, assim concebe-se também para as pessoas com 
deficiência.  
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A relação entre a dignidade da pessoa humana e as demais normas de direitos 
fundamentais não pode, portanto, ser corretamente qualificada como sendo, num 
sentido técnico-jurídico, de cunho subsidiário, mas sim caracterizada por uma 
substancial fundamentalidade que a dignidade assume em face dos demais direitos 
fundamentais.  

 

No entanto, Sarlet (2011, p. 50) confirma que é extremamente difícil obter uma 

definição clara da dignidade humana, haja vista que hodiernamente é um trabalho árduo 

apresentar uma consideração que seja satisfatória para a acepção da dignidade humana. Dessa 

maneira, afirma que um dos relevantes problemas: 

 

Reside no fato de que no caso da dignidade da pessoa, diversamente do que ocorre 
com as demais normas jusfundamentais, não se cuida de aspectos mais ou menos 
específicos da existência humana (integridade física, intimidade, vida, propriedade, 
etc.), mas, sim, de uma qualidade tida como inerente ou, como preferem outros, 
atribuída a todo e qualquer ser humano, de tal sorte que a dignidade [...] passou a ser 
habitualmente definida como constituindo o valor próprio que identifica o ser 
humano como tal, definição esta que, todavia, acaba por não contribuir muito para 
uma compreensão satisfatória do que efetivamente é o âmbito de proteção da 
dignidade, na sua condição jurídico-normativa (SARLET, 2011, p.50). 

 

Nas lições de Silva (1998, p. 93), o princípio constitucional da dignidade humana é o 

“valor supremo da democracia”, e assim sendo serve para o embasamento da efetividade dos 

direitos humanos fundamentais. Deste modo, todos os seres humanos, indistintamente, 

necessitam viver com dignidade e dentro de um Estado Constitucional Democrático de 

Direito se verifica que é essencial a função de materializar esse relevante princípio dentro do 

seio social.  

Na verdade, "tentam, por uma argumentação colectiva, elaborar modelos que 

permitam uma melhor qualidade de vida (un mieux vivre), respeitando simultaneamente as 

liberdades individuais e a dignidade humana" (Ricoeur e Changeux, 1998, p. 335). 

Logo, investiga-se que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

fundou um marco histórico no sentido de garantir e promover os direitos humanos de todos os 

cidadãos, e em especial das pessoas com deficiência. De certo modo, verificaram-se o 

crescimento no sentido de um amplo avanço na conquista dos direitos atinentes as pessoas 

com deficiência que se tornou cada vez mais significativas na medida em que os países foram 

incorporando esses direitos no seu ordenamento interno, como é o caso do Brasil, pois ocorria 

o problema da ausência da efetividade dos direitos humanos fundamentais para esse grupo, e 

de certo modo sucedia uma constante dificuldade no processo de aperfeiçoamento e 

materialização do novo modelo social baseado na consideração da diversidade e ascensão das 
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pessoas com deficiência como parte da sociedade, respaldada na dignidade do ser humano que 

foi esculpida na Declaração dos direitos do Homem.  

Desse modo, verificou-se a necessidade de tutelar constitucionalmente os direitos 

desse grupo seleto no direito brasileiro de forma expressa. Porém, ressalta-se que somente 

após a internacionalização dos direitos humanos e assim, também, da dignidade da pessoa 

humana começou-se a normatizar constitucionalmente esses direitos que passaram a ser 

considerados fundamentais. 

A incorporação dessa convenção sobre os direitos humanos das pessoas com 

deficiência foi resultado, no início desse século, do consentimento de maneira geral, da 

comunidade internacional, tais como OGNs, governos e cidadãos, no imperativo de assegurar 

de forma efetiva o respeito à dignidade humana, notadamente para as pessoas com 

deficiência, fortificando a problemática da proibição de preconceitos voltada para esses 

cidadãos mediante normas, programas e políticas públicas que acolhessem, sobretudo, as suas 

distinções e gerassem sua participação no seio da coletividade. 

A passagem histórica de evolução das dimensões dos direitos humanos demonstrou 

que apenas a existência e a aplicabilidade de diferentes tratados e convenções, que não eram 

específicos para as pessoas com deficiência, se mostrou ineficaz no sentido de assegurar 

direitos para esse grupo. Desse modo, pode-se dizer que de acordo com a constituição dos 

direitos civis, políticos ou econômicos, sociais e culturais enunciados nos diversos tratados 

internacionais, as pessoas com deficiência não tinham o alcance efetivo desses direitos em sua 

plenitude. 

No caso dos direitos civis que trata do direito à vida, à liberdade, à proibição de 

tortura e tratos degradantes; por exemplo, pode-se notar que esses direitos em determinados 

países nem são considerados, haja vista que alguns deles legitimam o aborto e a eutanásia 

para impedir o nascimento de pessoa com deficiência. Nota-se que pessoas com deficiência 

mental e distúrbios psicossociais continuam em instituições sendo abusadas ou maltratadas e 

por muitas vezes encontram-se incapazes de denunciarem por restarem à base de forte 

medicação, afrontando assim o seu direito de liberdade, pois não têm condições acessíveis de 

garantir o seu direito de ir e vir sem barreiras arquitetônicas, ou até mesmo é inacessível os 

canais de comunicação para essas pessoas (LOPES, 2007, p. 54). 

Cite-se que com relação aos direitos políticos, no qual o exercício desses direitos 

pelas pessoas com deficiência é ainda desrespeitado e assim não opera uma democracia plena 

para a vida destas pessoas, pois é violado o direito de acesso ao poder e ao pleno exercício da 



73 

 

 

cidadania ativa. Assim sendo, não se existe democracia se não ocorre a realização dos direitos 

fundamentais, e vice-versa. Explica Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Branco (2000, 

p. 104), constituindo uma relação entre a eficácia dos direitos fundamentais e a democracia, 

asseverando que, hodiernamente, estes são “o parâmetro de aferição do grau de democracia de 

uma sociedade”. De outro norte, aduz que a democracia garante que “a sociedade democrática 

é condição imprescindível para a relevância dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais 

eficazes e democracia são conceitos indissociáveis, não subsistindo aqueles fora do contexto 

desse regime político”.  

Todavia, averigua-se que é predominante a invisibilidade na formulação de política 

que seja voltada para benefícios dessas pessoas. Frise-se que é também relevante que estas 

pessoas exerçam o direito de voto e sejam votadas, e participem com sua liberdade de 

expressão na política, no entanto verifica-se que ocorre o desrespeito desses direitos quando 

inexiste acessibilidade55 para essas pessoas, por exemplo, de se conduzirem aos locais de 

votação, ou quando são inacessíveis os transportes ou ainda quando há inacessibilidade na 

comunicação das campanhas eleitorais (LOPES, 2007, p. 54). 

Atinente aos direitos econômicos, sociais e culturais, observa-se que estes direitos 

também são rotineiramente desrespeitados, assim o direito ao trabalho, saúde, educação, 

moradia, transporte etc. ainda continuam não sendo verdadeiramente efetivados na vida 

dessas pessoas, quando, observa-se que as crianças com deficiência não são matriculadas nas 

redes de ensino ou quando o são, geralmente, os pais matriculam nas escolas especiais, 

continuando assim o isolamento do convívio com outras crianças. Outras apresentam um grau 

atenuado de conhecimento acadêmico e com isso tem dificuldade de encontrar emprego ou até 

mesmo o mercado de trabalho a discriminam e não oferece condições de acessibilidade para 

receber essas pessoas  

Nota-se que com relação ao direito à saúde muitos planos rejeitam sua admissão ou 

operam com valores altíssimos visando evitar o convênio destas pessoas. Verifica-se, ainda, 

com relação ao direito a moradia, que muitas construções de condomínios ou edifícios 

habitacionais não se adequam com a finalidade de estabelecer um ambiente favorável ao 

acesso dessas pessoas e assim confinam estas dentro do seu próprio imóvel. Observa-se, 

                                                           
55Flávia Piva Almeida Leite (2007, p. 173), explica que o direito de acessibilidade harmoniza-se com o direito de 
locomoção, assim “todos podem transitar livremente nas ruas, praças e lugares públicos sem serem molestados 
pelo Poder Público”. De tal modo que, também, o direito de locomoção, é um direito da pessoa com deficiência 
“de ir, vir, ficar, permanecer, estacionar e ter acesso a todos os bens e serviços, incluído os espaços urbanos”. 
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também, com relação aos transportes, seja público ou privado que muitos ainda continuam 

inacessíveis no intuito de deslocar essas pessoas (LOPES, 2007, p. 55). 

Analisa-se, desde o passado e ainda hoje, que persiste por toda a história de vida das 

pessoas com deficiência, inúmeros problemas de acessibilidade, necessariamente, aos direitos 

fundamentais, que podem ser observados desde quando elas nascem ou até mesmo quando 

adquirem a deficiência ficando, assim, invisíveis e afastadas da efetividade de seus direitos. 

O alicerce da consideração da constituição da Convenção Internacional para 

assegurar os direitos das pessoas com deficiência é no sentido da mudança de passagem do 

modelo médico e assistencial para um paradigma social dos direitos humanos para essas 

pessoas. Passado a deficiência de ser um incidente isolado e do indivíduo que deve ser curada 

com tratamentos médicos para uma perspectiva social em que a deficiência resulta de duas 

transformações equacionais, quais sejam, “as limitações funcionais do corpo humano e as 

barreiras físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente ao indivíduo”. Dessa forma, 

pode-se verificar que “a deficiência em si não ‘descapacita’ o indivíduo, mas, associa uma 

característica do corpo humano com o ambiente inserido”. Portanto, “é a própria sociedade 

que coletivamente cria a ‘descapacidade’”. (LOPES, 2007, p. 55). 

Esclarece Lopes (2007, p. 55) que isso denota no reconhecimento das pessoas com 

deficiência “como sujeitos de direitos por valores que embasam o sistema de diretos humanos: 

a dignidade humana, a autonomia, a equiparação de oportunidades e a solidariedade”. 

Nesse sentido, demonstrada a corriqueira ocorrência de violações de direitos voltadas 

para as pessoas com deficiência, nota-se que tornou indispensável não somente à constituição 

específica de uma Convenção Internacional de direitos humanos que tratasse especificamente 

sobre os direitos dessas pessoas, mas, bem como a sua introdução no ordenamento jurídico 

brasileiro, servindo a positivação desses documentos, seja na comunidade internacional ou 

interna, como instrumento de proteção dos direitos humanos fundamentais desse grupo seleto. 

Nesse intento, averigua-se a maior possibilidade de efetividade da plenitude dos direitos 

desses cidadãos, assim como sua adequada visibilidade no seio da sociedade.  

Assim sendo, deve-se garantir o reconhecimento de que esse grupo populacional 

deve ser incluído no espaço social e que a sua autonomia e não dependências estão, de forma 

sucinta, atreladas às acessibilidades e a equiparar de modo oportuno ao exercício da igualdade 

nas mesmas condições e embasamentos. Ressalve-se, nesse contexto, que a igualdade para 

esse seleto grupo não deve ser compreendida na sua significação formal, mas em seu 
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significado material mediante normas que garantam o tratamento de “igual o que é igual e 

desigualmente o que é desigual” (CANOTILHO, 2002, p. 418).  

Salienta-se que consoante esclarecimento de Jorge Miranda (1998, pp. 213-214) o 

amparo especial, notadamente para esse grupo, não produz proficuidades ou circunstâncias de 

proveito não baseadas, portanto são discriminações positivas por constituírem condições “de 

vantagens fundadas, desigualdades de direito em consequência de desigualdades de fato e 

tendentes à superação destas”. Nesse contexto, acrescente-se que “os direitos são os mesmos 

para todos; mas, como nem todos se acham em igualdade de condições para exercê-los, é 

preciso que essas condições sejam criadas ou recriadas através da transformação da vida e das 

estruturas dentro das quais as pessoas se movem” (MIRANDA, 1998, p. 202). 

Ainda, a respeito da constituição de um documento internacional específico que 

abordasse sobre os direitos das pessoas com deficiência, ressalta Lopes (2007, p. 56) que: 

 

[...] é muito difícil obrigar os Estados a cumprirem com suas responsabilidades de 
promoção dos respeito aos direitos das pessoas com deficiência se não há um 
instrumento de força jurídica coercitiva. A ideia da Convenção também é clarificar 
as obrigações dos Estados-Partes e os direitos das pessoas com deficiência, 
consideradas suas peculiaridades específicas, com regras de monitoramento visando 
à eficácia da sua aplicação. 

 

Ademais, salienta-se que os tratados de direitos humanos também têm o papel 

educativo e servem no auxílio das organizações que labutam pautadas nos direitos humanos 

das pessoas com deficiência a influenciar a opinião pública, as leis, práticas locais e políticas 

públicas (LOPES, 2007, p. 56). 

Portanto, nota-se que houve a necessidade de estabelecer uma legislação específica 

tanto no âmbito internacional assim como no ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de 

proteger os direitos das pessoas com deficiência, pois se pode observar que a ocorrência de 

violações a dignidade desse grupo populacional eram constantes, sendo que atualmente 

percebe-se ainda a grave transgressão de seus direitos, no entanto de forma mais atenuada se 

confrontada com o passado histórico dessas pessoas. 

Não se pode olvidar que, em 30 de março de 2007 foi aberto pela ONU o espaço para 

a cerimônia de assinaturas desse documento internacional, no qual se constou que 84 (oitenta 

e quatro) países firmaram o compromisso com o texto da Convenção e outros 44 (quarenta e 

quatro) firmaram o Protocolo Facultativo. Destaca-se que o Brasil firmou o compromisso com 

os dois documentos internacionais, ou seja, tanto com o Protocolo quanto a Convenção 

(LOPES, 2007, p. 61). 
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Nesse sentido, é importante compreender que sendo o texto da Convenção 

incorporado formalmente à Carta Magna se assentou a temática em alta importância na 

agenda da inclusão das pessoas com deficiência no contexto social do Brasil, norteando as 

diversas legislações ordinárias de como deverão ser pautados os seus enunciados devendo 

seguir os princípios e regras atrelados na Convenção no escopo da sua materialização no 

direito brasileiro (LOPES, 2007, p. 62). 

Ademais, essa semente da inclusão das pessoas com deficiência no seio da sociedade 

que foi plantada pelas Nações Unidas somente gerará frutos, a partir do momento que seja, 

verdadeiramente, compreendida como um forte instrumento que deve ser, de maneira, geral, 

amplamente empregada de forma efetiva por todos os seres humanos; para isso, é importante 

a atuação do Estado em conjunto com a sociedade na consolidação dos direitos das pessoas 

com deficiência. Nesse sentido, assevera Claúdia Maria da Costa Gonçalves (1998, p. 31) que 

“o imobilismo é a cegueira do final deste século e a bárbarie seu mais cruel produto”.  

Acrescentem-se, ainda, as lições de Jorge Miranda (1998, p. 177) que adverte que 

não é o bastante a existência de um ordenamento jurídico pleno de esmeros ideais, pois na 

realidade não são verdadeiramente concretizados no contexto social; deste modo “não basta 

enumerar, definir, explicitar, assegurar só por si direitos fundamentais; é necessário que a 

organização do poder político e toda a organização constitucional esteja orientada para a sua 

garantia e promoção”. Assim sendo, observa-se que uma das maneiras que diz respeito às 

pessoas com deficiência é tornar, realmente, acessível e concretizado os direitos humanos 

fundamentais desse grupo de pessoas, tais como, o direito à vida, saúde, educação, trabalho, 

moradia, transporte etc.  
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CAPÍTULO 3 - A HIERARQUIA DOS TRATADOS 

INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS E O BLOCO 

DE CONSTITUCIONALIDADE: CONSTITUCIONALIZAÇÃO 

DA CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 

3.1 Considerações iniciais acerca dos tratados e convenções internacionais 

de proteção dos direitos humanos: apreciações sobre a gênese da 

internacionalização dos direitos humanos das pessoas com deficiência 

 

O conhecimento da inserção dos direitos humanos das pessoas com deficiência se 

pauta diretamente com a cultura da consolidação do Direito internacional dos Direitos 

Humanos, sendo que a constituição da ONU ocorreu em 1948 com a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, notadamente, após as truculências cometidas no final da Segunda 

Guerra Mundial, formando, assim de forma gradual um novo protótipo na busca da 

reconstrução do tecido das relações entre os Estados, povos e seres humanos.  

Nessa esteira, observem-se as lições da Flávia Piovesan (2012, p. 185): 

 

A necessidade de uma ação internacional mais eficaz para a proteção dos direitos 
humanos impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, culminando 
na criação da sistemática normativa de proteção internacional, que faz possível a 
responsabilização do Estado no domínio internacional quando as instituições 
nacionais se mostram falhas ou omissas na tarefa de proteger os direitos humanos. 
O processo de internacionalização dos direitos humanos – que, por sua vez, 
pressupõe a delimitação da soberania estatal – passa, assim, a ser uma importante 
resposta na busca de reconstrução de um novo paradigma, diante do repúdio 
internacional às atrocidades cometidas no holocausto (grifo nosso). 

 

Compartilhando do entendimento sobre a expansão dos direitos humanos no 

ordenamento jurídico interno, ressalta-se a preleção de Antônio Augusto Cançado Trindade 

(2006, p. 122) que:  

 

El reconocimiento de los indivíduos como sujeitos tanto del derecho interno como 
del Derecho Internacional representa una verdadera revolución jurídica, a la cual 
tenemos el deber de contribuir. Trátarse, em última instancia, de capacitar cada ser 
humano para estar plenamente consciente de sus derechos, para – cuando 
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necessário – enfrentar por si mismo la opressión y las injustiças del orden 
establecido y para construir un mundo mejor para sus descendientes, las 
generaciones futuras. Esta revolución jurídica viene, en fin, dar un contenido ético 
a las normas tanto del derecho público interno como del Derecho Internacional. 

 

Este documento internacional desempenhou impacto no ordenamento jurídico 

nacional, do modo que os direitos dispostos nela são “incorporados por Constituições 

nacionais.” Sendo que “internacionalmente”, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

estimulou a produção de “instrumentos voltados à proteção dos direitos humanos e tem sido 

referência para adoção de resoluções no âmbito das Nações Unidas” (PIOVESAN, 2012, p. 

214). 

Nesse sentido, aclara Cançado (2006, p. 124) que “Los instrumentos internacionales 

de derechos humanos han contribuído decisivamente para despertar la consciência humana 

para la necessidad de proteger los indivíduos em todas y cualesquiera circunstancias”. 

Apesar disso, examina-se que a Declaração Universal foi admitida como resolução, 

ou seja, sem força de lei, pela Assembleia Geral. Assim há pertinente ausência de firmeza 

jurídica obrigatória e vinculante, assumindo assim apenas a força de uma declaração e não de 

um Tratado56. Porém, observa-se que alguns doutrinadores não concordam com esse “enfoque 

estritamente legalista”, por exemplo, Flávia Piovesan (PIOVESAN, 2012, p. 225). 

Então, adentrando-se no direito costumeiro internacional, há entendimento por parte 

de determinados doutrinadores no sentido de que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos conteria princípios gerais do direito e impulso jurídico vinculante. Contudo, 

ressalta-se que esse documento internacional trata-se apenas de uma resolução da Assembleia 

Geral da ONU, sem força de lei, portanto não é considerado um tratado internacional (LIMA 

JÚNIOR; GORENSTEIN; HIDAKA, 2002, p. 28). 

Cançado Trindade (1999, p. 29) faz uma diferenciação com relação aos tratados de 

direitos humanos que são objetivos e entre os tratados do tipo clássico revelando que estes são 

subjetivos, nesse sentido explica: 

 

Os tratados de direitos humanos são claramente distintos dos tratados de tipo 
clássico, que estabelecem ou regulamentam direitos subjetivos, ou concessões ou 
vantagens recíprocas, para as Partes Contratantes. Os tratados de direitos humanos, 
em contrapartida, preescrevem obrigações de caráter essencialmente objetivo, a 
serem garantidas e implementadas coletivamente, e enfatizam a predominância de 
considerações de interesse geral ou ordre public que transcendem os interesses 
individuais das Partes Contratantes. A natureza especial dos tratados de direitos 

                                                           
56Cabe esclarecer que, “as expressões acordos internacionais ou convenções internacionais etc. são apenas 
sinônimas de tratados internacionais” (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2009, p. 105). 
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humanos tem incidência [...] em seu processo de interpretação. Tais tratados, 
efetivamente, - tal como têm advertido as Cortes Europeia e Interamenricana de 
Direitos Humanos, - não são interpretados à luz de concessões recíprocas, como nos 
tratados clássicos, mas sim na busca da realização do propósito último da proteção 
dos direitos fundamentais do ser humano (grifo do autor). 

 

Nessa perspectiva, o autor adverte que existem determinados tratados internacionais 

de direitos humanos que contém no seu bojo disposições que expressam no sentido de haver 

harmonia do direito interno dos Estados Partes com as normas convencionais de proteção 

(CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 30). 

Seguindo essa linha de raciocínio e depois de adotada em 1948 a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, surgiu uma acirrada discussão acerca de maneira que 

efetivamente poderia garantir o reconhecimento e a observância universal dos direitos nela 

previsto, chegando à conclusão na qual a Declaração deveria ser “juridicizada” para que de 

forma jurídica pudesse obrigar e vincular no domínio do Direito Internacional, sob o formato 

de tratado internacional (PIOVESAN, 2012, pp. 225-226).  

Sob essa concepção, deu-se início, em 1949 e concluso em 1966, ao procedimento de 

“judicização da Declaração e assim culminaram na produção de dois distintos tratados 

internacionais, quais sejam o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que trata de 

prerrogativas autoaplicáveis e passíveis de cobrança imediata, e o Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que dedica disposições programáticas e demandam 

realização progressiva no tempo. Sendo que, a partir da constituição desses pactos, se formou 

a Carta Internacional dos Direitos Humanos, “Internacional Bill of Rights” sendo todos eles 

agregados na Declaração. Averigua-se que, a partir da Carta Internacional dos Direitos 

Humanos foi inaugurado o sistema normativo global de proteção dos direitos humanos, ao 

passo que, se esboçou, também, ao lado, o sistema normativo regional, campeando assim a 

internacionalização dos direitos humanos no domínio da Europa, América e África 

(PIOVESAN, 2012, p. 226).  

O sistema normativo global e regional se complementa e são fundados nos princípios 

e valores da Declaração, servindo de ferramenta para o amparo dos direitos humanos na seara 

internacional A guisa desse intricado mundo de ferramentas internacionais, pertence a cada 

pessoa que tenha sofrido transgressão de direito a eleger dentre os dois aparatos o mais 

adequado, haja vista que, ocasionalmente, direitos análogos são protegidos pela abrangência 

do dispositivo regional ou global, ou melhor, especial ou geral. Desse modo, com o advento 

de diferentes tratados multilaterais de direitos humanos, observa-se que o sistema normativo 

global de proteção dos direitos humanos foi ampliado, atinentes a certas e específicas 



80 

 

 

transgressões de direitos, tais como, o genocídio, tortura, discriminação racial, discriminação 

contra as mulheres, violação dos direitos das crianças violação dos direitos das pessoas com 

deficiência etc. (PIOVESAN, 2012, pp. 226-227). 

Ressalta Bobbio (1991, pp. 68-69) que esse procedimento de proteção de 

internacionalização dos direitos humanos, submergiu não somente a ampliação dos bens 

tutelados, bem como acresceu a titularidade de direitos, aumentando o significado de sujeito 

de direitos, abarcando as pessoas, os grupos vulneráveis, as organizações sindicais, as 

entidades de classe e a própria humanidade. Desse processo resultou a especificidade do 

sujeito de direito que ao lado do abstrato e genérico esboça o indivíduo de direito concreto, 

verificado em sua concretude e especificidade das mais diferentes relações. 

Nesse ponto, pode-se verificar que compõem alusão imprescindível ao sistema 

proteção dos direitos humanos, a adoção dos mais diversos tratados internacionais, seja na 

esfera geral ou especial. Dessa maneira, os instrumentos de proteção geral compreendem o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o seu Protocolo Facultativo, o Segundo 

Protocolo Facultativo contra a Pena de Morte e o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. Por outro lado, os instrumentos de proteção especial 

compreendem as mais diversas Convenções, dentre as quais, pode-se citar: a Convenção sobre 

a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, Convenção Internacional sobre a 

eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, da Convenção contra a 

Tortura e outros tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Convenção para a 

Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, da Convenção sobre os direitos das Crianças, 

e especialmente, sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

ressaltando que esta última Convenção é o assunto que permeia o objeto dessa investigação. 

(PIOVESAN, 2012, p. 227). 

Adverte-se que, explorando os documentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos conforme a sua abrangência geral terá como destinatário todo o ser humano, sem 

menção de recortes característicos, portanto de forma geral e abstrata.  

De outro norte, o documento internacional de proteção dos direitos humanos segundo 

o seu alcance específico abrange aqueles destinatários particulares, ou seja, o indivíduo é 

considerado por sua peculiaridade, como exemplo tem-se a Convenção que trata sobre os 

direitos das Pessoas com Deficiência.  

Salienta-se que os tratados internacionais de direitos humanos buscam assegurar o 

“exercício de direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos”. Assim, sugere-se com 
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relação ao direito nacional, que o Direito Internacional dos Direitos Humanos e seus 

numerosos instrumentos de proteção, se dispõem como direito suplementar e subsidiário, no 

intuito de comportar que suas omissões e deficiências sejam superadas. Apura-se, no entanto, 

que nesse sistema internacional de proteção dos direitos humanos, há a responsabilização 

primária do Estado quando ocorrer à falha ou omissão das suas instituições, enquanto que a 

comunidade internacional abrange o encargo sucessor (PIOVESAN, 2012, p. 227). 

Neste diapasão, compreende-se que este novo paradigma dos Direitos Humanos 

permeou, basicamente, quase todos os tratados e convenções internacionais e estes 

documentos internacionais de Direitos Humanos foram, posteriormente, de forma gradual, 

ratificados57 e introduzidos nos ordenamentos jurídicos dos mais diversos países, 

constituindo, assim, o alicerce jurídico de ambas as ferramentas das normas regionais, tanto 

das decisões dos tribunais bem como presente nas legislações nacionais.  

Realizada essa breve consideração no tocante à internacionalização dos tratados 

internacionais de direitos humanos, segue-se para a apreciação de alguns países, notadamente, 

o Brasil que adotou a ratificação desses instrumentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos, sendo a Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, o 

primeiro tratado internacional de direitos humanos vigente no Brasil.  

A base da notícia cujo respaldo veio com a publicação da Carta Política de 1988, 

reporta a matéria controvérsia e questionada do artigo 5°, § 2° que cita: “Aos direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. 

O comparecimento de internacionalistas, que se baseavam em uma corrente mundial, 

na Assembleia Nacional Constituinte, fomentou para adequar a Constituição da Republica 

Federativa do Brasil de 1988 com várias Constituições estrangeiras, mesmo que estas tenham 

formatações específicas, abstendo-se do aprisionamento internacional do ordenamento 

constitucional brasileiro, no tocante ao esclarecimento de direitos e garantias consequentes de 

convenções internacionais que por acaso o Estado brasileiro fosse parte integrante. 

Algumas Constituições que já havia reconhecido os direitos advindos de tratados 

internacionais são: a Constituição da República Portuguesa de 1976, em seu art.16, itens 1 e 

                                                           
57Explica Araújo e Nunes Júnior (2009, p. 105) que “a ratificação não é um ato de direito interno, mas 
internacional, na medida em que sedimenta a adesão do País ao tratado ratificado”. 
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258, bem como, a Constituição Política da República da Nicarágua de 1987, em seu art. 4659. 

Assim também, encontra-se o art. 9360 da Constituição Política da Colômbia de 1991; 

Verifica-se na Constituição Política do Chile de 1980, em art.5°, II61, a lealdade do poder 

público em firmar os direitos humanos estabelecidos nos tratados internacionais; Também 

presente no artigo 25 da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha de 1949 que 

concretiza o Direito Internacional sobre o ordenamento jurídico alemão62. Da mesma forma 

ocorre no art. 75, item 22, da Constituição da Nação Argentina63 de 1994. Observam-se 

também, no art. 46 da Constituição Política da República da Guatemala64 de 1985, tratados e 

                                                           
58 Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das 
regras aplicáveis de direito internacional [...] Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos 
fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. 

59En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y Del reconocimiento de los derechos 
inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y la  
plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes  del Hombre; en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos. 

60Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y 
que prohiben su limitación em los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes 
consagrados em esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia. 

61El ejercicio de la soberania reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por 
esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

62In verbis: “Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den 
Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes”Em livre 
tradução do a lemão para o português, “As normas gerais de Direito Internacional Público são parte integrante 
do Direito Federal. Prevalecem sobre as leis e criam, diretamente, direitos e obrigações para os habitantes do 
território federal”. 
63“Corresponde al Congresso: [...]  Aprobar o desechar tratados concluídos con las démas naciones y con las 
organizaciones internacioanles y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen 
jerarquia superior a las leys. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del 
Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquia constitucional, no derogan artículo alguno de la 
primeira parte de esta Constitución y debem entenderse complementários de los derechos y garantias por Ella 
reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, em su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de 
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones 
sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congresso, requerirán del voto de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquia constitucional”. 
64Se establece el principio general de que em materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. 
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convenções internacionais de direitos humanos compreendidos com status superior ao 

ordenamento jurídico interno.  

Analisa-se que a Constituição da Argentina e da Constituição Política da República 

da Guatemala prima pela realidade de dispositivos que dão relevância ao status constitucional 

hierárquico em relação às leis provenientes do direito internacional dos direitos humanos. 

Consoante às outras Constituições, esta emudece e necessita de interpretação, tal como ocorre 

com a Constituição Federal de 1988, no já supracitado art. 5º, § 2º, em sua referência aos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

A referência aos tratados internacionais no Brasil contidas no art. 5º, § 2º da 

Constituição Federal de 1988 é de extrema significância, pois o Texto Magno traz inovações, 

aos interessados, por meio dos tratados internacionais, o que não era permitido, até então, no 

Brasil, mudando o direito internacional em fonte possível de direitos e garantias. 

Nesse sentido, afirma Araújo e Nunes Júnior, (2009, p. 214) que a maioria dos 

doutrinadores entende que o § 2º do art. 5º, da Constituição abriu o caminho para a 

constitucionalização de tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Sendo que 

a inovação “reside no fato de que os tratados internacionais de que o Brasil seja parte passam 

a ser fonte de direitos individuais e coletivos”. 

Ressalta-se, portanto, que o arrolamento dos direitos do art. 5º somente é 

“exemplificativo”, dessa forma podem ser ampliados “por outros direitos e garantias que 

sejam extraídos dos princípios constitucionais, do regime democrático ou ainda dos tratados 

internacionais (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2009, p. 215). 

Sancionando o ato de internacionalização do tratado, tanto a jurisprudência quanto os 

constitucionalistas diante de um texto constitucional silencioso e retraído, têm permitido a 

necessidade de sua recepção através do decreto legislativo (art. 49, I, CF/88) e de edição do 

decreto executivo como, respectivamente, segunda e terceira fase do processo de agregação 

desses mecanismos de tutela dos direitos humanos, particularizando o sistema dualista. 

Gerando assim, um exagerado nacionalismo jurídico. 

 Nesse ponto, vale transcrever a seguinte elucidação de Luiz Alberto David Araújo 

(ARAÚJO; NUNES JÚNIOR 2009, p. 215) sobre o ingresso dos tratados internacionais no 

Brasil:  

 

O tratado é assinado pelo Presidente da República, por força da competência que lhe 
foi outorgada pelo art. 84, VIII, da Constituição. É submetido ao Congresso 
Nacional, por força do art. 49, I, que determina que o instrumento seja ratificado. O 
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instrumento jurídico para a sua aprovação é o decreto legislativo, e o Presidente 
promulga-o por decreto.  
Como se sabe, não há quorum específico para a aprovação do decreto legislativo, o 
que faz aplicar a regra do art. 47 da Lei Maior. Presente a maioria, o tratado será 
aprovado por maioria singela.  

 

Esclarece Luís Roberto Barroso (2009, p. 36) que esse procedimento que atribui 

“eficácia qualificada” e não se trata de uma nova criação de “espécie normativa” que aumenta 

o rol do art. 59 da Constrição Federal, e dessa atribuição podem surgir três efeitos:  

 

a) em caso de conflito entre lei e tratado de direitos humanos, aprovado em 
conformidade com o art. 5º, §3º, da CF, prevalecerá o tratado, em razão de sua 
equivalência com as emendas constitucionais (e independentemente do critério 
cronológico); b) os tratados de direitos humanos incorporados de acordo com o art. 
5º, §3º, da CF podem servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade das 
leis e dos atos normativos, ampliando o chamado “bloco de constitucionalidade”; c) 
tais tratados não podem ser objeto de denúncia do Presidente da República, por força 
do art. 60, §4º, da CF. (BARROSO, 2009, pp. 36-37). 

 

Ressalta-se que os tratados internacionais que ingressaram antes da Emenda 

Constitucional nº45/2004, e, portanto se encontram vigendo, conservam seus status os quais 

desfrutaram ao ingressarem no ordenamento jurídico brasileiro, exceto os que sustentavam 

prestígio constitucional com fundamento no §2º, do art. 5º. Porém, não há impedimento que 

sua eficácia se eleve ao renome de emenda constitucional, para tanto deverá ser “submetidos à 

nova deliberação pelo Congresso Nacional”, com a obediência ao disposto no §3º do art. 5º da 

Constituição Federal (BARROSO, 2009, p. 37). 

Por ser a Constituição brasileira um texto rígido65, os tratados internacionais ao 

entrarem no ordenamento jurídico brasileiro não passam subitamente ao nível de conjuntura 

constitucional, mas sim ao plano ordinário, pois para tal necessitaria perpassar pela regra da 

imutabilidade implícita, isto é, pela tradição constitucional da aplicação dos princípios do art. 

60 e seus parágrafos (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR 2009, p. 215). 

Acerca da receptividade dos tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos, a Constituição Federal de 1988 gerou entre os constitucionalistas, extensas 

divergências, os quais foram objetos de estudos, inclusive temas de dissertação, para os 

acadêmicos. Assim, estabeleceram-se separações afins de, afastar dois momentos, expelido 

pela edição da Emenda Constitucional nº45, de 30 de dezembro de 2004, o qual modificou a 

                                                           
65Adverte Araújo e Nunes Júnior (2009, p. 265) que a Constituição deve ser rígida e escrita, de maneira “que 
evite a mudança de critérios fixados pelo pacto inaugural do Estado Federativo pelos meios ordinários de 
alteração legislativa”. Nesse sentido, compreende “a rigidez constitucional como a possibilidade de alteração da 
Constituição por um processo especial e mais difícil do que o da elaboração da lei ordinária”.  
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redação do artigo 5° da Lei Fundamental, incorporando § 3º, cujo aperfeiçoamento foi admitir 

que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos fossem aceitos, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos atinentes 

membros, serão correspondes às emendas constitucionais, e o § 4º que constitucionaliza, 

depois da inserção do Estatuto de Roma em 2002, o Tribunal Penal Internacional (TPI)66, 

sujeitando o Brasil à sua jurisdição internacional.  

Afirma Piovesan (2012, pp. 106-107) que se um tratado internacional for violado 

implicará também na transgressão de uma obrigação assumida no domínio internacional. 

Assim sendo, o não cumprimento dos deveres dispostos desse documento jurídico 

internacional, implicará na responsabilidade internacional do Estado transgressor.  

Sobre o assunto da responsabilidade internacional Acrescenta Antônio Augusto 

Cançado Trindade (2006, p. 123):  

 

En lo que respecta al capítulo de la responsabilidad internacional, a la par de la de 
los Estados y organizaciones internacionales se afirma hoy dya también la de los 
indivíduos. Lo ilustran la creación de los Tribunales Internacionales ad hoc de las 
Naciones Unidas, para la ex-Yugoslavia y para Ruanda (em 1993 y 1994, 
rescpectivamente), asi como la adocpción en 1998 del Estatuto del Tribunal Penal 
Internacional. La subjetividad internacional de los indivíduos pasa, así, a 
vincularse ineluctablemente a la temática de la responsabilidad internacional (en el 
pasado limitada a la de los Estados). 

 

Com a submissão do Brasil a jurisdição do TPI, segundo as lições de Araújo e Nunes 

Júnior (2009, p. 130) exprimiu, visivelmente, que a Carta Maior encampou a “concepção dos 

direitos humanos como direitos de caráter supraconstitucional, que sobrepujam, inclusive, a 

soberania dos países”. Indicando, assim, um reforço do “princípio da dignidade humana”, 

assim como do “caráter humanista” da Carta Magna, de tal modo conceituando “a noção do 

Estado Democrático Social de Direito” elaborada “pelo constituinte de 1988”.  

Versando sobre a incorporação de tratados de direitos humanos no direito brasileiro, 

esclarece melhor o tema Luiz Alberto David Araújo (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR 2009, p. 

216) revelando que:  

 

 

                                                           
66Eduardo Ribeiro Moreira (2012, p. 361) explica que os crimes da competência do TPI noticiam “a natureza de 
atuação pontual desta corte, bem como o nítido interesse de todos na promoção dos atos de justiça internacional. 
Os crimes são: a) genocídio; b) crimes contra a humanidade; c) crimes de guerra (que ocorram quando as forças 
armadas atingem civis e causa grave e desnecessários danos a ordem interna; d) crimes de violação da paz”.  
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A Emenda Constitucional n. 45, no entanto, tratou de permitir que o Tratado 
Internacional ou Convenção, desde que aprovados em dois turnos, mediante a 
votação de três quintos, possam ser tratados com estado equivalente ao da emenda 
constitucional, conforme dispõe o § 3º, do art. 5º, da Constituição.  

 

No entanto, nota-se que antes da Emenda Constitucional nº45/2004, havia várias 

correntes filosóficas com o objetivo de fornecer qual status teriam os tratados e as convenções 

internacionais de direitos humanos ao serem recepcionados através do rito constitucional.  

Desse modo, passa-se a uma brevíssima análise dessas correntes, no intuito de 

realçar explicando com maior esforço, a mais relevante delas que é a corrente que 

compreende os tratados internacionais de direitos humanos com status de emenda 

constitucional, e assim o insere no bloco de constitucionalidade, notadamente, essa corrente 

foi a que introduziu a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

no Brasil. 

 

 

3.2 Breves considerações sobre a hierarquia dos tratados internacionais de 

direitos humanos no Brasil antes e após a Emenda Constitucional nº45/2004  

 

A hierarquia dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos é um 

tema que gera refutação e vela de um assunto importante, para assim entender sobre o bloco 

de constitucionalidade no direito brasileiro e a relação do poder constitucional aos tratados 

internacionais de direitos humanos, frisando que a Convenção de Direitos Humanos, tutela as 

pessoas com deficiência, sendo este o primeiro documento internacional de direitos humanos 

que o Brasil autorizou com status de emenda constitucional. 

Em suma há quatro correntes sobre o nível dos tratados e defesa dos direitos 

humanos, que tutelam: a paridade hierárquica entre tratados de direitos humanos e lei federal 

ou do status meramente legal; a hierarquia supraconstitucional de tais tratados; a hierarquia 

infraconstitucional, todavia supralegal dos tratados de direitos humanos; e a hierarquia 

constitucional das normas de tratados e convenções internacionais; sendo esta última a 

corrente que prevalece, hodiernamente, no ordenamento jurídico brasileiro, excetuando-se, 

porém, com a teoria fundamentada na inclusão do § 3º, ao artigo 5º, da Carta Maior pela 

Emenda Constitucional nº45/2004. 
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Nesse sentido, far-se-á uma breve investigação no tocante a hierarquia dos tratados 

internacionais de direitos humanos compreendidos com status constitucional antes, e, por 

conseguinte, após a Emenda Constitucional nº45/2004.  

 

 

3.3 A hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil 

antes da Emenda Constitucional nº45/2004:  

 

Pode-se examinar que antes do surgimento da Emenda Constitucional nº45/2004, os 

tratados e convenções internacionais de direitos humanos não possuíam status constitucional, 

como entendiam alguns juristas brasileiros, assim esses diplomas internacionais também, 

consequentemente, não podiam ser arraigados ao bloco de constitucionalidade. Nesse 

contexto, examinar-se-á acerca das correntes que tratam acerca da hierarquia dos tratados 

internacionais de direitos humanos.  

 

 

3.3.1. Tese da paridade hierárquica entre tratados de direitos humanos e lei federal ou 

do status meramente legal 

 

Eminente do debate suscitado em razão do direito internacional público, não existia 

diferença na natureza especial das normas de direitos humanos, assim ultimava na 

comparação às leis ordinárias. Por este viés, os tratados internacionais, sejam ou não de 

direitos humanos têm a mesma hierarquia de norma federal e, no confronto entre esses 

diplomas, empregam-se as diretrizes da “lei posterior revoga lei anterior que seja com ela 

incompatível” (lex posterior derrogat priori) ou da especialidade, ainda, a probabilidade de 

responsabilização do Estado no plano internacional.  

 

 

3.3.2 Tese do status supraconstitucional dos tratados internacionais de direitos humanos 

 

Bidart Campos e Celso Albuquerque Mello (1999, p. 25) afirmam que “a norma 

internacional prevalece sobre a norma constitucional, mesmo naqueles casos em que uma 

norma constitucional posterior tente revogar uma norma internacional constitucionalizada”. O 
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aspecto supraconstitucional dos tratados de direitos humanos vem em relação a já mencionada 

natureza jus cogens que teriam.  

 No mesmo direcionamento de que tratados e convenções sobre direitos humanos 

têm por alvo concretizar os princípios da dignidade da pessoa humana e da primazia dos 

Direitos Humanos, tais direitos, quando tratados de natureza jus cogens teriam, por 

deferência, status supraconstitucional. 

 

 

3.3.3 Tese do status infraconstitucional, todavia supralegal dos tratados de direitos 

humanos 

 

Somente os tratados de direitos humanos poderiam ser agregados ao direito brasileiro 

com hierarquia infraconstitucional, mas com status supralegal, isto é, em nível superior às 

normas. 

Concernente a proteção desta corrente, destacam-se alguns conhecimentos do 

Ministro Sepúlveda Pertence67 por ocasião do julgamento do RHC nº 79.785-RJ68, no 

Supremo Tribunal Federal, observando, entre outras opiniões, o alcance interpretativo do 

princípio do duplo grau de jurisdição, previsto pelo Pacto de San José da Costa Rica 

(Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969). 

Deste modo, o ministro aferiu com seu julgado a consagração da tese da hierarquia 

infraconstitucional com status supralegal, dos tratados e convenções internacionais, sobre os 

direitos humanos, assim criou categoria à parte, expelindo dos demais tratados internacionais, 
                                                           
67Para quem: “Desde logo, participo do entendimento unânime do Tribunal que recusa a prevalência sobre a 
Constituição de qualquer convenção internacional” (cf. decisão preliminar sobre o cabimento da ADIn 1.489, cit, 
Inf. SFT 48). Continuando neste mesmo sentido: “Na ordem interna, direitos e garantias fundamentais o são, 
com grande frequência, precisamente porque – alçados ao texto constitucional – se erigem em limitações 
positivas ou negativas ao conteúdo das leis futuras, assim como à recepção das anteriores à Constituição (Hans 
Kelsen, Teoria Geral do Direito e do Estado, trad. M. Fontes, UnB, 1990, p. 255). Se assim é, à primeira vista, 
parificar às leis ordinárias os tratados a que alude o art. 5º § 2º, da Constituição, seria esvaziar de muito do seu 
sentido útil a inovação, que, malgrado os termos equívocos do seu enunciado, traduziu uma abertura significativa 
ao movimento de internacionalização de direitos humanos. Ainda sem certezas suficientemente amadurecidas, 
tendo assim – aproximando-me, creio, da linha desenvolvida no Brasil por Cançado Trindade (Memorial em prol 
de uma nova mentalidade quanto à proteção de direitos humanos nos plano internacional e nacional em Arquivos 
de Direitos Humanos, 2000, 1/3, 43) e pela ilustrada Flávia Piovesan (A Constituição brasileira de 1988 e os 
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, em E. Boucault e N. Araújo (org.), Os direitos 
humanos e o direito internacional) – a aceitar a outorga de força supralegal às convenções de direitos 
humanos, de modo a dar aplicação direta às suas normas – até, se necessário, contra a lei ordinária – sempre 
que, sem ferir a Constituição, a complementem, especificando ou ampliando os direitos e garantias dela 
constantes” (grifo nosso). 
68 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, RHC nº 79.785-RJ, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, 
Diário da Justiça, Brasília, 22/11/2002. 
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isto é, do mecanismo de tutela tradicional que não tratam acerca dos direitos humanos. 

Resulta daí a diferenciação do posicionamento majoritário, desde então, do Supremo Tribunal 

Federal sobre a paridade entre tratados internacionais e normas ordinárias federais. 

Uma concentração maior será depositada a esta última tese, pois as transformações 

originadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do exame do Recurso Extraordinário nº 

466.343-1/SP, em que tal julgamento, em dezembro de 2008, mencionava a questão da prisão 

civil do depositário infiel, a decisão que imperou foi a do Ministro Gilmar Mendes, no sentido 

de que os tratados de direitos humanos possuem status diferenciado, são normas supralegais e 

especiais, ou seja, normas que estão acima das leis, mas abaixo da Constituição, portanto, não 

equivaleria a emenda constitucional para possuírem o status constitucional e assim compor o 

bloco de constitucionalidade. 

Nesse sentido, aponta Souza Neto e Sarmento, (2013, p. 47) que: 

 

A Corte mudou o seu entendimento anterior, passando a atribuir hierarquia 
supralegal, mas infrancosntitucional, aos tratados internacionais de direitos humanos 
que não tenham sido incorporados pela forma estabelecida pela EC nº 45. Pelo novo 
posicionamento, estes tratados internacionais de direitos humanos prevalecem sobre 
a legislação interna, ressalvada apenas a própria Constituição. Todavia, eles não 
integram o bloco de constitucionalidade, já que se situam no patamar hierárquico 
inferior a Constituição.  

 

Então, para agregar no bloco de constitucionalidade e ter uma hierarquia 

constitucional, esse tratado internacional de direitos humanos teria que atravessar por meio da 

sistemática de votação do §3º, do art. 5º, da Carta de 1988, haja vista que se observa por essa 

sistemática no Brasil a existência apenas de um tratado internacional de direitos humanos, a 

Convenção Internacional sobre os direitos das Pessoas com Deficiência.  

Apesar da condição supralegal desses tratados de direitos humanos, eles ainda, estão 

sujeitos a perspectiva de exercício do chamado controle de convencionalidade das leis por 

qualquer órgão do Poder Judiciário. E, também, há possibilidade de resignação de procedê-los 

a assimilação pelo disposto no § 3º, do art. 5º, vestindo-os na dimensão constitucional, e 

inserindo assim, ao bloco de constitucionalidade do direito brasileiro (SOUZA NETO; 

SARMENTO, 2013, p. 49). 

Em suma, nesse mesmo sentido, Mendes e Branco (2013, p. 131) assinala que os 

tratados internacionais aprovados antes da EC nº 45/2004 “continuam a valer como 

normas infraconstitucionais”. Contudo, não há impedimento no sentido de que “os tratados 
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anteriores a EC nº45/2004 venham a assumir, por novo processo legislativo adequado, status 

de emenda constitucional”. 

 

 

3.3.4 Tese do status constitucional dos tratados internacionais de direitos humanos antes 

da Emenda Constitucional nº45/2004. 

 

Em contrariedade as outras três correntes citadas, a corrente que preserva a tese do 

status de emenda constitucional de tratados e convenções internacionais de direitos humanos, 

posicionamento apoiado por progressistas, com menção para Cançado Trindade e Flávia 

Piovesan. Essa “corrente doutrinária” firma que “os direitos humanos previstos em tratados 

internacionais configurariam não apenas normas de valor constitucional, como também 

cláusulas pétreas”. Porém, pondera-se que antes do ingresso da EC nº 45/2004, o STF se 

dispôs desfavorável a essa tese e assim continuou recusando por várias vezes, o status 

constitucional aos direitos individuais pertinentes em tratados internacionais (MENDES; 

BRANCO, 2013, p. 130). 

Nesse contexto, afirma Araújo e Nunes Júnior (2009, p. 129) que conforme “à luz da 

redação constitucional passada”, compreendiam alguns doutrinadores, “que, não obstante os 

tratados fossem aprovados por decreto legislativo, por maioria simples, eram recepcionados 

com status de norma constitucional”.  

Por meio da corrente de constitucionalistas, os tratados de direitos humanos são 

acatados em posição constitucional, mesmo os aceitos antecipadamente à edição da EC nº 

45/2004 e que foram sancionados pelo Congresso Nacional sem acatar ao rito especial de 

aprovação previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, introduzido pela supracitada 

emenda. 

Esta análise defendida por constitucionalistas esteados no ilustre Ministro Carlos 

Velloso, do Supremo Tribunal Federal69, diz que os tratados de direitos humanos que tenham 

                                                           
69No julgamento do HC nº 82.424-RS, conhecido como o “caso Ellwanger”, em que se debatia a validade da 
prisão no contrato de alienação fiduciária em garantia, ante a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 
1969/Pacto de São José da Costa Rica, declarou o Ministro VELLOSO: “se é certo que é preciso distinguir os 
direitos fundamentais materiais dos direitos fundamentais puramente formais, não é menos certo, entretanto, que, 
no caso, estamos diante de direito material fundamental, que diz respeito à liberdade. Assim, a Convenção de 
São José da Costa Rica, no ponto, é vertente de direito fundamental. É dizer, o direito assegurado no art. 7º, item 
7, da citada Convenção, é um direito fundamental, em pé de igualdade com os direitos fundamentais expressos 
na Constituição” BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, HC nº 72.131-RJ, Relator: Ministro 
Marco Aurélio, Diário da Justiça, DF. 1.8.2003. 
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relevância de norma constitucional, pois o disposto na cláusula aberta contida no § 2º do art. 

5º da CF/88 inseriu, no rol de direitos constitucionalmente tutelados, os direitos firmados nos 

tratados internacionais, em que o Brasil seja parte. Logo, essa forma de inclusão gera 

admissão pela Carta Magna de tais direitos. Assim, pela regra do referido dispositivo, os 

tratados de direitos humanos teriam natureza materialmente constitucional dos direitos 

fundamentais, e, por conseguinte agregando ao bloco de constitucionalidade. Tal interpretação 

está alinhada ao princípio da máxima efetividade70, pelo qual se deve atribuir sentido à norma 

constitucional que lhe dê maior eficácia.  

Todavia, essa corrente que se baseava no § 2º do art. 5º da CF/88 e com esse 

fundamento não perdurou diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que 

compreendeu que tais tratados internacionais de direitos humanos deveriam conservar-se com 

status infraconstitucional, mas supralegais se fossem fundamentados no §2º, do art. 5º 

(ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2009, p. 129). 

Com a implantação do dispositivo constitucional e pleiteando uma liturgia especial 

para conferição de status constitucional a mecanismos de defesa de direitos humanos, 

observou-se o descontentamento tanto na doutrina internacional quanto aos 

constitucionalistas. Os tratados e convenções são dispositivos que apresentam elevação 

hierárquica em relação às outras ações internacionais de caráter mais técnico, concebendo um 

universo de princípios que exprimem força obrigatória, denominado jus cogens. 

Se no plano internacional os tratados de direitos humanos têm preferência ou escala 

superior acerca dos tratados tradicionais, isto é, aqueles que não condizem sobre os direitos 

humanos, não seriam diferentes no ordenamento jurídico de cada Estado. Firmado neste viés, 

o Brasil ampara um sistema misto71 disciplinar de tratados: hierarquia constitucional dos 

                                                           
70Compartilhando desse entendimento, a preleção Araújo e Nunes Júnior (2009, p. 87): “O princípio da máxima 
efetividade, diz que o intérprete deve emprestar ao texto constitucional a intelecção que confira maior eficiência 
possível. O princípio tem particular relevância aos direitos fundamentais, que, dotados de comando de 
aplicabilidade imediata e de âmbito de incidência necessariamente prospectivo quando em colisão com outros 
valores da Constituição, devem ser realizados da maneira mais ampla dentre as materialmente palpáveis. De 
igual modo, o princípio em pauta ganha saliência quando aplicado às chamadas normas pragmáticas. Se 
genericamente tais normas não podem ter aplicação integral no momento de sua edição pela ausência das 
necessárias condições regulamentares, é certo que o intérprete delas deve extrair a maior eficácia possível”. 
71Piovesan (2012, p. 155) explica sobre o sistema misto propugnado pela Carta de 1988, revelando que há 
combinação de “regimes jurídicos diversos”, sendo que “um aplicável aos tratados internacionais de proteção 
dos direitos humanos e o outro aos tratados em geral. Enquanto os tratados internacionais de proteção dos 
direitos humanos apresentam status constitucional e aplicação imediata (por força do art. 5º, §§ 1º e 2º, da Carta 
de 1988), os tratados tradicionais apresentam status infranconstitucional e aplicação não imediata (por força do 
art. 102, III, b, da Carta de 1988 e da inexistência de dispositivo constitucional que lhes assegure aplicação 
imediata)”. 
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tratados de direitos humanos, em razão do art. 5º, § 2º da CF/88, e hierarquia 

infraconstitucional para os demais tratados internacionais. 

Registre-se, ainda, que, tais tratados internacionais por dominarem normas sobre 

direitos fundamentais seriam blindados pelas cláusulas pétreas apontadas no artigo 60, § 4º, 

da Carta de 1988, não podendo ser eliminados por emendas constitucionais, mas poderiam ser 

ampliadas ou denunciadas. 

Para os defensores do status constitucional dos tratados de direitos humanos, alguns 

possíveis desentendimentos entre direitos humanos já firmados tanto na seara do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos quanto nas Constituições pátrias devem ser solucionadas 

pela imposição da alternativa mais afinada, estabelecendo a regra mais aceita à dignidade da 

pessoa humana (in dubio dignitate). 

Não obstante, o forte argumento sustentado nas quatro correntes verifica-se que a 

inclusão do § 3º no art. 5º da CF/88, pela EC nº 45/2004, combinado ao já presente § 2º, 

vieram trazer mais fundamentos às referidas teorias, além de acirrar ainda mais o debate da 

matéria. 

 

 

3.4 Status constitucionais dos tratados internacionais de direitos humanos 

após a Emenda Constitucional nº45/2004  

 

Com o intuito de dar um posicionamento acerca da polêmica jurisprudencial e 

doutrinária acerca da hierarquia dos tratados e convenções internacionais que pondera sobre 

direitos humanos, a Emenda Constitucional n°45, de 30 de dezembro de 2004, responsável 

pelo começo da reforma do Poder Judiciário, acrescentou o § 3º ao art. 5º da Carta Magna. 

Este compõe os tratados e convenções sobre direitos humanos os quais foram certificados, em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

Enfatiza Celso Lafer (2005, p. 16) nesse sentido que:  

 

O novo parágrafo 3º do art. 5º pode ser considerado como uma lei interpretativa 
destinada a encerrar as controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias suscitadas pelo 
parágrafo 2º do art. 5º. De acordo com a opinião doutrinária tradicional, uma lei 
interpretativa nada mais faz do que declarar o que pré-existe, ao clarificar a lei 
existente. 
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Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos quando aceitos 

segundo o ritual previsto para a obtenção das emendas ao texto constitucional apregoado no § 

2º do art. 6072 fruirão do status constitucional, fixando-se no mesmo patamar hierárquico das 

outras regras constitucionais, assim torna-se parâmetro de validade para toda a legislação 

infraconstitucional pátria superveniente, também para fins de controle concreto ou em 

abstrato de constitucionalidade, sujeitos à inconstitucionalidade segundo o caso julgado, bem 

como se agrega ao bloco de constitucionalidade.  

Para sua modificação é importante observar o mesmo procedimento difícil e rígido, 

já mencionado, bem como os balizamentos ditos no artigo 60 da Carta Política, sejam estas 

materiais, formais ou circunstanciais, implícitas ou explícitas, notadamente no que diz 

respeito às cláusulas pétreas gravadas no § 4º do mesmo artigo.  

A inserção do § 3º fomentou uma aparência de que o legislador constituinte 

reformador tentou acabar com os questionamentos e divergências sobre a interpretação de que 

os tratados internacionais de direitos humanos teriam ou não status constitucional. Fato é: esta 

novidade constitucional, para alguns, mais confundiu que explicou. Entretanto, a doutrina 

constitucionalista entendeu que o § 3º do art. 5º da CF/88 simplesmente ratificou a posição 

por ela sustentada, no sentido da impossibilidade de recepção automática dos tratados e 

convenções de direitos humanos à Carta Cidadã (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2009, p. 129). 

Diante de tal abertura, a seleção de recepção de tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos, nos termos do art. 49, I ou do § 3º, do art. 5º, será discricionária do 

Congresso Nacional, como constataremos por meio de exemplo neste capítulo. 

Doutrinas e autores à parte, o fato é que o Supremo Tribunal Federal averiguou 

determinado grau de pacificação ao incerto tema ao julgar o Recurso Extraordinário nº 

466.343-1/SP73, pois entre 2006 e 2008 o Pretório Excelso foi convocado a se manifestar 

                                                           
72Art. 60 [...] § 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 

73No caso supracitado, o Recurso Extraordinário nº 466.343-1/SP foi interposto pelo Banco Bradesco S. A., com 
base no art. 102, III, “a”, da Carta Política, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, 
negando provimento ao recurso de apelação nº 791031-0/7, entendeu pela inconstitucionalidade da prisão civil 
do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária em garantia, frente ao art. 5º, LXVII da Lei 
Fundamental. Mostra-se evidente no referido caso concreto a antinomia entre o art. 5º, LXVII da Lex 
Fundamentalis, o decreto-lei nº 911/69 e o item 7 do art. 7º da Convenção Americana de Direitos 
Humanos/Pacto de San José da Costa Rica de 1969 bem como o art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos de 1966, porém ambos ratificados pelo Brasil em 1992. Dispõe a Constituição Federal em seu 
art. 5º, LXVII que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, enquanto isso e dispondo em sentido contrário 
observa-se flagrante dissonância nos instrumentos de proteção de direitos humanos celebrados em 1992, quando 
o Pacto de San José da Costa Rica de 1969 diz que ninguém deve ser detido por dívidas exceto em cumprimento 
aos mandatos de autoridade judiciária competente, expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação 
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sobre a constitucionalidade da prisão civil do depositário infiel nos casos de alienação 

fiduciária, acabando por se decidir simultaneamente pelo caráter infraconstitucional e 

supralegal dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos anteriores à 

Emenda Constitucional nº45, de 30 de dezembro de 2004. 

Nesse julgamento, o Relator, Ministro Cezar Peluso, negou provimento ao recurso 

interposto pelo Banco Bradesco S. A. por julgar que a aplicação do art. 4º do decreto-lei nº 

911/69 é inconstitucional, porque entre os contratos de depósito e de alienação fiduciária em 

garantia não há afinidade ou conexão teórica em sua equiparação destes dois modelos 

jurídicos. E o excelso Min. Gilmar Mendes acompanhou o relator em seu voto no sentido de 

ser declarada a inconstitucionalidade da prisão civil nos casos de alienação fiduciária74. Sendo 

que esse voto contribuiu no surgimento de diversas questões atreladas ao caráter supralegal 

atribuído aos tratados internacionais de direitos humanos, como sobre a possibilidade ou não 

de se admitir este posicionamento.  

Por razão de tal entendimento, observa-se que a nova concepção substancial 

modifica a pirâmide jurídico-normativa de Hans Kelsen durante a inserção de um novo nível 

de escalonamento, por exemplo, nota-se que os tratados internacionais de direitos humanos 

que sejam aprovados pela sistemática do § 3º, do art, 5º, como são o caso da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, no ápice da pirâmide vem servindo de parâmetro 

para o controle de constitucionalidade, portanto introduzidos no bloco de constitucionalidade 

do direito brasileiro. Para melhor entendimento acerca desse assunto, passa-se então a estudar 

estas e outras questões sobre este novo status normativo concedido aos tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos.  

O ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgado, ao analisar o RE nº 466.343’1/SP 

realizou extensa pesquisa sobre a possibilidade da prisão civil do depositário infiel baseado 

em tratados internacionais de direitos humanos, estudando as divergentes posições 

doutrinárias existentes sobre o caráter normativo dos tratados e convenções internacionais de 

direitos humanos, indicando historicamente o posicionamento do STF e fundamentando os 

                                                                                                                                                                                     

alimentar e o art. 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, dispõe que ninguém poderá 
ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário nº 466.343/1-SP. Pleno. Relator: Min. Cesar Peluso. Brasília, 22/11/2006). 

74“[...] os tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil possuem status normativo 
supralegal, o que torna inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitantes, seja ela anterior ou 
posterior ao ato de ratificação e que, desde a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva, do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto 
de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há mais base legal para a prisão civil do depositário infiel” (grifo 
nosso). 
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motivos que o levaram ao reconhecimento do status supralegal de tais tratados. Baseia seu 

posicionamento no fato da sociedade está inserida em um Estado Constitucional Cooperativo. 

Neste modelo, segundo o ilustre Ministro, o Estado Nacional se disponibiliza como referência 

para os outros Estados Constitucionais membros de uma comunidade internacional. E no qual 

ganharia relevo o papel dos direitos humanos fundamentais. Sobre tal posição, Gilmar 

Mendes compreende que os tratados de direitos humanos não podem confrontar a supremacia 

da Constituição, todavia, possuiriam um escalonamento diferenciado e especial reservado no 

direito brasileiro, pois segundo o próprio, equiparar os tratados internacionais de direitos 

humanos à legislação ordinária seria subestimar o seu valor especial no contexto do sistema 

de proteção dos direitos da pessoa humana.  

Além disso, afirma o professor-Ministro, que seria mais consistente a interpretação 

que confere à característica de supralegalidade dos tratados e convenções de direitos 

humanos, haja vista que esta corrente prevê que tais tratados internacionais seriam 

infraconstitucionais, porém, diante de seu status especial em relação aos demais atos 

normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de superioridade em 

relação aos demais atos infraconstitucionais, legais ou infralegais. Porém, o voto conferido no 

RE nº 466.343-1/SP apresenta um novo patamar de escalonamento das normas jurídicas, o 

simultâneo status infraconstitucional e supralegal das normas, o qual se encontraria abaixo da 

Constituição Federal, porém, acima das leis infraconstitucionais.  

Tal pensamento cria substancial alteração na clássica pirâmide jurídico-normativa de 

Hans Kelsen que até então era somente pela Constituição Federal no seu nível e pelas leis 

infraconstitucionais em sua base, ou seja, simplesmente dotada de dois níveis de 

escalonamento, a partir deste voto a nova pirâmide teria a seguinte disposição:  

No primeiro nível (topo ou cume): encontra-se a Constituição Federal (Poder 

Constituinte Originário), emendas constitucionais (Poder Constituinte Derivado) e os tratados 

e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados segundo o rito especial 

preconizado no art. 5º, § 3º da Lei Fundamental que passaria a ter status de emenda 

constitucional, (nesse caso, tem-se a constitucionalização da Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o primeiro tratado internacional de direitos 

humanos que foi aprovado pela sistemática do § 3º, do art. 5º, e, portanto, possui status de 

norma constitucional no direito brasileiro); Já, no segundo nível (intermediário): sobre as leis 

em sentido formal (art. 59, CF/88), inclusive leis delegadas e medidas provisórias e 

imediatamente inferiores às normas constitucionais, deparam-se os tratados e convenções 
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internacionais sobre direitos humanos, que possuem status supralegal, ou seja, aqueles 

recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro antes da inovação advinda da Emenda 

Constitucional nº45/2004, como a Convenção Americana de Direito Humanos/Pacto de San 

José da Costa Rica de 1969 e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, 

contudo recepcionados pelo Estado brasileiro em 1992. E, no terceiro nível (base): Aqui se 

detectam as normas infraconstitucionais, ou seja, leis ordinárias, complementares, tratados 

internacionais de direito comum, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e 

resoluções. 

Considera-se, portanto, que há uma posição intermediária na pirâmide, o então agora, 

status supralegal como novo nível de escalonamento na pirâmide jurídica kelseniana que 

concebe outras consequências práticas, dentre elas a carência de comprovar se toda norma 

ordinária possui “dupla compatibilidade vertical”, ou seja, para a lei infraconstitucional ser 

válida ela deverá ser compatível com as normas que compõe o bloco de constitucionalidade 

que são a Constituição Federal e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, pois estas normas situam-se no ápice da pirâmide, bem como, deve-se 

corroborar se há compatibilidade, concomitantemente com os tratados de direitos humanos de 

status supralegal, de maneira que, havendo divergência com quaisquer das normas 

posicionadas nos níveis acima, sejam elas constitucionais ou não, a lei ordinária terá sua 

eficácia paralisada.  

Pondera Souza Neto e Sarmento, (2013, p. 49) que há duas possibilidades de 

incorporação de tratados no direito brasileiro, na qual corresponde por: 

 

um procedimento mais singelo, igual os dos demais tratados, que importa na 
incorporação do texto sobre direitos humanos com hierarquia supralegal, mas 
infraconstitucional; e outro, mais difícil, que enseja a inserção do tratado no bloco 
de constitucionalidade. 

 

Em suma, pode examinar a existência de duas fórmulas de ingresso dos tratados 

internacionais e convenções de direitos humanos no Brasil, quais sejam a primeira diz 

respeito ao nível do status ordinário desses documentos internacionais, assim sendo aprovado 

pelo “decreto legislativo, votado pela maioria simples, presente a maioria absoluta” ou, pela 

segunda fórmula, que seria por meio do status constitucional dos tratados internacionais e 

convenções de direitos humanos, obedecendo à inteligência da regra disposta no § 3º, do art. 

5º, da Constituição de 1988 (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR 2009, p. 216). 
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3.5 A constitucionalização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e a consequente inserção no bloco de constitucionalidade  

 

Após longa reflexão sobre todos os efeitos gerados pela inclusão do § 3º no art. 5º, da 

Constituição Federal, pela EC no 45/2004 e pelo RE no 466.343-1/SP, é importante observar 

como ocorreu o processo de recepção do primeiro instrumento internacional de proteção de 

direitos humanos no Brasil através do rito especial e dificultoso previsto no supracitado § 3º. 

Tal instrumento é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo75, assinada em Nova York, em 30 de março de 2007, conforme a 

cinemática descrita abaixo: 

30 de março de 2007 (Assinatura) – Com base no art. 84, VIII da Carta Política76, o 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na qualidade de chefe de Estado, assinou 

a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York, EUA. 

9 de julho de 2008 (Decreto Legislativo) – Nos termos do art. 49, I, da Carta 

Magna77, o Congresso Nacional referendou o ato presidencial através do Decreto Legislativo 

186/2008. 

10 de julho de 2008 (Publicação) – Publicação do Decreto Legislativo 186/2008 no 

Diário Oficial da União. 

25 de agosto de 2009 (Decreto e Promulgação) – Fundado no art. 84, IV, da Lei 

Fundamental78, o Presidente da República promulgou a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo mediante o Decreto 

Presidencial 6.949/2009. 

26 de agosto de 2009 (Publicação) – Publicação do Decreto Presidencial 6.949/2009 

no Diário Oficial da União. 

Importante destacar que o Decreto 6.949/2009 foi, portanto, o primeiro documento 

jurídico que inseriu na ordem jurídica do Brasil um Tratado Internacional de Direitos 

                                                           
75V. Anexo A e B. 

76Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República: [...] VIII - celebrar tratados, convenções e 
atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional (grifo nosso). 

77Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional 
(grifo nosso). 

78Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República: [...] IV - sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução (grifo nosso). 
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Humanos com “equivalência de emenda constitucional”, já que se verifica que dentro desse 

decreto há documentos internacionais da ONU, isto é, a “Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocoloco Facultativo, assinados em Nova 

Iorque, em 30 de Marco de 2007” (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR 2009, p. 217). 

Destarte, verifica-se que o Decreto 6.949/2009 é um tratado de direitos humanos que 

foi consagrado pelo direito brasileiro, com status constitucional, pois seguiu o sistema de 

votação do §3º, do art. 5º, da Carta Maior, que é idêntico ao sistema de aprovação de uma 

Proposta de Emenda a Constituição – PEC; não olvidando que o §3º foi introduzido na 

Constituição de 1988, através da EC nº 45/2004. Dessa maneira, ressaltando-se que somente 

após a introdução dessa emenda constitucional ocorreu a possibilidade dos tratados de direitos 

humanos serem aprovados com a equivalência de emenda constitucional mediante a 

sistemática prevista no § 3º, do art. 5º, da Carta de 1988. Deste modo, verifica-se que tudo 

isso incidiu no fenômeno da constitucionalização da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil. 

Esclarece Souza Neto e Sarmento, (2013, p. 47) que até o momento atual, somente a 

“Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil e seu Protocolo 

Facultativo foram submetidos a esse procedimento”. Em razão disso, fazem parte do catálogo 

de direitos fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, “outros direitos específicos das 

pessoas com deficiência, além dos já existentes no texto constitucional originário”.  

Examina-se, assim, a existência do Decreto 6.949/2009 no ápice da pirâmide jurídica 

do Brasil, isto é, este documento internacional integra a Constituição Federal de 1988 e isso 

se configura numa temática relevante que é designada de bloco de constitucionalidade.  

A concepção de bloco de constitucionalidade se originou da Constituição francesa de 

1958, que recepcionou com status de norma constitucional, no tocante aos direitos 

fundamentais, a vigência das normas da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, e atinente aos direitos econômicos, vigeram os assuntos da Constituição francesa 

anterior, ou seja, da Constituição de 1946, assim foram esses documentos jurídicos mantidos 

com status de norma constitucional na Constituição francesa de 1958. Desse modo, verifica-

se a existência da somatória de normas presentes no ápice da pirâmide jurídica francesa.  

Nesse sentido, Souza Neto e Sarmento (2013, pp. 44-45) revela que o texto 

constitucional francês não está, somente, composto, “por seu texto”, porém ao mesmo passo é 

composto “por aqueles outros diplomas normativos”. 
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O bloco de constitucionalidade é composto, fundamentalmente, pela “reunião de 

textos ou de princípios relativos aos direitos fundamentais e de um texto que organiza o 

regime de poder e a elaboração das normas jurídicas” (OLIVA, 2002, p. 129). 

Souza Neto e Sarmento (2013, p. 44) definem bloco de constitucionalidade como “o 

conjunto de normas a que se reconhece hierarquia constitucional num dado ordenamento”. E, 

Adverte que “tais normas” podem ser “tomadas como parâmetros” no “exercício do controle 

de constitucionalidade”, ainda que estas não figurem no texto constitucional, tendo em vista, 

que o bloco de constitucionalidade é composto por “todas as normas contidas no texto 

constitucional”, bem como “os preceitos constantes de emendas constitucionais que não 

foram incorporados ao texto da Constituição”. Além dos “princípios constitucionais não 

escritos” existentes, “que podem ser extraídos pela via hermenêutica da ordem 

constitucional”. 

Para Zulmar Fachin (2013, pp. 62-63) o bloco de constitucionalidade compreende “o 

amplo conjunto formado por matérias axiologicamente importantes, consistam ou não em 

cláusulas pétreas estejam ou não inscritas na Constituição Federal”. 

Na definição de Uadi Lammêgo Bulos (2007, p. 98) o bloco de constitucionalidade 

além de ser um “conjunto de normas e princípios” que são “extraídos” do texto constitucional, 

servirá de “paradigma para o Poder Judiciário” examinar “a constitucionalidade” das normas.  

Nesse sentido, ressalta, ainda, que o bloco de constitucionalidade também é apontado 

como “parâmetro constitucional, pois, por seu intermédio” o Supremo Tribunal Federal 

“aferem a parametricidade constitucional das leis e atos normativos perante a Carta Maior, 

requisito indispensável para o exame da ação direta de inconstitucionalidade” (BULOS, 2007, 

p. 99). 

Averigua-se, assim, que o bloco de constitucionalidade é a soma de diversos 

instrumentos jurídicos apreciados como regras constitucionais, ainda que tenham sido 

produzidos em ocasiões diversas da existência da Constituição.  

Examina-se que, também, em diversos países mencionam nas suas Constituições a 

alusão da hierarquia constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos, por 

exemplo, na Constituição da Argentina, Venezuela, Áustria etc. (SOUZA NETO E 

SARMENTO, 2013, p. 45). 

Como se vê no Brasil verifica-se que há, hodiernamente, no ápice da pirâmide 

jurídica brasileira a integração do Decreto 6.949/2009 na Constituição Federal, assim 

configura-se o chamado bloco de constitucionalidade no sistema jurídico do Brasil. Ressalta-
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se que alguns doutrinadores divergiam que o bloco de constitucionalidade já existia no direito 

brasileiro desde a vigência da Carta de 1988, com base no §2º, do art. 5º alcançando status 

constitucional aos tratados de direitos humanos; Porém, após o Supremo Tribunal Federal 

dirimir a divergência sobre supralegalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, 

prevaleceu o entendimento no sentido de que o status constitucional surgiu apenas com a 

incursão do §3º, do art. 5º, da Carta Magna, isto é, após a Emenda Constitucional nº45/2004. 

As matérias do ordenamento jurídico brasileiro que compõe o bloco de 

constitucionalidade são: a) o preâmbulo da Constituição; b) diversas matérias inseridas no 

corpo da Constituição; c) alguns direitos que, apesar de estarem fora da Constituição, 

distinguem-se pela sua importância superior; d) alguns direitos decorrentes de Tratados 

Internacionais (BESTER, 2005, pp. 78-80). 

Adverte Zulmar Fachin (2013, p. 63) que há, portanto, a ampliação do espaço 

material que impede a ação do poder reformador, haja vista que as cláusulas pétreas, bem 

como o bloco de constitucionalidade não podem ser objeto de emenda constitucional 

abolidora.  

Nesse ínterim, verifica-se assim como a Constituição de 1988 é passível de controle 

de constitucionalidade79, o Decreto 6.949/2009 por ter status de emenda constitucional e 

situar-se no ápice da pirâmide jurídica, também, esse decreto servirá de parâmetro para o 

controle de constitucionalidade.  

Todavia, da mesma forma que ocorre com a Constituição de 1988 que só pode ser 

objeto de controle de constitucionalidade relacionado à Carta Política aquelas normas que 

foram produzidas após a vigência da Carta de 1988, assim, também, ocorre com o decreto. 

Portanto, somente as leis elaboradas posteriores à vigência desse Decreto 6.949/2009 que 

pode servir de objeto para fins de controle de constitucionalidade comparando-as com o 

decreto. 

Como se percebe que essa Convenção trata-se de um tratado internacional de direitos 

humanos aponta Reis e Durigon (2008, p. 2586) acerca da vigência desses direitos que “os 

direitos humanos ingressam” no ordenamento jurídico brasileiro “com poder de vigência e 

com encadeamento no meio social”. 

                                                           
79Segundo Bulos (2007, p. 105) “controle de constitucionalidade é o instrumento de garantia da supremacia das 
constituições”. Portanto, serve para examinar se a atuação do Poder Executivo, Legislativo ou do Judiciário é 
compatível com a Carta Maior. Desse modo, ocorre o exame da adequação de uma norma infraconstitucional 
com o texto da Carta Maior. 
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Ressalta Souza Neto e Sarmento, (2013, p. 46) que deve prevalecer a norma mais 

favorável ao titular do direito no caso de conflito de tratado internacional incorporado 

consoante a sistemática do §3º, do art. 5º, da Carta Maior.  

Apesar da internalização de tratados internacionais de direitos humanos no texto 

constitucional, não há empecilho para que leis sejam aprovadas atribuindo maior tutela aos 

direitos fundamentais, assim não se considerará inconstitucional uma lei ordinária que confira 

ampla proteção (SOUZA NETO E SARMENTO, 2013, pp. 46-47). 

Portanto, por possuir status constitucional e assim integrar no bloco de 

constitucionalidade do direito brasileiro, a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência está sujeita ao controle de convencionalidade desse país. Nesse 

contexto observe-se a preleção do Ministro Celso de Mello: 

 

Proponho que se reconheça natureza constitucional aos tratados internacionais de 
direitos humanos, submetendo, em consequência, as normas que integram o 
ordenamento positivo interno e que dispõem sobre proteção dos direitos e garantias 
individuais e coletivos a um duplo controle de ordem jurídica: o controle de 
constitucionalidade e, também, o controle de convencionalidade, ambos incidindo 
sobre as regras jurídicas de caráter doméstico”. (Ministro Celso de Mello, no HC 
87.585/TO, Tribunal Pleno do STF, j. 03.12.2008, fls. 341). 

 

Nesse sentido, adverte Mazzuoli (2013, pp. 147-148) que não é suficiente que as 

normas de “direito doméstico” sejam compatíveis somente com a Carta de 1988, pois deve ser 

igualmente, compatibilizadas na sua integração da “ordem jurídica internacional sem violação 

de qualquer dos seus preceitos”. De tal modo, a lei infraconstitucional brasileira deve estar 

compatibilizada com a Carta Maior, assim como com os tratados internacionais que sejam 

ratificados pelo Brasil “(seja de direitos humanos, que tem a mesma hierarquia do texto 

constitucional, seja um tratado comum, cujo status é de norma supralegal)”, pois do contrário 

deve-se operar imediatamente na “terminação da validade da norma” que, todavia, por não ter 

sido revogada de forma expressa “por outro diploma congênere de direito interno” 

permanecerá com a sua vigência. 

O objetivo do controle de convencionalidade é a compatibilização vertical das 

“normas domésticas (as espécies de leis, lato senso, vigentes no país) com os tratados 

internacionais de direitos humanos” que sejam ratificados pelo Brasil e estejam em vigência 

por todo o país. Diversamente do “controle de supralegalidade”, pois este importa na 

compatibilidade das normas com “tratados internacionais comuns” que detendo de ‘status 

supralegal’, estão situados “acima delas” (MAZZUOLI, 2013, p. 148). 
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Dessa maneira, a compatibilização “do direito doméstico com os tratados 

internacionais de direitos humanos em vigor no país”, por exemplo, com a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é realizado mediante o “controle 

de convencionalidade”, sendo este complemento cooperativo do versado “controle de 

constitucionalidade” (MAZZUOLI, 2013, p. 148). 

Logo, observa-se que, hodiernamente, “os parâmetros de controle concentrado (de 

constitucionalidade/convencionalidade)” no direito brasileiro é a Carta de 1988, bem como 

“os tratados internacionais de direitos humanos”, nesse caso a Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência que é o primeiro tratado de direitos humanos 

ratificado pelo Brasil e em vigência por todo território nacional (MAZZUOLI, 2013, p. 151). 

Deste modo, passa-se ao próximo capítulo à análise acerca da possibilidade de 

efetivar aplicabilidade dessa convenção no direito brasileiro. 
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CAPÍTULO 4 - POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 

CONFERIR APLICABILIDADE E EFICÁCIA DA 

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

4.1 Considerações iniciais 

 

Investiga-se que nos últimos séculos ampliou-se uma profunda preocupação no 

campo internacional, não apenas acerca de mecanismos específicos de monitoramento que 

protegessem os grupos minoritários, mas também no tocante ao processo de aplicação e 

efetividade desses dispositivos constantes em tratados internacionais de direitos humanos, 

como é o caso, por exemplo, principalmente, sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

Assim, observa-se que após a preocupação em sentido amplo do ser humano e a dignidade, a 

ONU seguiu laborando no sentido de alcançar seu objetivo por qual foi criada, deste modo 

começou a discussão dos mais diferentes temas atinentes aos seres humanos, dentre eles 

destaca-se os direitos das pessoas com deficiência, que é o ponto central desse texto 

dissertativo, salientando que a Convenção80 das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foi adotada em 2006 e passou a vigorar desde 03 

de maio de 2008 perante a comunidade internacional. 

Nota-se nesses documentos internacionais a conclamação da ONU no sentido de que 

os Estados membros aderissem no empenho de promover a obediência aos direitos humanos e 

enfrentar quaisquer violações a esses direitos, regras ou princípios acerca dessa temática que, 

sobretudo, destaca o respeito à dignidade de todos os seres humanos estabelecendo-o como 

centro do universo jurídico. Acerca do procedimento da universalização dos direitos humanos, 

esclarece Flávia Piovesan (2003, p. 188) acerca da concepção de um sistema internacional, 

circunspeto por tratados baseia-se no amparo da dignidade da pessoa humana como relevante 

clarificador do mundo de direitos, veja-se: 

 

                                                           
80ONUBR. Nações Unidas no Brasil. A ONU e as pessoas com deficiência. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/>. Acesso em: 01 fev. 2014. 

http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-pessoas-com-deficiencia/
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todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, sendo incondicionada, não 
dependendo de qualquer outro critério, senão ser humano. O valor da dignidade 
humana se projeta, assim, por todo o sistema internacional de proteção. Todos os 
tratados internacionais, ainda que assumam a roupagem do Positivismo Jurídico, 
incorporam o valor da dignidade humana (PIOVESAN, 2003, p. 188). 

 

Ressaltando que o acatamento a dignidade deve subsistir indistintamente para todos 

os seres humanos, verificam-se as lições de Dalmo Dallari (2009, p. 15): “o respeito pela 

dignidade da pessoa humana deve existir sempre, em todos os lugares e de maneira igual para 

todos (...)”. 

Nota-se que a partir de diversas mobilizações das pessoas com deficiência pelo 

mundo e a busca de promover a cooperação internacional desses direitos, estreou, também, 

que o Brasil não ficou de fora desse amparo legal e assim ratificou a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, seguindo, impecavelmente, toda a sistemática 

de votação do § 3º, do art. 5º aduzida pela EC nº 45/2004, dessa forma possibilitou uma 

proteção, notadamente, constitucional para os direitos das pessoas com deficiência. 

A partir do reconhecimento da primeira Convenção internacional de direitos 

humanos que protege as pessoas com deficiência, mediante se averigua o Decreto 6.949/2009, 

que traz a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo em seu texto jurídico, ou seja, o reconhecimento de um documento 

jurídico internacional da ONU dentro da ordem brasileira e com a roupagem de status 

constitucional. 

Observa-se que os preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

da ONU foram sendo de forma gradual incorporados nos tratados internacionais, sendo estes 

possuidores de força vinculante, como é o assunto primordial dessa temática, cite-se, dentre 

outros tratados existentes, que esses preceitos da Declaração da ONU permeiam também 

como alicerce na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Nesse contexto, dentre outros artigos da Declaração, pode-se analisar que os artigos 

I81, II82 e VII83 avigoram o princípio da isonomia, quando reza que todo ser humano nasce 

livre e tem igualdade em sua dignidade e direitos. Bem como, protege a capacidade de obter 

                                                           
81Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência 
e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade;  

82Artigo II - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição; 

83Artigo VII - Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos 
têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação. 
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os direitos indistintamente de qualquer qualidade humana, “seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, 

ou qualquer outra condição”. No artigo VIII84, dessa Declaração depara-se que ela traz a 

garantia no sentido de todo ser humano possa ter o direito de auferir dos tribunais 

competentes, o recurso ou remédio que seja efetivo, no tocante, para solucionar os atos que 

violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou lei. 

Nesse sentido, verifica-se que, dentre outros direitos que são pertinentes enunciados 

da Declaração da ONU, essas premissas além de proteger todos os seres humanos 

indistintamente contra qualquer tipo de ação discriminatória, aduz, também, que caso ocorra 

qualquer tipo de violação de seus direitos fundamentais, estes devem ser levados à via judicial 

para serem efetivamente solucionados. 

No entanto, como já observado no capítulo anterior, sabe-se que a Declaração não 

possui força de lei, portanto, ela propiciou a confiança, garantia e a possibilidade dos direitos 

humanos, porém, não a sua efetividade, isto é, sua íntegra eficácia está amarrada nos diversos 

instrumentos internacionais de monitoramento, por exemplo, tratados e convenções 

internacionais específicos, como o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, portanto, buscou-se firmar acordos internacionais a nível mundial na busca da 

sua efetividade, no sentido de que os Estados membros alcançassem a finalidade aflorada 

nessa Declaração (REIS, 2006, pp. 33-34). 

Para o Ministro Luís Roberto Barroso (2009, p. 220) efetividade trata-se da 

“realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a 

materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão 

íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social”. 

Nesse viés, explica que “o intérprete constitucional deve ter o compromisso com a 

efetividade da Constituição”, desse modo ao se deparar com “interpretações alternativas 

cabíveis, deverá prestigiar aquela que permita a atuação da vontade constitucional” para 

evitar, “no limite do possível, soluções que se refugiem no argumento da não-

autoaplicabilidade da norma ou de omissão do legislador” (BARROSO, 2009, p. 375). 

Analisou-se que alguns fatos históricos sociais, dentre os quais, pode citar o 

preconceito, discriminação, isolamento, exclusão etc., marcaram intensamente e deixaram 

sequelas irreparáveis na vida das pessoas com deficiência. A persistente violação dos direitos 

                                                           
84Artigo VIII - Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os 
atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei. 
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humanos ou ausência de efetividade desse grupo populacional impulsionou a abertura do 

procedimento de elaboração da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, tanto no plano internacional, bem como sua adesão a nível nacional, como é o 

caso da ratificação dessa Convenção no Brasil. 

 

 

4.2 Relevante atuação dos Poderes Públicos na eficácia da Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência sob o prisma da Carta Cidadã 

 

O Relatório Mundial sobre Deficiência apontou a estimativa de 600 milhões de 

pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 10% das pessoas no mundo. Evidencia- se que 

esses dados no Brasil não são nada insignificantes, pois se constata mediante o Censo do 

IBGE 201085 que cerca de 20% representa a população brasileira com deficiência, isso 

corresponde a 45,6% milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. 

Apesar desse grandioso número da existência da população com deficiência no 

Brasil, nota-se que estas pessoas, permanecem, ainda, à margem da aplicabilidade e 

efetividade dos seus direitos, haja vista que muitas continuam limitadas não por sua condição, 

mas pelo próprio Estado e a sociedade, que ainda bloqueiam o seu real acesso, sendo 

mediante barreiras físicas ou de caracteres discriminatórios. Ressalte-se, aqui, também, que 

perante alguns órgãos judiciais ocorrem a recusa no tocante à efetiva aplicabilidade da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Analisando as histórias das Constituições do Brasil observa-se que o marco na defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência apenas pode ser visto nos artigos específicos 

atrelados a Constituição de 1978, mediante a EC nº 12/78. Essa Constituição tinha um teor 

bastante compreensivo, já que abrangia os fundamentais direitos relacionados a esse grupo, 

tais como: “educação, assistência e reabilitação, proibição de discriminação e acessibilidade”. 

Porém, “a eficácia” desses direitos restou comprometida, de forma significativa, pela restrição 

dos “direitos e garantias individuais” pela ditadura que ocorreu nesse período (PIOVESAN, 

2009, p. 298). 

Importante destacar a preleção de Luiz Alberto David Araújo (2011, pp. 69-70) nesse 

sentido revelando que: 
                                                           
85Censo IBGE 2010. Censo 2010. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares_amostra/default_resulta
dos_preliminares_amostra.shtm>. Acesso em: 01 fev. 2014. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares_amostra/default_resultados_preliminares_amo
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares_amostra/default_resultados_preliminares_amo
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A inserção da proteção específica dos direitos das pessoas com deficiência só surgiu 
após a efetivação dos direitos sociais nos diplomas constitucionais modernos. Como 
já visto, é a partir da Segunda Guerra Mundial que se verifica a necessidade das 
«prestações positivas do Estado», momento em que, diante da quantidade de vítimas 
do conflito, surge a necessidade de proteger a pessoa com deficiência. 

 

Acrescenta, ainda, a consagração ocorreu em 1978 conforme o quadro constitucional 

brasileiro. Pode-se observar que a Carta de 1988 “não trouxe a segurança como no diploma 

anterior, desagregada, ao final, mas sim de forma esporádica, através de vários dispositivos 

alocados em capítulos distintos” (ARAÚJO, 2011, p. 70). 

A passagem para a democracia foi marcada com a Constituição de 1988 e esse 

documento jurídico conservou no seu texto constitucional os direitos previstos da EC nº 12/78 

e assim conferiu amplo “detalhamento e especificidade” bem como fixou as competências 

“executivo-legislativas de cada ente federado” (PIOVESAN, 2009, p. 298). 

Nesse sentido, acrescenta David (2011, p. 140) “Conduzindo uma tendência 

internacional, a específica preocupação constitucional brasileira com a pessoa com deficiência 

é recente tendo se limitado a pequena referência até o advento da Emenda nº12 de 1978”. 

Verifica-se que essa transição do regime democrático brasileiro, impulsionou “a 

participação democrática das associações ‘de/para’ deficientes” no procedimento de laboração 

da Carta Maior, com isso comportou a larga inclusão dos direitos reclamados por essas 

pessoas. Examina-se, ainda, que “o impacto de um movimento crescente de tutela de pessoas” 

a nível internacional influenciou a Carta Magna (PIOVESAN, 2009, pp. 298-299). 

Dentre outros direitos relevantes, pode-se notar que a Carta de 1988 consagrou como 

fundamentos da República, “a cidadania e a dignidade da pessoa humana” consoante o 

disposto nos incisos I e III do art. 1º, e, como uma das suas finalidades fundamentais “a 

promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” como dispõe o inciso IV do art. 3º. Verifica-se, ainda, no 

caput do art. 5º, que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. 

(BEZERRA, 2007, p. 274). 

Nota-se, assim que revelou um aspecto distintamente social, já que impôs aos entes 

federativos o dever de efetivar políticas, no sentido de atenuar as “desigualdades sociais”, é 

nesse sentido, que se compreendem “os sete86 artigos constitucionais” concernentes a esse 

grupo populacional. Assim sendo, a aplicação desses artigos deve ser de maneira que 

consagrem, notadamente, “os princípios da dignidade humana da igualdade, da cidadania e da 

                                                           
86Art. 7º, XXXI; art. 23, II; art. 24, XIV; art. 37, VIII; ar. 203, IV e V; art. 227, § 1º, II e § 2º e art. 244. 
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democracia”. Portanto, com o objetivo de conseguir solidificar “uma sociedade mais justa, 

democrática e igualitária”, a atuação dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, ou seja, 

a elaboração legislativa, a interpretação jurídica e o desenvolvimento das atividades 

administrativas devem ser pautados nesses princípios (PIOVESAN, 2009, p. 299). 

Nesse contexto, importante salientar que a ratificação pelo Brasil, mediante o 

Decreto nº 3.956/01, da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência ou Convenção de Guatemala 

reafirmou que as pessoas com deficiência têm direitos humanos, assim como liberdades 

fundamentais iguais aos de qualquer outro indivíduo e estes direitos, sobretudo, o direito de 

não serem reprimidas a discriminação com fundamento na deficiência, provêm daquilo que é 

inerente a todos os seres humanos, isto é, da dignidade e da igualdade (BEZERRA, 2007, p. 

274). 

Como se já fora observado há inovações na Carta Maior que são significativas no 

tocante a acréscimo de garantias para efetivação dos direitos fundamentais, tais como o § 1º 

do art. 5º que reza pela aplicabilidade imediata das normas que definem estes direitos e, 

portanto, alcançam o patamar de “cláusulas pétreas”, as ferramentas jurídicas para combater 

“à omissão dos Poderes Públicos” que, de certa forma, estende o alcance da proteção 

jurisdicional, como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (§ 2º, do art. 103) e o 

mandado de injunção (inciso LXXI, do art. 5º) ou, ainda, a consagração dos direitos coletivos 

e difusos, com ferramentas processuais próprias, como o mandado de segurança coletivo 

(inciso LXX, do art. 5º) e a constitucionalização da ação civil pública (Art. 129, III) 

(PIOVESAN, 2009, p. 299). 

Apesar dos avanços observados no âmbito normativo e inclusive reconhecidos, pode-

se dizer pelo menos por parte destes destinatários. No entanto, “passados anos de vigência” da 

Constituição de 1988, embora a proteção específica dos direitos desse seleto grupo, assim 

como as ferramentas jurídicas garantidoras de seus direitos; nota-se a subsistente violação e 

analisa-se que, ainda, “constitui meta a ser alcançada” a real efetivação dos direitos das 

pessoas com deficiência (PIOVESAN, 2009, p. 299). 

Salienta Konrad Hesse (1991, p. 15) que a norma constitucional não possui 

existência independentemente da realidade, não se confundindo com esta, ou seja, não pode 

ser autônoma em relação à realidade a que está vinculada, ao destacar que: 
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A constituição não configura, portanto, apenas expressão de um ser, mas também de 
um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de 
sua vigência, particularmente as forças sociais e políticas. Graças à pretensão de 
eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e 
social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em 
relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade, nem 
a simples eficácia das condições sócio-políticas e econômicas. A força 
condicionante da realidade e a normatividade da Constituição podem ser 
diferençadas; elas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou 
confundidas. 

 

Averigua-se que, além das pessoas com deficiência encontrarem diversas 

dificuldades sociais em seu cotidiano, nota-se, também, que encontram obstáculos físicos. 

Assim, observa-se que, dentre outros direitos, por exemplo, um direto que é, sobretudo, 

ininterruptamente violado e relevante para alcançar a concretização dos direitos, é o direito da 

acessibilidade. 

É basicamente, impossível o alcance da realização de seus direitos, se, por exemplo, 

nem mesmo essas pessoas conseguem ter a efetiva acessibilidade seja nas ruas, calçadas, nos 

prédios públicos ou privados, a própria sociedade, bem como o Poder Público, ainda não se 

adequaram no sentido de facilitar a sua locomoção (art. 5º, XV, da CF/1988), por todo o país 

pode-se verificar a ampla quantidade de obstáculos que elas enfrentam diariamente, 

simplesmente, no intento de ter acesso ao próprio contexto social. Nesse contexto, veja-se o 

entendimento de Araújo e Araújo (2011, pp. 713-714) esclarecendo o quanto o direito a 

acessibilidade é relevante na vida, especificamente, desses cidadãos para conseguir o alcance 

da materialização de seus direitos: 

 

Sem a acessibilidade não será possível ter direito ao trabalho, ter direito à saúde, ter 
direito á inclusão social, enfim. O direito a acessibilidade vai constituir um 
instrumental para outros direitos e, certamente, se constitui um direito em si mesmo. 
Todos têm direito de se locomover, no entanto, para esse grupo de pessoas, a 
locomoção, muitas vezes, é um grande problema. As pessoas cadeirantes, por 
exemplo, não conseguem chegar ao local de seu trabalho se não tiverem um 
transporte acessível, passeios em que possa passar com a cadeira de rodas, sem as 
gôndolas, que servem de suporte para os sacos de lixo, que impedem a passagem da 
cadeira. Os problemas de acessibilidade são enormes e a sociedade brasileira ainda 
resiste em eliminá-los. 

 

Como se vê, é subsistente o problema da ausência de efetividade das referidas 

normas, já que nem a sociedade e nem o Estado de forma geral estão, completamente, 

sensíveis de modo fraterno a lidar com a realidade enfrentada por essas pessoas que lutam no 

intuito de obter a verdadeira efetividade de seus direitos. 

Tosi Giuseppe (2012, p. 247) revela que “se a liberdade remete ao indivíduo na sua 

singularidade, e a igualdade o abre a uma dimensão social”, no entanto, conserva-se no campo 
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da identificação “de um grupo ou classe” diferentemente “a fraternidade evoca a ideia de 

outro em relação ao qual não tenho somente direitos a opor, mas responsabilidades a 

compartilhar.”. 

É relevante que ocorra a implementação efetiva da força normativa desses direitos, 

por todos os “atores sociais” se entendendo, portanto, uma “cultura de vigilância” e prática 

constitucional, mediante uma “cidadania popular ativa e combativa”, assim como pela 

“atuação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, um dos principais responsáveis do 

cumprimento da Carta Magna” (PIOVESAN, 2009, p. 299). 

No campo internacional se constatou uma “emergência de uma ética universal” 

objetivando o “respeito, a integração e a proteção das pessoas com deficiência, tônica que 

marca os instrumentos gerais e especiais de proteção” (PIOVESAN, 2009, p. 299). 

Destarte, nota-se a elaboração de diversos documentos internacionais no intento de 

proteger as pessoas com deficiência, dentre os quais, pode-se citar: (1971) a Declaração dos 

Direitos da Criança, dos Direitos do Deficiente Mental; (1975) dos Direitos das Pessoas 

Deficientes; a Convenção 159/83 da OIT e (2006) a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (PIOVESAN, 2009, pp. 299-301). 

Sendo que a adoção da Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as 

formas de Discriminação contra pessoas com Deficiência, adotada pela OEA em 1999, assim 

como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência adotada pela ONU em 

2006, foram os instrumentos jurídicos internacionais que inovou a significação de 

“deficiência” compreendendo “como toda e qualquer restrição física, mental ou sensorial, 

permanente ou temporária, que limita o exercício de direitos e que pode ser causada ou 

agravada pelo ambiente econômico social”. Nessa acepção, observa-se que houve o 

“reconhecimento”, de forma explícita, no sentido de que “o meio ambiente econômico e 

social” qual elas convivem “pode ser causa ou fator de agravamento” na vida destas 

(PIOVESAN, 2009, pp. 301-302). 

Nota-se que os enunciados, de ambos os instrumentos internacionais de proteção dos 

direitos das pessoas com deficiência, consideram dois viés: uma diz respeito a vertente 

repressiva, no sentido em que veda qualquer configuração de discriminação para com essas 

pessoas, e a outra vertente é a “promocional” quando sugere que se promova a igualdade, no 

tocante a “proteção dos direito das pessoas com deficiência”. Adverte-se que o maior 

propósito desses diplomas internacionais é a promoção, proteção e garantia do exercício pleno 

dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Desse modo, demanda atuação dos 



111 

 

 

Estados membros, no sentido de que viabilizem medidas legislativas, administrativas e de 

diferente natureza de forma que sejam elaborados os diretos nela enunciados (PIOVESAN, 

2009, p. 302). 

Pode-se analisar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência traz 

a consagração desde os “direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais”, 

bem como direitos que são característicos de “grupos duplamente vulneráveis”, tais como 

mulheres, crianças indígenas com deficiência, dentre diversas minorias verificada no 

preâmbulo (LOPES, 2007, p. 59). 

Destaca-se, dentre o universo vasto de artigos contemplados na Convenção os 

seguintes direitos: 

 

Igualdade e não-discriminação; acessibilidade; direito à vida; situações de risco e 
emergências humanitárias; reconhecimento igual como pessoa perante a lei; acesso à 
justiça; liberdade e segurança da pessoa; liberdade de expressão e opinião e acesso à 
informação; respeito para com o lar e família; educação; saúde; habilitação e 
reabilitação; trabalho e emprego, participação na vida pública e política; participação 
na vida cultural, recreação, lazer e esporte; dados e estatísticas; cooperação 
internacional e monitoramento; entre outros são 50 ao total (LOPES, 2007, p. 59). 

 

A Convenção da ONU que protege os direitos das pessoas com deficiência destaca, 

também, que estas pessoas devem ter oportunidade de participação ativa nos “processos 

decisórios” atinentes a programas e políticas voltadas para elas. Adverte a obrigação dos 

Estados membros a consultarem essas pessoas mediante seus “representantes e organizações”, 

quando forem elaborarem e programarem normas e medidas para alcançar a concretização da 

Convenção, bem como “outras políticas que embatam suas vidas” (PIOVESAN, 2009, p. 

302). 

Nesse sentido, aponta Alexandre Carvalho Baroni (2008, pp.16-17) que se deve guiar 

“a partir da ótica de que as próprias pessoas com deficiência são as que sabem o que é melhor 

para elas e por isso devem ser ouvidas em todas as ações que as envolvam”.  

Nota-se a existência de oito princípios que inspiraram a Convenção, dentre eles, 

destacam-se: a) o respeito à dignidade e autonomia individual para fazer suas próprias 

escolhas e independência pessoal; b) não discriminação; c) plena efetiva participação e 

inclusão social; d) respeito às diferenças e aceitação das pessoas com deficiência como parte 

da diversidade humana; e) igualdade de oportunidade; f) acessibilidade; g) igualdade entre 

homens e mulheres; h) respeito ao desenvolvimento das capacidades das crianças com 

deficiência e respeito aos direitos destas crianças de preservar sua identidade (PIOVESAN, 

2009, p. 302). 
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Dessa maneira, se materializam, de forma gradual, parâmetros mínimos de proteção 

aos direitos das pessoas com deficiência, devendo os Estados membros na ordem 

internacional e o seu direito interno guiar-se por eles. 

Ressalta Flávia Piovesan (2009, p. 303) que os dispositivos constitucionais estão em 

conformidade com esses parâmetros mínimos de proteção e, assim, a Carta Maior encontra-se 

apta na incorporação das reivindicações desse grupo populacional, todavia, cumpre aos 

aplicadores do direito a potencialização e otimização do “uso estratégico desses instrumentos 

para a plena observância dos direitos das pessoas com deficiência”. 

Bobbio (1992, pp. 40-41) esclarece acerca da força normativa dos tratados 

internacionais de direitos humanos, veja-se:  

 

As atividades até aqui implementadas pelos organismos internacionais, tendo em 
vista a tutela dos direitos do homem, podem ser consideradas sob três aspectos: 
“promoção, controle e garantia”. Por promoção, entende-se o conjunto de ações que 
são orientadas para este duplo objetivo: a) induzir os Estados que não têm uma 
disciplina específica para a tutela dos direitos do homem a introduzi-la; b) induzir os 
que já a têm a aperfeiçoá-la, seja com relação ao direito substancial (número e 
qualidade dos direitos a tutelar), seja com relação aos procedimentos (número e 
qualidade dos controles jurisdicionais). Por atividades de controle, entende-se o 
conjunto de medidas que os vários organismos internacionais põem em movimento 
para verificar se e em que grau as recomendações foram acolhidas, se e em que grau 
as convenções foram respeitadas. Dois modos típicos para exercer esse controle - 
ambos previstos, por exemplo, nos dois “Pactos” de 1966 já mencionados - são os 
“relatórios” que cada Estado signatário da convenção se compromete a apresentar 
sobre as medidas adotadas para tutelar os direitos do homem de acordo com o 
próprio pacto (cf. art. 40), bem como os “comunicados” com os quais um Estado 
membro denuncia que outro Estado- membro não cumpriu as obrigações decorrentes 
do pacto (cf. art. 41). Finalmente, por atividades de garantia entende-se a 
organização de uma autêntica tutela jurisdicional de nível internacional, que 
substitua à nacional. A separação entre as duas primeiras formas de tutela dos 
direitos do homem e a terceira é bastante nítida: enquanto a promoção e o controle 
se dirigem exclusivamente para as garantias existentes ou a instituir no interior do 
Estado, ou seja, tendem a reforçar ou a aperfeiçoar o sistema jurisdicional nacional, 
a terceira tem como meta a criação de uma nova e mais alta jurisdição, a substituição 
da garantia nacional pela internacional, quando aquela for insuficiente ou mesmo 
inexistente. 

 

Com efeito, observa-se que esses diplomas internacionais garantem um tratamento 

especial e diferenciado para todas as pessoas com deficiência, levando em conta suas 

essenciais necessidades e peculiaridades. 

Nas esferas legislativa, executiva e judiciária do Brasil nota-se que vem se 

ampliando, ainda de forma muito tímida, o esforço no intento da implementação dos direitos 

das pessoas com deficiência de forma mais efetiva no Brasil. 
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4.3 Atuação do Poder Legislativo na eficácia da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

Averigua-se que no campo infraconstitucional, a legislação federal87 é agradável, no 

sentido em que abrange quase todos os direitos desse seleto grupo, prevendo, portanto, a 

criação de instituições para a produção e a concretização de projetos e planos, programas e 

políticas voltadas para essas pessoas. Sendo que o assunto mais ressaltado foi à inserção 

dessas pessoas no mercado de trabalho, bem como o valor da dignidade humana. No entanto, 

deixa a desejar, quando deixa brechas no tocante, por exemplo, a assistência familiar, combate 

à exploração ou acessibilidade das pessoas com deficiência sensorial, haja vista que boa parte 

da legislação refere-se com maior amplitude à deficiência motora. Desse modo, ainda, 

analisa-se que há abundância e dispersão na lei federal fora as suas lacunas, e a ausência de 

inspeção da materialização dessas leis, acaba restringindo a sua efetividade. 

Nesse contexto, aduz Cançado (1999, p. 142) que os Estados membros devem se 

empenhar, no sentido de dar a devida “adequação das leis nacionais à normativa dos tratados 

de direitos humanos”. Desse modo, o Brasil tem tentando moldar-se aos enunciados 

residentes na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.  

 

 

4.4 Atuação do Poder Executivo na eficácia da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência 

 

Na seara do Executivo, verificam-se a existência de diversos programas 

governamentais88, referentes à previdência, saúde, trabalho ou educação, dentre outros, 

inseridos nos campos dos entes federativos voltados para inclusão desse grupo no contexto 

                                                           
87Verifica um vasto campo de leis federais, dentre as quais pode-se citar: 1. Lei nº 4.169/1962; 2. Lei nº 
7.070/1982; 3. Lei nº 7.405/1985; 4. Lei nº 7.853/1989; 5. Lei nº 8.160/1991; 6. Lei nº 8.899/1994; 7. Lei nº 
8.989/1995; 8. Lei nº 9.610/1998 ; 9. Lei nº 9.777/1998; 10. Lei nº 10.048/2000 ; 11. Lei nº 10.050/2000; 12. Lei 
nº 10.098/2000; 13. Lei nº 10.226/2001; 14. Lei nº 10.436/2002;15. Lei nº 10.683/2003; 16. Lei nº 10.708/2003; 
17. Lei nº 10.753/2003; 18. Lei nº 10.754/2003; 19. Lei nº 10.845/2004; 20. Lei nº 11.126/2005 ; 21. Lei nº 
11.133/2005; 22. Lei nº 11.180/2005; 23. Lei nº 11.307/2006; 24. Lei nº 11.692/2008; 25. Lei nº 11.982/2009; 
26. Lei nº 12.190/2010; 27. Lei nº 12.319/2010; 28. Lei nº 12.470/2011; 29. Lei nº 12.587/2012; 30. Lei nº 
12.608/2012; 31. Lei nº 12.613/2012; 32. Lei nº 12.622/2012. 

88Dentre os programas, pode-se destacar o mais recente plano nacional que o Executivo lançou o “Viver sem 
Limite - Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência”. Refere-se a um conjunto de políticas públicas 
que fundamenta-se em quatro linhas: atenção à saúde; acesso à educação; acessibilidade e inclusão social. 
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social e isso demonstra a reflexão de evolução constitucional. Todavia, se examina que esses 

programas do governo não indicam que efetivamente esteja ocorrendo o respeito aos direitos 

das pessoas com deficiência, cite-se, do mesmo modo, as diversas leis criadas com numerosos 

programas e políticas públicas existentes, porém na prática não ocorre a sua efetiva execução. 

Por exemplo, Mara Gabrilli (2014)89, afirma que recentemente “a fragilidade no 

cuidado de doenças mentais é reflexo de uma política pública que até os anos 1980 mantinha 

em funcionamento os manicômios, onde pacientes eram submetidos a tratamentos 

desumanos”. 

Aponta-se, ainda, a demora para regular as normas; o não cumprimento de “decisões 

judiciais; a omissão e negligência com relação às pessoas com deficiência; e o jogo de 

“empurra-empurra” de responsabilidade da União, os Estados e os Municípios” (PIOVESAN, 

2009, p. 305). 

Ressalta Paulo Roberto Barbosa Ramos (2007, p. 432) que para a essencial execução 

das políticas coerentemente adequadas para atender as necessidades desse distinto grupo, se 

faz necessário “o conhecimento da realidade” destas e não somente nas demandas que se 

chegam a esses órgãos, bem como é necessário a realização de pesquisas oficiais, adicionando 

a forte atuação dos Conselhos de Direito, Ministério Público e da Defensoria Pública de forma 

articulada Ministerial.  

 

 

4.5. Atuação do Poder Judiciário: aplicabilidade da jurisprudência 

brasileira e a eficácia da Convenção sobre os direitos das pessoas com 

deficiência à luz da Constituição de 1988. 

 

No que tange ao Poder Judiciário, examina-se que as instâncias ordinárias da Justiça 

brasileira, deparam com a subsistente dificuldade em dar aplicabilidade aos instrumentos 

internacionais, dentre os quais o Brasil agregou em seu ordenamento jurídico, por conta da 

sua ratificação, destaca-se aqui, por exemplo, seguindo a referência ao objeto dessa pesquisa 

que são os tratados de direitos humanos que protege os direitos das pessoas com deficiência, 

isto é, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Desse 

                                                           
89UOL. Notícias. Opinião. GABRILLI, Mara. SUS não está preparado para tratamento de doenças mentais. 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/03/21/sus-nao-esta-preparado-para-tratamento-de-
doencas-mentais.htm Acesso em: 21 mar. 2013. 

http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/03/21/sus-nao-esta-preparado-para-tratamento-de-doencas-mentais.htm
http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2014/03/21/sus-nao-esta-preparado-para-tratamento-de-doencas-mentais.htm
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modo, verifica-se que até mesmo os Tribunais superiores fundamentam suas decisões muito 

raramente em artigos constantes em tratados internacionais, nem em legislações federais ou 

estaduais, mas nos dispositivos na Carta de 1988. 

Além de se observar a dificuldade dos magistrados em decidir as leis que tratam de 

direito previstos em tratados internacionais, sobretudo, de direitos humanos que protege as 

pessoas com deficiência, observa-se também o ínfimo grau de provocação deste Poder por 

parte dessas pessoas, pois ainda subsistem barreiras para o seu efetivo acesso à justiça 

brasileira. Sendo que o direito ao acesso à justiça compõe a maneira mais hábil de realizar o 

alcance dos direito humanos sua previsão legal é constatada no art. 25 da Convenção 

Americana sobre os Direitos Humanos, bem como no art. 5º, XXXV e LXXIX, da Carta de 

1988.  

Adverte Araújo (2011, p. 140) que “as pessoas com deficiência apresentam graus de 

dificuldade de inclusão, com uma multiplicidade de situações, que deve ser objeto de atenção 

rigorosa, tanto do legislador infraconstitucional, como do administrador e do juiz”. 

Dentre os problemas enfrentados por essas pessoas, na seara judicial, pode-se 

apontar, por exemplo, a morosidade judicial como um fator corriqueiro que está relacionado 

ao excesso de formalismo, sendo assim fator categórico para a não credibilidade das decisões 

judiciais. 

Examina-se que a Carta de 1988 elencou diversas normas ao amparo legal dessas 

pessoas. No entanto, as normas, “a não ser as regras isonômicas constantes do artigo 5º e do 

inciso XXXI do artigo 7º” estão sujeitas a “integração legislativa infraconstitucional” É 

importante conferir se “o legislador infraconstitucional cumpriu seu dever na elaboração da 

norma, quer legislando no tempo certo (sem caracterizar omissão inconstitucional)”, seja 

exercendo os mandamentos constitucionais “que influenciariam no conteúdo normativo 

integrador” (Araújo, 2011, p. 140). 

Ressalva-se que “o direito ao salário mínimo para o carente com deficiência, o 

acesso a edifícios e logradouros públicos, assim como a veículos coletivos de transporte, por 

exemplo, devem ser objeto de integração legislativa infraconstitucional”. São direitos que 

mais têm ensejado ações no âmbito do Poder Judiciário. “A Carta Maior permite que a defesa 

dos direitos das pessoas com deficiência, tanto pela via individual, como pela via difusa ou 

coletiva” (ARAÚJO, 2011, p. 140). 

As vias jurídicas mais utilizadas por essas pessoas são “o mandado de segurança 

coletivo, o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão são os 
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novos instrumentos colocados à disposição das pessoas com deficiência” bem como “os 

meios processuais comuns existentes” anteriores a Carta Política (ARAÚJO, 2011, p. 140). 

É relevante o papel das associações e do Ministério Público os quais agem em nome 

de seus associados, estão legitimados constitucionalmente “para pleitear os direitos das 

pessoas com deficiência” (ARAÚJO, 2011, p. 140). 

Nos casos de omissão de qualquer órgão do Poder Público na efetividade “dos 

direitos e liberdades constitucionais” que protegem esse grupo seleto, “poderá ser atacada, 

seja pela via do mandado de injunção, seja pela via individual, seja ainda, pela via da ação 

direta de inconstitucionalidade, por intermédio das pessoas elencadas nos incisos do artigo” 

(ARAÚJO, 2011, p. 140).  

Assim, caso se configure a omissão, “quer legislativa, quer de execução, através de 

decisão do Supremo Tribunal Federal, a pessoa com deficiência poderá ajuizar ação de perdas 

e danos contra a pessoa jurídica de direito público interno responsável pela omissão”; Assim 

sendo, “se tratando de interesse difuso ou coletivo, o pleito será ajuizado pelo Ministério 

Público ou por associação, devidamente autorizado para tanto” (MIRANDA, 1998, p. 202). 

Apesar das pessoas com deficiência usarem muito pouco as vias judiciais, 

notadamente, seja pela sua dificuldade de acessibilidade ou, sobretudo ao próprio 

desconhecimento dos seus direitos. Por outro lado, observa-se também, pequenos avanços na 

vida desse grupo populacional, com relação, menciona-se, que a condição de deficiência da 

capacidade de visão em apenas um dos olhos foi reconhecida pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) que sumulou o seu entendimento e a partir de então deve esse 

enunciado ser seguido pelas demais instâncias judiciais. Depois de reiteradas decisões, restou 

assinalada a Súmula 37790, do STJ que diz: "o portador de visão monocular tem direito de 

concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes". Examina-se que a 

decisão do STJ foi fundamentada na Carta de 1988, art. 37, VIII, na Lei nº 8.112/90, art. 5º, § 

2º, e no Decreto n° 3.298/99, arts. 3º, 4º, inciso III e art. 37, sendo que tal Decreto dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Essa Súmula 

abriu diversos precedentes91 nesse sentido da inclusão das pessoas com essa condição de 

deficiência.  

                                                           
90Portador de Visão Monocular - Vagas Reservadas aos Deficientes - O portador de visão monocular tem direito 
de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. DJI. Súmulas do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ Súmula nº 377 - 22/04/2009 - DJe 05/05/2009). 

91Outros precedentes: RMS 19.291, RMS 22.489, Agravo Regimental (AgRg) no RMS 26.105 e AgRg no RMS 
20.190. 
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O caso mais recente, nesse sentido, foi julgado em 2008 pelo Ministro Felix Fischer, 

no MS 13.31192, no STJ, quando decidiu sobre a garantia da posse a um cidadão que, em 

2007, concorreu ao cargo de agente de inspeção sanitária do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. Devidamente aprovado, foi submetido à avaliação de saúde. 

Ocorre que o laudo concluiu que o candidato não estaria qualificado como portador de 

deficiência por não se enquadrar nas categorias especificadas no Decreto nº 3.298/99. 

Inconformado, o candidato ingressou com mandado de segurança no STJ. 

O relator Ministro Felix Fischer observou que a visão monocular constitui motivo 

suficiente para reconhecer o direito líquido e certo do candidato à nomeação e posse no cargo 

público pretendido entre as vagas reservadas a portadores de deficiência física. Como se pode 

averiguar, por exemplo, observa-se o caso das pessoas com uma única visão. Como não eram 

enquadradas de forma expressa no Decreto Federal nº. 3.298/9993 permaneciam à margem do 

amparo legal vigente e tinha suas ações perante as instâncias ordinárias indeferidas. Nesse 

caso específico, portanto, teve que o STJ lançar a Súmula 377 para que os demais órgãos 

judiciais seguissem ao ritmo desse entendimento e reconhecessem as pessoas com visão 

monocular como deficientes. Observa-se, em um caso muito similar ao anterior o Supremo 

Tribunal Federal seguiu o mesmo posicionamento do STJ94.  

Outra recente decisão que se observa para essas pessoas ocorreu no sentido da 

garantia do direito de gratuidade em passagens aéreas, essa decisão mostra outro passo 

importante no avanço aos direitos dessas pessoas, assim sendo, é uma maneira de assegurar o 

livre direito de locomoção desse grupo. Examina-se que a Lei nº 8.899/1994 estabelece que “é 

concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no 

sistema de transporte coletivo interestadual”, e o STF95 se posicionou no sentido de que a 

                                                           
92JUS BRASIL. Notícias. STJ - Nova súmula: visão monocular é razão para concorrer em vaga de deficiente 
Disponível em: http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1028507/stj-nova-sumula-visao-monocular-e-razao-para-
concorrer-em-vaga-de-deficiente Acesso em: 01 fev. 2014. 

93PLANALTO. DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999. Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 
de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em: 01 fev. 2014. 

94Veja a ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. 3. Equipe multiprofissional 
do CESPE entendeu que a enfermidade apresentada pelo candidato não se qualifica como visão monocular. 4. 
Agravante sustenta que é portador da referida deficiência, conforme laudos médicos juntados aos autos.  5. 
Necessidade de dilação probatória. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. 
Agravo regimental a que se nega provimento (MS 30055 AgR DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 
21/06/2011). Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1293191>.Acesso em: 20 fev 2014. 

95Veja-se a ementa: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, 

http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1028507/stj-nova-sumula-visao-monocular-e-razao-para-concorrer-em-vaga-de-deficiente
http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1028507/stj-nova-sumula-visao-monocular-e-razao-para-concorrer-em-vaga-de-deficiente
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
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mera reserva de até dois assentos por voo não seria capaz de retirar o interesse na exploração 

econômica dos serviços de transporte aéreo de passageiros.  

Nesse sentido, observe a preleção de Paulo Bonavindes (2006, p. 378) quando 

explica sobre a verificação da isonomia material, que é diversamente da igualdade formal, no 

qual se busca dar a real aplicabilidade e efetividade das normas:  

  

O Estado social é enfim Estado produtor de igualdade fática. Trata-se de um 
conceito que deve iluminar sempre toda a hermenêutica constitucional, em se 
tratando de estabelecer equivalência de direitos. Obriga o Estado, se for o caso, a 
prestações positivas; prover meios, se necessário, para concretizar comandos 
normativos de isonomia. Noutro lugar já escrevemos que a isonomia fática é o grau 
mais alto e talvez mais justo e refinado a que pode subir o princípio da igualdade 
numa estrutura normativa de direito positivo. 

 

Aponta Mazzuoli (2011, p. 414) que os juízes, notadamente, das instâncias 

ordinárias, sentem dificuldades em decisões referentes a processos que aludem à 

aplicabilidade dos diplomas internacionais ratificados pelo Brasil: 

 

Cabe destacar a dificuldade do Poder Judiciário pátrio (especialmente das instâncias 
ordinárias) em lidar com a aplicação dos atos internacionais, notadamente quando 
não se alega qualquer proteção convencional na exordial, e pela análise do caso 
concreto entende-se que o juiz deveria conhecer e aplicar determinado tratado. Ora, 
quando um tratado se integra à ordem jurídica nacional passa a compor o acervo 
normativo pátrio, devendo então o Judiciário aplicá-lo tal como se lei interna fosse, 
ainda que não alegado pela parte: jura novit cúria .  

 

Averigua-se que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é um 

tratado internacional de direitos humanos que o Brasil incorporou ao seu ordenamento 

jurídico como norma constitucional, assim sendo, deve, portanto, os magistrados dar a sua 

                                                                                                                                                                                     

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS - ABRATI. CONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI N. 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994, QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS PORTADORAS 
DE DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA, DA 
ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE, ALÉM DE AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO (ARTS. 1º, INC. IV, 5º, INC. XXII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA): IMPROCEDÊNCIA. 1. A Autora, associação de associação de classe, teve sua legitimidade para 
ajuizar ação direta de inconstitucionalidade reconhecida a partir do julgamento do Agravo Regimental na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.9.2005. 2. Pertinência temática entre as 
finalidades da Autora e a matéria veiculada na lei questionada reconhecida. 3. Em 30.3.2007, o Brasil assinou, na 
sede das Organizações das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem 
como seu Protocolo Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar efetividade ao que foi 
ajustado. 4. A Lei n. 8.899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais 
na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos 
fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de 
meios para que eles sejam alcançados. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 
2649, DF,Rel. Ministra Cármem Lúcia, julgado em 0/05/2008). Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=555517>. Acesso em 20 fev. 2014. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=555517
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real aplicabilidade, ainda que as partes não a tenham alegado no processo, haja vista que 

apreciando o juiz a existência da norma possível para o caso concreto dever aplicá-la.  

Diferentemente do que ocorre nas instâncias ordinárias, observa-se que os Tribunais 

Superiores têm fundamentado seus julgamentos com base na Convenção Internacional sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiência, por exemplo, o RE 440028, de 29 de outubro de 2013, 

no qual teve como Rel. o Min. Marcos Aurélio96. 

Nesse sentido, ressalta Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (2000, p. 33) que não 

adianta o indivíduo possuir “direitos universalmente declarados, se os mesmos não são 

passíveis de exercício pela comunidade na qual o indivíduo vive, ou seja, se sua cidadania e 

suas características não são reconhecidas”; Aponta, ainda que seja justamente esse um dos 

dilemas, exatamente, da Carta de 1988, ou seja, o de “como passar da esfera abstrata de 

princípios à concretude das normas e exercício dos direitos estatuídos” da Carta Maior 

(FRISCHEISEN, 2000, p. 33). 

Explica Cançado (1999, p. 130) que a concordância dos tratados internacionais de 

direitos humanos “pelos Estados Partes implica o reconhecimento da premissa básica, 

subjacente a estes últimos, de que a tarefa de proteção dos direitos humanos não se esgota – 

não pode se esgotar – na ação do Estado”. 

Nesse sentido, adverte que pode até mesmo acontecer algumas “circunstâncias, uma 

determinada violação de uma obrigação convencional engajando a responsabilidade do Estado 

invólucro tanto o Poder Executivo, como o Legislativo, e o Judiciário” (CANÇADO 

TRINDADE, 1999, p. 131). 

Os indevidos e desarrazoados retardamentos, por exemplo, na “administração da 

Justiça”, envolvem “tanto o Poder Judiciário, por falta de diligência, bem como “o Poder 

Legislativo, por não haver aprovado e concedido os recursos orçamentários necessários ao 

funcionamento adequado dos tribunais nacionais”, e também não fica de fora “o Poder 

Executivo, por não haver tomado a iniciativa de propor ao Legislativo” a efetivação das 

melhoras imprescindíveis no “Poder Judiciário” no intuito do seu fortalecimento e 

funcionamento (CANÇADO TRINDADE, 1999, p. 130). 

                                                           
96PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO. A Constituição de 1988, a 
Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 
5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessidades 
especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem (RE 
440028 SP, Re. Ministro Marco Aurélio, julgado em 29/10/2013, grifo nosso). Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4919884> . Acesso em: 20 fev. 2014. 
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Destarte, os instrumentos internacionais de proteção dos direitos das pessoas com 

deficiência, somados às vias dos instrumentos jurídicos nacionais compõem uma segurança 

intrínseca na vigilância dos direitos humanos destas e devem ter sua aplicabilidade efetivada 

pela justiça brasileira. 

Em decorrência da ratificação e incorporação dos tratados internacionais ao direito 

brasileiro, cite-se, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ocorre, desde 

logo, a obrigação no sentido de que “todos, inclusive aos legisladores, podendo-se, pois, 

presumir o propósito de cumprimento de tais obrigações de proteção por Parte do Poder 

Legislativo”, bem como dos “Poderes Executivo e Judiciário” (CANÇADO TRINDADE, 

1999, p. 130). 

Desse modo, afirma Mazzuolli (2011, p. 415) que “os poderes do Estado hão de 

saber que” o problema para a conclusão no Brasil de “um compromisso internacional, é no 

ínfimo, idêntico ao imprescindível para a produção da normatividade interna”. Assim, ao 

passo que o Estado brasileiro se empenha no sentido de cumprir o que “internacionalmente 

concluiu, tem-se que está vinculado aos termos do compromisso firmado”, assim sendo, deve 

“aplicá-lo”, assim como “aplica qualquer norma interna”. 

Afirma Cançado Trindade (1999, p. 136) que “a primazia de um tratado resulta de 

sua própria natureza jurídica, ao que se agregam o imperativo ético” sendo a obrigação no 

tocante que todos os poderes públicos, ou seja, Executivo, Legislativo e, sobretudo o 

Judiciário, deve garantir “a consistência das leis nacionais e decisões de tribunais nacionais 

com o Direito Internacional dos Direitos Humanos”. 

Desta perspectiva, nota-se que a partir do momento em que o Brasil se comprometeu 

na comunidade internacional mediante a ratificação de tratados, “os tribunais tem que 

(obrigatoriamente) cumprir e fazer respeitar essas obrigações assumidas no cenário 

internacional, sob pena de nos declararmos em situação de ilícito internacional”, proveniente 

do não acatamento “imotivado do tratado”, isso enseja espantoso “constrangimento para o 

país no cenário internacional”, além de acompanhar um “descrédito significativo” perante 

“outros Estados com os quais o Brasil celebrou o referido acordo” (MAZZUOLLI, 2011, p. 

415). 

Nota-se, assim que é de suma relevância o papel do Judiciário na coerente e efetiva 

aplicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Por essa razão, os 

magistrados de todas as instâncias judiciais do Brasil precisam “estar familiarizados” com os 

diplomas internacionais que são ratificados pelo Brasil, no intuito de que assim, possam dar a 
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coesa aplicabilidade, notadamente, atinente aos tratados internacionais de direitos humanos 

que protege os direitos das pessoas com deficiência, que tem natureza e nível constitucional. 

Porém, o encargo do Poder Judiciário está, de certa forma, integrado com a do Legislativo 

que, na medida em que um tratado é aprovado, assume o compromisso da não edição de 

norma posterior que o contrarie, “sob pena de responsabilidade internacional”, e ainda com as 

obrigações admitidas no domínio internacional pelo Poder Executivo, ao que de acordo com a 

história consecutivamente incumbiu o zelo nas “relações internacionais” (MAZZUOLLI, 

2011, p. 415). 

Nessa perspectiva, nos tratados internacionais de direitos humanos, os Estados- 

Partes estão não somente obrigados a não violarem os direitos amparados, bem como devem 

“tomar medidas positivas para assegurar a todas as pessoas sob sua jurisdição o exercício livre 

e pleno de todos os direitos protegidos, o que implica a obrigação geral de adequação de seu 

direito interno à normativa internacional de proteção” (CANÇADO, 1999, p. 143). 

No tocante a aplicabilidade dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, é de 

suma importância que além de ser uma exigência constitucional que haja a harmonia agregada 

pelos poderes da União, provém da “prática internacional de boa-fé” que os Estados membros 

devem ter entre eles nas suas mútuas relações. Caso o País não esteja satisfeito com a 

ratificação de determinado tratado, deverá denunciá-lo, porém não deve é empregar-se da 

expedição legislativa propensa a embaraçar o seu “cumprimento e aplicações internas”. Tendo 

em vista que esse fato é amplamente molesto para quem, verdadeiramente, precisa ver a 

perfeita aplicação do tratado, por exemplo, pelo Judiciário. Portanto, deve-se, se for o caso, 

denunciar o acordo, ou na finalidade de adequar ao teor do comprometimento internacional 

que fora firmado alterar a legislação interna (MAZZUOLLI, 2011, p. 416). 

No caso da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo que é um instrumento internacional de direitos humanos que foi 

aprovado consoante a sistemática do § 3º, do art. 5º, da CF, que lhes atribuiu status de emenda 

constitucional, deve ter sua ocasional denúncia condicionada à aprovação prévia do 

Congresso Nacional. Assim, a Convenção sendo o específico diploma internacional 

consagrado atualmente por esse sistema somente poderá ser denunciada mediante quórum 

qualificado de aprovação e com anuência do parlamento.  

Adverte-se que a incorporação e aplicação desses diplomas internacionais no Brasil 

são assuntos sensíveis confrontados pelo “Direito dos Tratados”. Desse modo, tanto os 

estudiosos do direito internacional público, bem como os constitucionalistas precisa refletir 
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com uma aprofundada análise, para chegar à compreensão acerca da “sistemática 

internacional e constitucional modernas de incorporação e aplicação de tratados e sua 

efetividade” no direito brasileiro (MAZZUOLLI, 2011, p. 416). 

Ademais, observa-se que os acordos internacionais se fundamentam na livre vontade 

e combinada dos Estados membros, devendo esse livre-arbítrio na “atuação internacional” 

serem protegidas mediante os “poderes internos” dos Estados, ao passo que tratados 

internacionais alteram “o direito internacional público num complexo de normas reguladoras 

da sociedade mundial”, modificando-o em “direito dinâmico, representativo e excessivamente 

autêntico” (MAZZUOLLI, 2011, p. 416). 

Merece ênfase afirmação do Ministro Celso de Mello no voto proferido no HC 

87.585-TO97, em 12 de março de 2008 quando explica com objetividade como deve ser a 

função do juiz na contemporaneidade, no tocante a dar efetividade aos tratados internacionais 

de direitos humanos, notadamente, podemos correlacionar com a demanda da eficácia da 

Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência pelo direito brasileiro. 

Com o advento da Carta de 1988 nota-se o acionamento do intercâmbio e da conexão 

da comunidade internacional com o ordenamento jurídico brasileiro, de tal modo que 

                                                           
97Veja-se: Vê-se, daí, considerado esse quadro normativo em que preponderam declarações constitucionais e 
internacionais de direitos, que o Supremo Tribunal Federal se defronta com um grande desafio, consistente em 
extrair, dessas mesmas declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, a sua máxima 
eficácia, em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais a sistemas institucionalizados 
de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à 
alteridade humana tornarem-se palavras vãs. 

Presente esse contexto, convém insistir na asserção de que o Poder Judiciário constitui o instrumento 
concretizador das liberdades civis, das franquias constitucionais e dos direitos fundamentais assegurados pelos 
tratados e convenções internacionais subscritos pelo Brasil. Essa alta missão, que foi confiada aos juízes e 
Tribunais, qualifica-se como uma das mais expressivas funções políticas do Poder Judiciário. 

O Juiz, no plano de nossa organização institucional, representa o órgão estatal incumbido de concretizar as 
liberdades públicas proclamadas pela declaração constitucional de direitos e reconhecidas pelos atos e 
convenções internacionais fundados no direito das gentes. Assiste, desse modo, ao Magistrado, o dever de atuar 
como instrumento da Constituição - e garante de sua supremacia - na defesa incondicional e na garantia real das 
liberdades fundamentais da pessoa humana, conferindo, ainda, efetividade aos direitos fundados em tratados 
internacionais de que o Brasil seja parte. Essa é a missão socialmente mais importante e politicamente mais 
sensível que se impõe aos magistrados, em geral, e a esta Suprema Corte, em particular 

É dever dos órgãos do Poder Público - e notadamente dos juízes e Tribunais - respeitar e promover a efetivação 
dos direitos garantidos pelas Constituições dos Estados nacionais e assegurados pelas declarações 
internacionais, em ordem a permitir a prática de um constitucionalismo democrático aberto ao processo de 
crescente internacionalização dos direitos básicos da pessoa humana." (grifo nosso). 

O respeito e a observância das liberdades públicas impõem-se ao Estado como obrigação indeclinável, que se 
justifica pela necessária submissão do Poder Público aos direitos fundamentais da pessoa humana (grifo nosso). 
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 87.585 – TO. Relator Mim. Marcos Aurélio, 
Brasília: 3 de dezembro de 2008. Voto-Vista Min. Celso de Mello, p. 251. 
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avigorou o processo de resguardo dos direitos fundamentais alicerçando na prioridade da 

efetivação dos direitos humanos.  

Averigua-se o procedimento da internacionalização dos direitos humanos na Carta 

Magna, mais especificamente, adicione-se o panorama da constitucionalização dos Direitos 

Fundamentais das Pessoas com Deficiência como parâmetro a surtir reflexo e respeito por 

toda legislação brasileira, perante a sociedade, e o Estado de forma geral, que, no mais, se 

prontifica a se efetivar como um verdadeiro Estado Constitucional Democrático de Direito. 

Além disso, compete aos Poderes Públicos garantir a “implementação” em todo o 

território brasileiro das “normas internacionais de proteção dos direitos humanos”, sancionada 

pelo Brasil. Ressalva-se, ainda, que “as normas internacionais” que inauguram “direitos e 

garantias fundamentais tornam-se passíveis de reinvindicação e pronta aplicação ou execução 

perante o Poder Judiciário”, ao passo que são categoricamente “aplicáveis”. Portanto, as 

pessoas devem, de forma direta, ser beneficiadas pelos diplomas internacionais voltados à 

proteção dos direitos humanos (PIOVESAN, 2012, pp. 156-157). 

A íntegra concretização da ordem jurídica constitucional é uma expedição a ser 

explorada mediante a exegese extensa e plena que comporta a materialização do preceito 

amplo da efetividade da Constituição. Não olvidando que o resguardo dos direitos humanos 

deve ocorrer de forma efetiva e imediata.  

Elucida Sarlet (2013, p. 227) que: “Implica o dever do intérprete e aplicador de 

atribuir o sentido” para garantir ampla “eficácia” aos comandos constitucionais. Desse modo, 

analisa-se que a exegese poderá servir como ferramenta para garantir “a otimização da 

eficácia e da efetividade, e, portanto, também da força normativa da constituição”. 

Sem embargo, ficou notório, que a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foi o primeiro documento internacional 

de proteção dos direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, passando a 

agregar ao bloco de constitucionalidade. Assim sendo, a Carta Marga inovou quando 

constitui, dentre as prerrogativas já tuteladas pela Constituição de 1988, os direitos previstos 

em tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja parte. 

Na materialização dessa inclusão, a Constituição conferiu aos direitos internacionais 

natureza de norma constitucional consoante o §3º, do art. 5º, consequentemente, uma natureza 

especial caracterizada aos documentos internacionais de direitos humanos; de tal modo 

conforme o artigo 5º, §§ 1º e 2º 3º, a Constituição de 1988 confere aos direitos previstos em 

tratados internacionais status constitucional, introduzindo-os na lista dos direitos que são 
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garantidos pela Constituição, portanto compreendem aplicabilidade imediata (CANÇADO, 

2003, pp. 622-625). 

Cumpre a suscitação aos magistrados de dar a adequada aplicabilidade desses 

diplomas internacionais e empregar, mediante, uma evolução exegética, no tocante ao 

progresso reforçando-se na normatividade constitucional desses tratados internacionais de 

direitos humanos das pessoas com deficiência, atribuindo com isso ampla efetividade na 

materialização dos direitos fundamentais deste grupo seleto. 

Por fim, com a paisagem na brilhante preleção de Cançado Trindade (2003, p. 625) 

que a falta de aplicabilidade dos tratados internacionais de direitos humanos, no Brasil, ou 

seja, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não são problemas de 

direito, mas falta de vontade (animus) por parte de entes públicos, sobretudo, do Judiciário.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A proposta dessa dissertação foi investigar acerca da eficácia da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil, assim iniciou um percurso no primeiro 

capítulo no intento de compreender quais são os sujeitos desses direitos enunciados na 

Convenção, assim entender o porquê da necessidade de existir um diploma jurídico a nível 

internacional, bem como internalizado no direito interno que os tutelasse amplamente, de 

forma específica, esse grupo. 

Nessa perspectiva, demonstra-se que a contemporaneidade reflete uma existência 

centrada nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da igualdade que 

estão irradiados por toda Carta Cidadã, e, assim, estar vivenciando um momento importante 

registrado no axioma da inclusão social das pessoas com deficiência. 

Após a análise a respeito da história do tratamento social das “pessoas com 

deficiência”, pois se entende que é dessa forma que a Convenção traz a sua acepção, pode-se 

constatar que ainda persistem algumas dificuldades em torno da efetividade dos tratamentos 

dados a estes cidadãos, tendo em vista a trajetória de estigmatização em toda a vida pessoal e 

laboral.  

Analisou-se que durante séculos esse grupo simplesmente tentou suportar uma 

recepção histórica de eliminação, preconceito, discriminação, confinamento e isolamento, de 

um modo geral, de toda a sociedade. Em suma, constatou-se que elas, basicamente tiveram 

que buscar subsistir a quatros fases das suas vidas que foram evoluindo a depender do 

contexto histórico, social e cultural ao qual se encontravam. Deste modo, destacam-se: a 

primeira fase da eliminação, onde elas eram expostas ao banimento, a segunda foi a fase do 

assistencialismo no qual se verificou além de caridades alguns cuidados médicos, ainda que 

precários, a fase da tolerância social, a fase da integração e por fim a fase da inclusão.  

Sendo esta última, a etapa mais relevante, pois, foi inaugurada com o advento dos 

direitos humanos no cenário internacional a partir de 1948 com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. 

A partir daí, houve o efetivo reconhecimento dessas pessoas como sujeitos plenos de 

direito no cenário universal, no entanto, admite-se a sua dignidade como seres humanos 

carecidos de prerrogativas. Ocorriam graves violações dos seus direitos humanos 

fundamentais, pois eram patenteadas como cidadãs de direito, porém estas não eram 
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respeitadas e nota-se que as dimensões dos direitos humanos para vida dessas pessoas 

representavam mais, na prática, um direito simbólico, pois as características principais desses 

direitos humanos universais, indivisíveis e de efetividade etc não conseguiam se firmar na 

vida delas.  

Com efeito, observou-se um amplo movimento mundial desses indivíduos que 

iniciou-se a partir da década de 1980, pressionando a ONU no sentido da elaboração de 

diplomas internacionais específicos para proteção dos seus direitos. E, sensíveis, as 

atrocidades deixadas pelas Grandes Guerras mundiais na vida dessas pessoas, os quais 

ficaram com violentas sequelas, fora a pressão desses grupos, e ao verificar que apenas a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos não era o bastante para assegurar os direitos 

delas. A Declaração por não ser um tratado, não tinha força para vincular-se no sentido de 

exigir dos Estados a sua efetiva ação. 

Então sensível a tudo isso, Organismos Internacionais se reuniram na elaboração de 

mecanismos de proteção a essas pessoas, e ao mesmo passo encadearam os Estados Partes na 

promoção e concretização dos seus direitos. Sendo que o resultado disso configurou na 

adoção pela ONU, em 2006, da Convenção Internacional dos direitos das pessoas com 

deficiência que é um tratado de direitos humanos e que tem força de lei, e vincula aos Estados 

Partes no sentido que ocorra o seu fiel cumprimento.  

No Brasil, ao examinar a época do regime ditatorial verifica-se que já havia a 

proteção no texto constitucional se referindo a essas pessoas. No entanto não houve êxito 

algum na vida delas, pois o regime ditatório simplesmente restringiu os direitos fundamentais. 

Com a transição para a Carta de 1988, percebe-se que esta insere as pessoas com 

deficiência em um amplo rol de artigos que irradia por todo texto constitucional, a partir 

daqui, pode-se notar alguns logros para esse grupo especifico.  

Ainda assim, com tantos relevantes avanços significativos que de forma gradual se 

averiguava na vida delas, científicos, tecnológicos, como a introdução do Braille, a linguagem 

dos sinais etc, o esforço científico dirigido para compreender, prevenir e facilitar a vida das 

pessoas com deficiência, ainda não atingiu sua eficácia.  

Todavia, não foi possível verificar que, a sociedade ainda admitisse verdadeiramente, 

a inclusão dessas pessoas, constata-se que ainda era persistente o abandono, isolamento, 

preconceito e discriminação para com essas pessoas, pois isso é perceptível por toda parte por 

onde se caminha. Basta examinar com um olhar um pouco apurado pelas vias, calçadas, pelos 
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edifícios que se verificará o tamanho da dificuldade e impossibilidade do acesso diário que é 

concebido, ainda, de maneira restrita para essas pessoas.  

Assim, com o reforço do movimento dessas pessoas com deficiência pelo mundo na 

luta de seus direitos, bem como no Brasil, nota-se que em 2009 com Decreto 6.949/2009 foi 

adotada no direito interno a Convenção de direitos humanos que protege esse grupo 

populacional. 

Todavia, a discussão não teria chegado ainda ao fim, ao contrário, tão-somente 

iniciou-se o acirramento entre os mais renomados internacionalistas acerca da aplicabilidade e 

qual o status que seria conferido para esses tratados internacionais dentro do sistema 

brasileiro e se estes tratados teriam relevância de norma constitucional e logo, integrariam o 

bloco de constitucionalidade ou não.  

Então, as divergências que permeiam sobre a receptividade e a hierarquização dos 

tratados e convenções internacionais sobre os Direitos Humanos no direito brasileiro 

prosseguem por um longo tempo na doutrina, já o Supremo Tribunal Federal se posicionou no 

tocante à extensão e acerca dos efeitos mencionados do § 3º do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988 inserido pela Emenda Constitucional n°45/2004, desde o julgamento do Recurso 

Extraordinário n° 466.343-1/SP, este é de grande importância, tendo em vista a magnitude do 

controle prático, o qual exerce nos vindouros casos sobre possíveis dilemas com normas 

contidas em tratados internacionais de direitos humanos. 

Do julgamento do RE nº466.343-1/SP, conclui-se que a habitual pirâmide jurídica de 

Kelsen passa a conter mais de uma escala de escalonamento, um nível interposto vinculado às 

regras de status supralegais, que se veem na Constituição Federal e sobre a legislação 

infraconstitucional. Logo, notam-se duas fórmulas de entradas desses diplomas internacionais 

no direito brasileiro. Têm-se dois mecanismos de inclusão de tratados de Direitos Humanos 

no Brasil, se estes não seguissem a votação da sistemática do § 3º do art. 5º, da Carta de 1988 

que lhes dá o status de norma constitucional e os põe no bloco de constitucionalidade, 

deveriam pela segunda forma adquirir status de supralegalidade, isto é, situando-se abaixo da 

Constituição, porém acima da lei. 

Assim, restou claro que os tratados internacionais de direitos humanos que versa 

sobre os direitos das pessoas com deficiência acompanharam a regrada sistemática do § 3º do 

art. 5º e, portanto, integra o bloco de constitucionalidade, esta regra adotada pelo STF deixou 

muitos internacionalistas divergentes, cite-se Flávia Piovesan, Antônio Augusto Cançado 

Trindade, Valério Mazzuolli, os quais compreendem que os tratados de direitos humanos 
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deveriam entrar no ordenamento brasileiro sem passar por toda a sistemática de votação 

prevista no § 3º do art. 5º, da Carta Magna. 

Nesse âmbito, enquanto divergências persistiam acirradas na doutrina, a 

jurisprudência da Corte Suprema andou no sentido de seguir a tendência internacional em 

assunto de direitos humanos que obstrui de forma contínua qualquer modalidade de prisão 

civil consoante o descumprimento de obrigações contratuais, a não ser para o caso do devedor 

de alimentos, assim o Supremo Tribunal Federal também ganhou no sentido de concretizar a 

cooperação externa, partilhando o ordenamento jurídico interno a este conceito de Estado 

Constitucional Cooperativo que traz como finalidade o desenvolvimento do direito comum, 

onde a realização cooperativa dos direitos humanos é a sua missão primordial. 

Esta mudança de rumo, do Excelso Pretório, ainda que questionável por alguns 

autores demonstra que o STF tem tentado acompanhar as mudanças verificadas na sociedade 

brasileira, atualizando suas decisões, de maneira a torná-las mais apropriadas às modernas 

necessidades voltando-se principalmente à proteção do ser humano em âmbito nacional e 

internacional. 

Restou claro, que após averiguar toda essa longa discussão doutrinária compreender 

que apesar de existir, essas duas fórmulas de incorporação dos tratados internacionais no 

Brasil, a convenção internacional de direito da pessoa com deficiência, inovou, pois foi o 

primeiro tratado de direitos humanos que entrou no ordenamento jurídico brasileiro 

obedecendo todo o procedimento de votação da sistemática do § 3º, do art. 5º da Constituição 

Federal, portanto passaram a agregar o bloco de constitucionalidade do ordenamento jurídico 

do Brasil. 

Assim sendo, pode-se afirmar que no ápice da pirâmide jurídica encontra-se a 

Constituição de 1988 integrando o Decreto 6.949/2009 que internalizou o tratado de direitos 

humanos na ordem jurídica do Brasil, a Convenção tem status de norma constitucional e sua 

aplicabilidade é imediata conforme os § § 1º, 2º, do art. 5º, já que são elevadas como normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais. Desse modo, todos os poderes públicos, 

sobretudo, o Judiciário, devem atentar no sentido de dar a sua legítima eficácia e 

aplicabilidade.  

No entanto, percebe-se que há uma grande resistência em aplicar essa Convenção por 

partes das instâncias ordinárias do Poder Judiciário, sobretudo, observou-se que os Tribunais 

superiores como o Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal vem, ainda que em 

poucos julgados, conferindo a efetiva adequação desses instrumentos e assim acaba se 
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ajustando para essa nova realidade da efetividade na aplicação desses tratados internacionais 

de direitos humanos que possuem status constitucional. 

Ademais, notou-se que nos tempos atuais, apesar da introdução da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu Protocolo Facultativo, ocorre diversas 

violações sobre os direitos desse grupo populacional. Contudo, com o progresso dos assuntos 

atrelados aos direitos humanos e o desenvolvimento das culturas, tem gerado uma adequada e 

nova visão com respeito a essas pessoas.  

Em suma, na contemporaneidade faz-se mercê extinguir os maltratos às pessoas com 

deficiência, haja vista que durante todo o percurso, as agressões destes foram desencadeadas 

por meio da estigmatização social. Assim, há infelizmente um longo caminho a seguir no 

tocante à conscientização populacional. 

A pesquisa demonstrou que a Convenção sobre os Direitos das pessoas com 

Deficiência no direito interno precisa exercer com efetividade a aplicação a que se destina 

perante todos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Decreto 6.449/2009 a internalizou do 

direito brasileiro, portanto incorporou a constitucionalização dos tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos das pessoas com deficiência no Brasil.  

Este acontecimento revela um verdadeiro progresso dos direitos humanos no Brasil 

na aplicabilidade de uma desejada e convicta nação Humanística e Constitucionalista de 

Direito, esta passagem incentivará ainda mais a proteção internacional do ser humano também 

em âmbito jurídico interno, gerando a consequente promoção do início da dignidade do 

homem. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A - CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Preâmbulo 

 

Os Estados Partes da presente Convenção,  

a) Relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem a 

dignidade e o valor inerentes e os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família 

humana como o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

nos Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, proclamaram e concordaram que toda pessoa faz 

jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie, 

c) Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as 

pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação, 

d) Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional 

sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias, 

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da 

interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem 

a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, 

f) Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes de política, contidos no 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e nas Normas sobre a Equiparação de 
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Oportunidades para Pessoas com Deficiência, para influenciar a promoção, a formulação e a avaliação 

de políticas, planos, programas e ações em níveis nacional, regional e internacional para possibilitar 

maior igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência; 

g) Ressaltando a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das 

preocupações da sociedade como parte integrante das estratégias relevantes de desenvolvimento 

sustentável, 

h) Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de 

deficiência, configura violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano, 

i) Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com deficiência, 

j) Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as 

pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requerem maior apoio, 

k) Preocupados com o fato de que, não obstante esses diversos instrumentos e 

compromissos, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar barreiras contra sua participação 

como membros iguais da sociedade e violações de seus direitos humanos em todas as partes do 

mundo, 

l) Reconhecendo a importância da cooperação internacional para melhorar as condições de 

vida das pessoas com deficiência em todos os países, particularmente naqueles em desenvolvimento, 

m) Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas com 

deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de suas comunidades, e que a promoção do pleno 

exercício, pelas pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e de sua 

plena participação na sociedade resultará no fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade 

e no significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como 

na erradicação da pobreza, 

n) Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e 

independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas, 

o) Considerando que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de participar 

ativamente das decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos que lhes dizem respeito 

diretamente, 

p) Preocupados com as difíceis situações enfrentadas por pessoas com deficiência que estão 

sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de discriminação por causa de raça, cor, sexo, idioma, 
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religião, opiniões políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, 

nascimento, idade ou outra condição, 

q) Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas a 

maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento 

negligente, maus-tratos ou exploração, 

r) Reconhecendo que as crianças com deficiência devem gozar plenamente de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidades com as outras crianças e 

relembrando as obrigações assumidas com esse fim pelos Estados Partes na Convenção sobre os 

Direitos da Criança, 

s) Ressaltando a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para 

promover o pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com 

deficiência, 

t) Salientando o fato de que a maioria das pessoas com deficiência vive em condições de 

pobreza e, nesse sentido, reconhecendo a necessidade crítica de lidar com o impacto negativo da 

pobreza sobre pessoas com deficiência, 

u) Tendo em mente que as condições de paz e segurança baseadas no pleno respeito aos 

propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e a observância dos instrumentos de 

direitos humanos são indispensáveis para a total proteção das pessoas com deficiência, particularmente 

durante conflitos armados e ocupação estrangeira, 

v) Reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e 

cultural, à saúde, à educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com 

deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, 

w) Conscientes de que a pessoa tem deveres para com outras pessoas e para com a 

comunidade a que pertence e que, portanto, tem a responsabilidade de esforçar-se para a promoção e a 

observância dos direitos reconhecidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos, 

x) Convencidos de que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o 

direito de receber a proteção da sociedade e do Estado e de que as pessoas com deficiência e seus 

familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de 

contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, 

y) 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 
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participação na vida econômica, social e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países em 

desenvolvimento como nos desenvolvidos,  

Acordaram o seguinte:  

 

Artigo 1º  

Propósito  

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.   

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.  

 

Artigo 2º  

Definições  

Para os propósitos da presente Convenção:  

“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, 

os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, 

escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos 

aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação 

acessíveis; 

“Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não-falada;  

“Discriminação por motivo de deficiência” significa qualquer diferenciação, exclusão ou 

restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o 

reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, 

civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação 

razoável; 
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“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não 

acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que 

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

pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; 

“Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 

serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

projeto específico. O “desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de 

pessoas com deficiência, quando necessárias.  

 

Artigo 3º  

Princípios gerais  

Os princípios da presente Convenção são: 

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer 

as próprias escolhas, e a independência das pessoas;  

b) A não-discriminação; 

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da 

diversidade humana e da humanidade; 

e) A igualdade de oportunidades; 

f) A acessibilidade; 

g) A igualdade entre o homem e a mulher;  

h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo 

direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.  

 

Artigo 4º  

Obrigações gerais  



145 

 

 

1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo 

de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, 

necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção; 

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, 

regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com 

deficiência; 

c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos direitos 

humanos das pessoas com deficiência; 

d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a presente 

Convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições atuem em conformidade com a 

presente Convenção; 

e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em 

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

f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos 

e instalações com desenho universal, conforme definidos no Artigo 2 da presente Convenção, que 

exijam o mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às 

necessidades específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a 

promover o desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes; 

g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o 

emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas 

para locomoção, dispositivos e tecnologias assertivas, adequados a pessoas com deficiência, dando 

prioridade a tecnologias de custo acessível; 

h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas 

técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assertivas, incluindo novas tecnologias bem como 

outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações; 

i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente Convenção dos 

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

de assistência e serviços garantidos por esses direitos.  
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2. Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte se compromete 

a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da 

cooperação internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem 

prejuízo das obrigações contidas na presente Convenção que forem imediatamente aplicáveis de 

acordo com o direito internacional.  

3. Na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a presente 

Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, os 

Estados Partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, 

inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas.  

4. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à 

realização dos direitos das pessoas com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação do 

Estado Parte ou no direito internacional em vigor para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição ou 

derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em 

qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com leis, convenções, regulamentos 

ou costumes, sob a alegação de que a presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou 

que os reconhece em menor grau.  

5. As disposições da presente Convenção se aplicam, sem limitação ou exceção, a todas as 

unidades constitutivas dos Estados federativos.  

 

Artigo 5º  

Igualdade e não-discriminação  

1. Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que 

fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.  

2. Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às 

pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo.  

3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão 

todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja oferecida.  

4. Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem necessárias para 

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

discriminatórias.  
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Artigo 6º  

Mulheres com deficiência  

1. Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com deficiência estão sujeitas a 

múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e  meninas 

com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.  

2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno 

desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o 

gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na presente Convenção.  

 

Artigo 7º  

Crianças com deficiência  

1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com 

deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de 

oportunidades com as demais crianças.  

2. Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança 

receberá consideração primordial.  

3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de 

expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua 

opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e maturidade, em igualdade de 

oportunidades com as demais crianças, e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, 

para que possam exercer tal direito.  

 

Artigo 8º  

Conscientização  

1. Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas 

para:  

a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com 

deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência; 
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b) Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com 

deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade, em todas as áreas da vida;  

c) Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das pessoas com 

deficiência. 

2. As medidas para esse fim incluem:  

a) Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de conscientização públicas, destinadas a:  

i)  Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com deficiência; 

ii) Promover percepção positiva e maior consciência social em relação às pessoas com 

deficiência;  

iii) Promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas 

com deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e ao mercado laboral;  

b) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças 

desde tenra idade, uma atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência; 

c) Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as pessoas com deficiência de maneira 

compatível com o propósito da presente Convenção;  

d) Promover programas de formação sobre sensibilização a respeito das pessoas com 

deficiência e sobre os direitos das pessoas com deficiência.  

 

Artigo 9º  

Acessibilidade  

1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para 

assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 

ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso 

público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a 

eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:  

a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive 

escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho;  
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b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de 

emergência.  

2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:  

a) Desenvolver, promulgar e monitorar a instalação de normas e diretrizes mínimas para a 

acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público; 

b) Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao 

público ou de uso público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para 

pessoas com deficiência; 

c) Proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação em relação às questões de 

acessibilidade com as quais as pessoas com deficiência se confrontam; 

d) Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização 

em braille e em formatos de fácil leitura e compreensão; 

e) Oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo 

guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e 

outras instalações abertas ao público ou de uso público;  

f) Promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a 

fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações; 

g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, inclusive à Internet;  

h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a 

disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e 

tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo.  

 

Artigo 10 

Direito à vida  

Os Estados Partes reafirmam que todo ser humano tem o inerente direito à vida e tomarão 

todas as medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com 

deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  
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Artigo 11 

Situações de risco e emergências humanitárias  

Em conformidade com suas obrigações decorrentes do direito internacional, inclusive do 

direito humanitário internacional e do direito internacional dos direitos humanos, os Estados Partes 

tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança das pessoas com 

deficiência que se encontrar em situações de risco, inclusive situações de conflito armado, 

emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais.  

 

Artigo 12 

Reconhecimento igual perante a lei  

1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser 

reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. 

2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade 

legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.  

3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com 

deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal.   

4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade 

legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o 

direito internacional dos direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao 

exercício da capacidade legal respeitem os direitos, à vontade e as preferências da pessoa, sejam 

isentas de conflito de interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às 

circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão 

regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas 

serão proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.   

5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas 

apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar 

bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e 

outras formas de crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam 

arbitrariamente destituídas de seus bens.  
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Artigo 13 

Acesso à justiça  

1. Os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas com deficiência à justiça, em 

igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações 

processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo papel das pessoas com deficiência como 

participantes diretos ou indiretos, inclusive como testemunhas, em todos os procedimentos jurídicos, 

tais como investigações e outras etapas preliminares.  

2. A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo acesso à justiça, os Estados Partes 

promoverão a capacitação apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, 

inclusive a polícia e os funcionários do sistema penitenciário.  

 

Artigo 14 

Liberdade e segurança da pessoa  

1. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas:  

a) Gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa; e 

b) Não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e que toda privação de 

liberdade esteja em conformidade com a lei, e que a existência de deficiência não justifique a privação 

de liberdade.  

2. Os Estados Partes assegurarão que, se pessoas com deficiência forem privadas de 

liberdade mediante algum processo, elas, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 

façam jus a garantias de acordo com o direito internacional dos direitos humanos e sejam tratadas em 

conformidade com os objetivos e princípios da presente Convenção, inclusive mediante a provisão de 

adaptação razoável.  

 

Artigo 15 

Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes  
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1. Nenhuma pessoa será submetida à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes. Em especial, nenhuma pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos ou científicos 

sem seu livre consentimento.  

2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas efetivas de natureza legislativa, 

administrativa, judicial ou outra para evitar que pessoas com deficiência, do mesmo modo que as 

demais pessoas, sejam submetidas à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes.  

 

Artigo 16 

Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso  

1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, 

administrativa, social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro 

como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos 

relacionados a gênero.  

2. Os Estados Partes também tomarão todas as medidas apropriadas para prevenir todas as 

formas de exploração, violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de 

atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das pessoas com deficiência e de seus 

familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de 

evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e abuso. Os Estados Partes assegurarão 

que os serviços de proteção levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas.  

3. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e abuso, os 

Estados Partes assegurarão que todos os programas e instalações destinados a atender pessoas com 

deficiência sejam efetivamente monitorados por autoridades independentes.  

4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para promover a recuperação 

física, cognitiva e psicológica, inclusive mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a 

reinserção social de pessoas com deficiência que forem vítimas de qualquer forma de exploração, 

violência ou abuso. Tais recuperação e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o 

bem-estar, o auto-respeito, a dignidade e a autonomia da pessoa e levem em consideração as 

necessidades de gênero e idade.  

5. Os Estados Partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas 

voltadas para mulheres e crianças, a fim de assegurar que os casos de exploração, violência e abuso 

contra pessoas com deficiência sejam identificados, investigados e, caso necessário, julgados.  
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Artigo 17 

Proteção da integridade da pessoa  

Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja 

respeitada, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

Artigo 18 

Liberdade de movimentação e nacionalidade  

1. Os Estados Partes reconhecerão os direitos das pessoas com deficiência à liberdade de 

movimentação, à liberdade de escolher sua residência e à nacionalidade, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência: 

a) Tenham o direito de adquirir nacionalidade e mudar de nacionalidade e não sejam 

privadas arbitrariamente de sua nacionalidade em razão de sua deficiência. 

b) Não sejam privadas, por causa de sua deficiência, da competência de obter, possuir e 

utilizar documento comprovante de sua nacionalidade ou outro documento de identidade, ou de 

recorrer a processos relevantes, tais como procedimentos relativos à imigração, que forem necessários 

para facilitar o exercício de seu direito à liberdade de movimentação. 

c) Tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive do seu; e 

d) Não sejam privadas, arbitrariamente ou por causa de sua deficiência, do direito de entrar 

no próprio país.  

2. As crianças com deficiência serão registradas imediatamente após o nascimento e terão, 

desde o nascimento, o direito a um nome, o direito de adquirir nacionalidade e, tanto quanto possível, 

o direito de conhecer seus pais e de ser cuidadas por eles.  

 

Artigo 19 

Vida independente e inclusão na comunidade  

Os Estados Partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com 

deficiência de viver na comunidade, com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, e 
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tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse 

direito e sua plena inclusão e participação na comunidade, inclusive assegurando que: 

a) As pessoas com deficiência possam escolher seu local de residência e onde e com quem 

morar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e que não sejam obrigadas a viver em 

determinado tipo de moradia; 

b) As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em 

domicílio ou em instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os 

serviços de atendentes pessoais que forem necessários como apoio para que as pessoas com 

deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da 

comunidade;  

c) Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral estejam disponíveis às 

pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades, e atendam às suas necessidades.  

 

Artigo 20 

Mobilidade pessoal  

Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua 

mobilidade pessoal com a máxima independência possível: 

a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em 

que elas quiserem, e a custo acessível; 

b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e 

ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana ou animal e de mediadores, inclusive 

tornando-os disponíveis a custo acessível; 

c) Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em 

técnicas de mobilidade;  

d) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e 

tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com 

deficiência.  

 

Artigo 21 
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Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação  

Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com 

deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive à liberdade de 

buscar, receber e compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no 

Artigo 2 da presente Convenção, entre as quais: 

a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, todas as 

informações destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos 

diferentes tipos de deficiência; 

b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braille, comunicação 

aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à 

escolha das pessoas com deficiência; 

c) Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral, inclusive por meio 

da Internet, a fornecer informações e serviços em formatos acessíveis, que possam ser usados por 

pessoas com deficiência; 

d) Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela Internet, a tornar seus 

serviços acessíveis a pessoas com deficiência;  

e) Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais.  

 

Artigo 22 

Respeito à privacidade  

1. Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja seu local de residência ou tipo de 

moradia, estará sujeita a interferência arbitrária ou ilegal em sua privacidade, família, lar, 

correspondência ou outros tipos de comunicação, nem a ataques ilícitos à sua honra e reputação. As 

pessoas com deficiência têm o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.  

2. Os Estados Partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e 

à reabilitação de pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas.  

 

Artigo 23 
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Respeito pelo lar e pela família  

1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação 

contra pessoas com deficiência, em todos os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e 

relacionamentos, em igualdade de condições com as demais pessoas, de modo a assegurar que:  

a) Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, 

de casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes; 

b) Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com deficiência de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos e de ter acesso a 

informações adequadas à idade e a educação em matéria de reprodução e de planejamento familiar, 

bem como os meios necessários para exercer esses direitos. 

c) As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, em igualdade 

de condições com as demais pessoas.  

2. Os Estados Partes assegurarão os direitos e responsabilidades das pessoas com deficiência, 

relativos à guarda, custódia, curatela e adoção de crianças ou instituições semelhantes, caso esses 

conceitos constem na legislação nacional. Em todos os casos, prevalecerá o superior interesse da 

criança. Os Estados Partes prestarão a devida assistência às pessoas com deficiência para que essas 

pessoas possam exercer suas responsabilidades na criação dos filhos.  

3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência terão iguais direitos em 

relação à vida familiar. Para a realização desses direitos e para evitar ocultação, abandono, negligência 

e segregação de crianças com deficiência, os Estados Partes fornecerão prontamente informações 

abrangentes sobre serviços e apoios a crianças com deficiência e suas famílias.  

4. Os Estados Partes assegurarão que uma criança não será separada de seus pais contra a 

vontade destes, exceto quando autoridades competentes, sujeitas a controle jurisdicional, 

determinarem, em conformidade com as leis e procedimentos aplicáveis, que a separação é necessária, 

no superior interesse da criança. Em nenhum caso, uma criança será separada dos pais sob alegação de 

deficiência da criança ou de um ou ambos os pais.  

5. Os Estados Partes, no caso em que a família imediata de uma criança com deficiência não 

tenha condições de cuidar da criança, farão todo esforço para que cuidados alternativos sejam 

oferecidos por outros parentes e, se isso não for possível, dentro de ambiente familiar, na comunidade.  

 

Artigo 24 
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Educação  

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para 

efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes 

assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de 

toda a vida, com os seguintes objetivos:  

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, 

além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela 

diversidade humana; 

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das 

pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais; 

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.  

2. Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:  

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob 

alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário 

gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade 

e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade 

em que vivem; 

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas; 

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema 

educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

e) Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.  

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as 

competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e 

igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes 

tomarão medidas apropriadas, incluindo:  

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de 

comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação 

do apoio e aconselhamento de pares; 



158 

 

 

b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da 

comunidade surda; 

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e surdas, 

seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em 

ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.  

4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o 

ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os 

níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de 

modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais 

pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência.  

5. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino 

superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e 

formação continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes 

assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência.  

 

Artigo 25 

Saúde  

Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência têm o direito de gozar do 

estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação baseada na deficiência. Os Estados Partes 

tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços 

de saúde, incluindo os serviços de reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero. Em 

especial, os Estados Partes: 

a) Oferecerão às pessoas com deficiência programas e atenção à saúde gratuitos ou a custos 

acessíveis da mesma variedade, qualidade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na 

área de saúde sexual e reprodutiva e de programas de saúde pública destinados à população em geral; 

b) Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com deficiência necessitam especificamente 

por causa de sua deficiência, inclusive diagnóstico e intervenção precoces, bem como serviços 

projetados para reduzir ao máximo e prevenir deficiências adicionais, inclusive entre crianças e idosos; 

c) Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com deficiência, o mais próximo possível 

de suas comunidades, inclusive na zona rural; 
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d) Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às pessoas com deficiência a mesma 

qualidade de serviços dispensada às demais pessoas e, principalmente, que obtenham o consentimento 

livre e esclarecido das pessoas com deficiência concernentes. Para esse fim, os Estados Partes 

realizarão atividades de formação e definirão regras éticas para os setores de saúde público e privado, 

de modo a conscientizar os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da dignidade, 

autonomia e das necessidades das pessoas com deficiência; 

e) Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde 

e seguro de vida, caso tais seguros sejam permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser 

providos de maneira razoável e justa;  

f) Prevenirão que se negue, de maneira discriminatória, os serviços de saúde ou de atenção à 

saúde ou a administração de alimentos sólidos ou líquidos por motivo de deficiência.  

 

Artigo 26 

Habilitação e reabilitação  

1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas, inclusive mediante apoio dos 

pares, para possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo de 

autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e 

participação em todos os aspectos da vida. Para tanto, os Estados Partes organizarão, fortalecerão e 

ampliarão serviços e programas completos de habilitação e reabilitação, particularmente nas áreas de 

saúde, emprego, educação e serviços sociais, de modo que esses serviços e programas:  

a) Comecem no estágio mais precoce possível e sejam baseados em avaliação 

multidisciplinar das necessidades e pontos fortes de cada pessoa; 

b) Apoiem a participação e a inclusão na comunidade e em todos os aspectos da vida social, 

sejam oferecidos voluntariamente e estejam disponíveis às pessoas com deficiência o mais próximo 

possível de suas comunidades, inclusive na zona rural.  

2. Os Estados Partes promoverão o desenvolvimento da capacitação inicial e continuada de 

profissionais e de equipes que atuam nos serviços de habilitação e reabilitação.  

3. Os Estados Partes promoverão a disponibilidade, o conhecimento e o uso de dispositivos e 

tecnologias assistivas, projetados para pessoas com deficiência e relacionados com a habilitação e a 

reabilitação.  
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Artigo 27 

Trabalho e emprego  

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Esse direito abrange o direito à oportunidade de se 

manter com um trabalho de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em ambiente de 

trabalho que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência. Os Estados Partes 

salvaguardarão e promoverão a realização do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem 

adquirido uma deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o 

fim de, entre outros:  

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

relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão, 

permanência no emprego, ascensão profissional e condições seguras e salubres de trabalho; 

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

demais pessoas, às condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual 

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

de injustiças e proteção contra o assédio no trabalho; 

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

sindicais, em condições de igualdade com as demais pessoas; 

d) Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica 

e profissional e a serviços de colocação no trabalho e de treinamento profissional e continuado; 

e) Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho, bem como assistência na procura, obtenção e manutenção do emprego e no 

retorno ao emprego; 

f) Promover oportunidades de trabalho autônomo, empreendedorismo, desenvolvimento de 

cooperativas e estabelecimento de negócio próprio; 

g) Empregar pessoas com deficiência no setor público; 

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

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

i) Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de 

trabalho; 
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j) Promover a aquisição de experiência de trabalho por pessoas com deficiência no mercado 

aberto de trabalho; 

k) Promover reabilitação profissional, manutenção do emprego e programas de retorno ao 

trabalho para pessoas com deficiência.  

2. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência não serão mantidas em 

escravidão ou servidão e que serão protegidas, em igualdade de condições com as demais pessoas, 

contra o trabalho forçado ou compulsório.  

 

Artigo 28 

Padrão de vida e proteção social adequados  

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão 

adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, 

bem como à melhoria contínua de suas condições de vida, e tomarão as providências necessárias para 

salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação baseada na deficiência.  

2. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção social e ao 

exercício desse direito sem discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas apropriadas 

para salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como:  

a) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a serviços de saneamento básico e 

assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e outros atendimentos apropriados para as necessidades 

relacionadas com a deficiência; 

b) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente mulheres, crianças e 

idosos com deficiência, a programas de proteção social e de redução da pobreza; 

c) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência e suas famílias em situação de pobreza à 

assistência do Estado em relação a seus gastos ocasionados pela deficiência, inclusive treinamento 

adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de repouso; 

d) Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos;  

e) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a programas e benefícios de 

aposentadoria.  

 



162 

 

 

Artigo 29 

Participação na vida política e pública  

Os Estados Partes garantirão às pessoas com deficiência direitos políticos e oportunidade de 

exercê-los em condições de igualdade com as demais pessoas, e deverão: 

a) Assegurar que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plenamente na vida 

política e pública, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, diretamente ou por meio de 

representantes livremente escolhidos, incluindo o direito e a oportunidade de votarem e serem votadas, 

mediante, entre outros:  

i) Garantia de que os procedimentos, instalações e materiais e equipamentos para votação 

serão apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso; 

ii) Proteção do direito das pessoas com deficiência ao voto secreto em eleições e plebiscitos, 

sem intimidação, e a candidatar-se nas eleições, efetivamente ocupar cargos eletivos e desempenhar 

quaisquer funções públicas em todos os níveis de governo, usando novas tecnologias assistivas, 

quando apropriado; 

iii) Garantia da livre expressão de vontade das pessoas com deficiência como eleitores e, 

para tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que elas sejam auxiliadas na votação 

por uma pessoa de sua escolha; 

b) Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com deficiência possam participar 

efetiva e plenamente na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, e encorajar sua participação nas questões públicas, mediante:  

i) Participação em organizações não-governamentais relacionadas com a vida pública e 

política do país, bem como em atividades e administração de partidos políticos;  

ii) Formação de organizações para representar pessoas com deficiência em níveis 

internacional, regional, nacional e local, bem como a filiação de pessoas com deficiência a tais 

organizações.  

 

Artigo 30 

Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte  
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1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar na vida 

cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e tomarão todas as medidas 

apropriadas para que as pessoas com deficiência possam:  

a) Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis; 

b) Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais, em 

formatos acessíveis; e 

c) Ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como teatros, museus, 

cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível, ter acesso a monumentos e 

locais de importância cultural nacional.  

2. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência 

tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não 

somente em benefício próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade.  

3. Os Estados Partes deverão tomar todas as providências, em conformidade com o direito 

internacional, para assegurar que a legislação de proteção dos direitos de propriedade intelectual não 

constitua barreira excessiva ou discriminatória ao acesso de pessoas com deficiência a bens culturais.  

4. As pessoas com deficiência farão jus, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, a que sua identidade cultural e linguística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as 

línguas de sinais e a cultura surda.  

5. Para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, de atividades recreativas, esportivas e de lazer, os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas para:  

a) Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência nas 

atividades esportivas comuns em todos os níveis; 

b) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar, 

desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas específicas às deficiências e, para tanto, 

incentivar a provisão de instrução, treinamento e recursos adequados, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas; 

c) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos esportivos, 

recreativos e turísticos; 
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d) Assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições com as 

demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no sistema 

escolar; 

e) Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços prestados por 

pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades recreativas, turísticas, esportivas e de 

lazer.  

 

Artigo 31 

Estatísticas e coleta de dados  

1. Os Estados Partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisas, para 

que possam formular e implementar políticas destinadas a por em prática a presente Convenção. O 

processo de coleta e manutenção de tais dados deverá:  

a) Observar as salvaguardas estabelecidas por lei, inclusive pelas leis relativas à proteção de 

dados, a fim de assegurar a confidencialidade e o respeito pela privacidade das pessoas com 

deficiência;  

b) Observar as normas internacionalmente aceitas para proteger os direitos humanos, as 

liberdades fundamentais e os princípios éticos na coleta de dados e utilização de estatísticas.  

2. As informações coletadas de acordo com o disposto neste Artigo serão desagregadas, de 

maneira apropriada, e utilizadas para avaliar o cumprimento, por parte dos Estados Partes, de suas 

obrigações na presente Convenção e para identificar e enfrentar as barreiras com as quais as pessoas 

com deficiência se deparam no exercício de seus direitos.  

3. Os Estados Partes assumirão responsabilidade pela disseminação das referidas estatísticas 

e assegurarão que elas sejam acessíveis às pessoas com deficiência e a outros.  

 

Artigo 32 

Cooperação internacional  

1. Os Estados Partes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua 

promoção, em apoio aos esforços nacionais para a consecução do propósito e dos objetivos da presente 

Convenção e, sob este aspecto, adotarão medidas apropriadas e efetivas entre os Estados e, de maneira 

adequada, em parceria com organizações internacionais e regionais relevantes e com a sociedade civil 
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e, em particular, com organizações de pessoas com deficiência. Estas medidas poderão incluir, entre 

outras:  

a) Assegurar que a cooperação internacional, incluindo os programas internacionais de 

desenvolvimento, sejam inclusivos e acessíveis para pessoas com deficiência; 

b) Facilitar e apoiar a capacitação, inclusive por meio do intercâmbio e compartilhamento de 

informações, experiências, programas de treinamento e melhores práticas; 

c) Facilitar a cooperação em pesquisa e o acesso a conhecimentos científicos e técnicos; 

d) Propiciar, de maneira apropriada, assistência técnica e financeira, inclusive mediante 

facilitação do acesso a tecnologias assistivas e acessíveis e seu compartilhamento, bem como por meio 

de transferência de tecnologias.  

2. O disposto neste Artigo se aplica sem prejuízo das obrigações que cabem a cada Estado 

Parte em decorrência da presente Convenção.  

 

Artigo 33 

Implementação e monitoramento nacionais  

1. Os Estados Partes, de acordo com seu sistema organizacional, designarão um ou mais de 

um ponto focal no âmbito do Governo para assuntos relacionados com a implementação da presente 

Convenção e darão a devida consideração ao estabelecimento ou designação de um mecanismo de 

coordenação no âmbito do Governo, a fim de facilitar ações correlatas nos diferentes setores e níveis.  

2. Os Estados Partes, em conformidade com seus sistemas jurídico e administrativo, 

manterão, fortalecerão, designarão ou estabelecerão estrutura, incluindo um ou mais de um mecanismo 

independente, de maneira apropriada, para promover, proteger e monitorar a implementação da 

presente Convenção. Ao designar ou estabelecer tal mecanismo, os Estados Partes levarão em conta os 

princípios relativos ao status e funcionamento das instituições nacionais de proteção e promoção dos 

direitos humanos.  

3. A sociedade civil e, particularmente, as pessoas com deficiência e suas organizações 

representativas serão envolvidas e participarão plenamente no processo de monitoramento.  

 

Artigo 34 
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Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  

1. Um Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (doravante denominado 

"Comitê") será estabelecido, para desempenhar as funções aqui definidas.  

2. O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor da presente Convenção, de 12 

peritos. Quando a presente Convenção alcançar 60 ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido 

em seis membros, perfazendo o total de 18 membros.  

3. Os membros do Comitê atuarão a título pessoal e apresentarão elevada postura moral, 

competência e experiência reconhecidas no campo abrangido pela presente Convenção. Ao designar 

seus candidatos, os Estados Partes são instados a dar a devida consideração ao disposto no Artigo 4.3 

da presente Convenção.  

4. Os membros do Comitê serão eleitos pelos Estados Partes, observando-se uma 

distribuição geográfica eqüitativa, representação de diferentes formas de civilização e dos principais 

sistemas jurídicos, representação equilibrada de gênero e participação de peritos com deficiência.  

5. Os membros do Comitê serão eleitos por votação secreta em sessões da Conferência dos 

Estados Partes, a partir de uma lista de pessoas designadas pelos Estados Partes entre seus nacionais. 

Nessas sessões, cujo quorum será de dois terços dos Estados Partes, os candidatos eleitos para o 

Comitê serão aqueles que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos 

representantes dos Estados Partes presentes e votantes.  

6. A primeira eleição será realizada, o mais tardar, até seis meses após a data de entrada em 

vigor da presente Convenção. Pelo menos quatro meses antes de cada eleição, o Secretário-Geral das 

Nações Unidas dirigirá carta aos Estados Partes, convidando-os a submeter os nomes de seus 

candidatos no prazo de dois meses. O Secretário-Geral, subsequentemente, preparará lista em ordem 

alfabética de todos os candidatos apresentados, indicando que foram designados pelos Estados Partes, 

e submeterá essa lista aos Estados Partes da presente Convenção.  

7. Os membros do Comitê serão eleitos para mandato de quatro anos, podendo ser 

candidatos à reeleição uma única vez. Contudo, o mandato de seis dos membros eleitos na primeira 

eleição expirará ao fim de dois anos; imediatamente após a primeira eleição, os nomes desses seis 

membros serão selecionados por sorteio pelo presidente da sessão a que se refere o parágrafo 5 deste 

Artigo.  

8. A eleição dos seis membros adicionais do Comitê será realizada por ocasião das eleições 

regulares, de acordo com as disposições pertinentes deste Artigo.  
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9. Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro de que, por algum motivo, não 

poderá continuar a exercer suas funções, o Estado Parte que o tiver indicado designará um outro perito 

que tenha as qualificações e satisfaça aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos pertinentes deste 

Artigo, para concluir o mandato em questão.  

10. O Comitê estabelecerá suas próprias normas de procedimento.  

11. O Secretário-Geral das Nações Unidas proverá o pessoal e as instalações necessários 

para o efetivo desempenho das funções do Comitê segundo a presente Convenção e convocará sua 

primeira reunião.  

12. Com a aprovação da Assembleia Geral, os membros do Comitê estabelecido sob a 

presente Convenção receberão emolumentos dos recursos das Nações Unidas, sob termos e condições 

que a Assembleia possa decidir, tendo em vista a importância das responsabilidades do Comitê.  

13. Os membros do Comitê terão direito aos privilégios, facilidades e imunidades dos peritos 

em missões das Nações Unidas, em conformidade com as disposições pertinentes da Convenção sobre 

Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.  

 

Artigo 35 

Relatórios dos Estados Partes  

1. Cada Estado Parte, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, submeterá 

relatório abrangente sobre as medidas adotadas em cumprimento de suas obrigações estabelecidas pela 

presente Convenção e sobre o progresso alcançado nesse aspecto, dentro do período de dois anos após 

a entrada em vigor da presente Convenção para o Estado Parte concernente.  

2. Depois disso, os Estados Partes submeterão relatórios subseqüentes, ao menos a cada 

quatro anos, ou quando o Comitê o solicitar.  

3. O Comitê determinará as diretrizes aplicáveis ao teor dos relatórios.  

4. Um Estado Parte que tiver submetido ao Comitê um relatório inicial abrangente não 

precisará, em relatórios subsequentes, repetir informações já apresentadas. Ao elaborar os relatórios ao 

Comitê, os Estados Partes são instados a fazê-lo de maneira franca e transparente e a levar em 

consideração o disposto no Artigo 4.3 da presente Convenção.  

5. Os relatórios poderão apontar os fatores e as dificuldades que tiverem afetado o 

cumprimento das obrigações decorrentes da presente Convenção.  
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Artigo 36 

Consideração dos relatórios  

1. Os relatórios serão considerados pelo Comitê, que fará as sugestões e recomendações 

gerais que julgar pertinentes e as transmitirá aos respectivos Estados Partes. O Estado Parte poderá 

responder ao Comitê com as informações que julgar pertinentes. O Comitê poderá pedir informações 

adicionais ao Estados Partes, referentes à implementação da presente Convenção.  

2. Se um Estado Parte atrasar consideravelmente a entrega de seu relatório, o Comitê poderá 

notificar esse Estado de que examinará a aplicação da presente Convenção com base em informações 

confiáveis de que disponha, a menos que o relatório devido seja apresentado pelo Estado dentro do 

período de três meses após a notificação. O Comitê convidará o Estado Parte interessado a participar 

desse exame. Se o Estado Parte responder entregando seu relatório, aplicar-se-á o disposto no 

parágrafo 1 do presente artigo.  

3. O Secretário-Geral das Nações Unidas colocará os relatórios à disposição de todos os 

Estados Partes. 

4. Os Estados Partes tornarão seus relatórios amplamente disponíveis ao público em seus 

países e facilitarão o acesso à possibilidade de sugestões e de recomendações gerais a respeito desses 

relatórios.  

5. O Comitê transmitirá às agências, fundos e programas especializados das Nações Unidas e 

a outras organizações competentes, da maneira que julgar apropriada, os relatórios dos Estados Partes 

que contenham demandas ou indicações de necessidade de consultoria ou de assistência técnica, 

acompanhados de eventuais observações e sugestões do Comitê em relação às referidas demandas ou 

indicações, a fim de que possam ser consideradas.  

 

Artigo 37 

Cooperação entre os Estados Partes e o Comitê  

1. Cada Estado Parte cooperará com o Comitê e auxiliará seus membros no desempenho de 

seu mandato.  
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2. Em suas relações com os Estados Partes, o Comitê dará a devida consideração aos meios e 

modos de aprimorar a capacidade de cada Estado Parte para a implementação da presente Convenção, 

inclusive mediante cooperação internacional.  

 

Artigo 38 

Relações do Comitê com outros órgãos  

A fim de promover a efetiva implementação da presente Convenção e de incentivar a 

cooperação internacional na esfera abrangida pela presente Convenção:  

a) As agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas terão o direito de se fazer 

representar quando da consideração da implementação de disposições da presente Convenção que 

disserem respeito aos seus respectivos mandatos. O Comitê poderá convidar as agências 

especializadas e outros órgãos competentes, segundo julgar apropriado, a oferecer consultoria de 

peritos sobre a implementação da Convenção em áreas pertinentes a seus respectivos mandatos. O 

Comitê poderá convidar agências especializadas e outros órgãos das Nações Unidas a apresentar 

relatórios sobre a implementação da Convenção em áreas pertinentes às suas respectivas atividades; 

b) No desempenho de seu mandato, o Comitê consultará, de maneira apropriada, outros 

órgãos pertinentes instituídos ao amparo de tratados internacionais de direitos humanos, a fim de 

assegurar a consistência de suas respectivas diretrizes para a elaboração de relatórios, sugestões e 

recomendações gerais e de evitar duplicação e superposição no desempenho de suas funções.  

 

Artigo 39 

Relatório do Comitê  

A cada dois anos, o Comitê submeterá à Assembleia Geral e ao Conselho Econômico e 

Social um relatório de suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações gerais baseadas no 

exame dos relatórios e nas informações recebidas dos Estados Partes. Estas sugestões e 

recomendações gerais serão incluídas no relatório do Comitê, acompanhadas, se houver, de 

comentários dos Estados Partes.   

 

Artigo 40 

Conferência dos Estados Partes  
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1. Os Estados Partes reunir-se-ão regularmente em Conferência dos Estados Partes a fim de 

considerar matérias relativas à implementação da presente Convenção. 

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas convocará, dentro do período de seis meses após a 

entrada em vigor da presente Convenção, a Conferência dos Estados Partes. As reuniões subsequentes 

serão convocadas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas a cada dois anos ou conforme a decisão da 

Conferência dos Estados Partes.  

 

Artigo 41 

Depositário  

O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário da presente Convenção.   

 

Artigo 42 

Assinatura  

A presente Convenção será aberta à assinatura de todos os Estados e organizações de 

integração regional na sede das Nações Unidas em Nova York, a partir de 30 de março de 2007.  

 

Artigo 43 

Consentimento em comprometer-se  

A presente Convenção será submetida à ratificação pelos Estados signatários e à 

confirmação formal por organizações de integração regional signatárias. Ela estará aberta à adesão de 

qualquer Estado ou organização de integração regional que não a houver assinado.   

 

Artigo 44 

Organizações de integração regional  

1. "Organização de integração regional" será entendida como organização constituída por 

Estados soberanos de determinada região, à qual seus Estados membros tenham delegado competência 

sobre matéria abrangida pela presente Convenção. Essas organizações declararão, em seus 
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documentos de confirmação formal ou adesão, o alcance de sua competência em relação à matéria 

abrangida pela presente Convenção. Subsequentemente, as organizações informarão ao depositário 

qualquer alteração substancial no âmbito de sua competência.  

2. As referências a "Estados Partes" na presente Convenção serão aplicáveis a essas 

organizações, nos limites da competência destas.  

3. Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 45 e dos parágrafos 2 e 3 do Artigo 47, nenhum 

instrumento depositado por organização de integração regional será computado.  

4. As organizações de integração regional, em matérias de sua competência, poderão exercer 

o direito de voto na Conferência dos Estados Partes, tendo direito ao mesmo número de votos quanto 

for o número de seus Estados membros que forem Partes da presente Convenção. Essas organizações 

não exercerão seu direito de voto, se qualquer de seus Estados membros exercer seu direito de voto, e 

vice-versa.  

 

Artigo 45 

Entrada em vigor  

1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito do vigésimo 

instrumento de ratificação ou adesão. 

2. Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou formalmente 

confirmar a presente Convenção ou a ela aderir após o depósito do referido vigésimo instrumento, a 

Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que esse Estado ou organização tenha 

depositado seu instrumento de ratificação, confirmação formal ou adesão.  

 

Artigo 46 

Reservas  

1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito da presente 

Convenção.  

2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento.  

 

Artigo 47 
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Emendas  

1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas à presente Convenção e submetê-las ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará aos Estados Partes quaisquer 

emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são favoráveis a uma Conferência dos 

Estados Partes para considerar as propostas e tomar decisão a respeito delas. Se, até quatro meses após 

a data da referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes se manifestar favorável a essa 

Conferência, o Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a Conferência, sob os auspícios das 

Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de dois terços dos Estados Partes presentes e 

votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas e, 

posteriormente, à aceitação de todos os Estados Partes.  

2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do presente 

artigo entrará em vigor no trigésimo dia após a data na qual o número de instrumentos de aceitação 

tenha atingido dois terços do número de Estados Partes na data de adoção da emenda. Posteriormente, 

a emenda entrará em vigor para todo Estado Parte no trigésimo dia após o depósito por esse Estado do 

seu instrumento de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados Partes que a tiverem 

aceitado.  

3. Se a Conferência dos Estados Partes assim o decidir por consenso, qualquer emenda 

adotada e aprovada em conformidade com o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, relacionada 

exclusivamente com os artigos 34, 38, 39 e 40, entrará em vigor para todos os Estados Partes no 

trigésimo dia a partir da data em que o número de instrumentos de aceitação depositados tiver atingido 

dois terços do número de Estados Partes na data de adoção da emenda.  

 

Artigo 48 

Denúncia  

Qualquer Estado Parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação por 

escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de 

recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.   

 

Artigo 49 

Formatos acessíveis  

O texto da presente Convenção será colocado à disposição em formatos acessíveis.  
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Artigo 50 

Textos autênticos  

Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo da presente Convenção serão 

igualmente autênticos.   

 

 

 

ANEXO B - PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO SOBRE 
OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Os Estados Partes do presente Protocolo acordaram o seguinte:  

 

Artigo 1º  

1. Qualquer Estado Parte do presente Protocolo (“Estado Parte”) reconhece a competência do 

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (“Comitê”) para receber e considerar 

comunicações submetidas por pessoas ou grupos de pessoas, ou em nome deles, sujeitos à sua 

jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção pelo referido Estado 

Parte.  

2. O Comitê não receberá comunicação referente a qualquer Estado Parte que não seja 

signatário do presente Protocolo.  

 

Artigo 2º  

O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando: 

a) A comunicação for anônima; 

b) A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for 

incompatível com as disposições da Convenção; 
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c) A mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo 

examinada sob outro procedimento de investigação ou resolução internacional; 

d) Não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a 

tramitação desses recursos se prolongue injustificadamente, ou seja improvável que se obtenha com 

eles solução efetiva; 

e) A comunicação estiver precariamente fundamentada ou não for suficientemente 

substanciada; ou 

f) Os fatos que motivaram a comunicação tenham ocorrido antes da entrada em vigor do 

presente Protocolo para o Estado Parte em apreço, salvo se os fatos continuaram ocorrendo após 

aquela data.  

 

Artigo 3º  

Sujeito ao disposto no Artigo 2 do presente Protocolo, o Comitê levará confidencialmente ao 

conhecimento do Estado Parte concernente qualquer comunicação submetida ao Comitê. Dentro do 

período de seis meses, o Estado concernente submeterá ao Comitê explicações ou declarações por 

escrito, esclarecendo a matéria e a eventual solução adotada pelo referido Estado.   

 

Artigo 4º  

1. A qualquer momento após receber uma comunicação e antes de decidir o mérito dessa 

comunicação, o Comitê poderá transmitir ao Estado Parte concernente, para sua urgente consideração, 

um pedido para que o Estado Parte tome as medidas de natureza cautelar que forem necessárias para 

evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às vítimas da violação alegada.  

2. O exercício pelo Comitê de suas faculdades discricionárias em virtude do parágrafo 1 do 

presente Artigo não implicará prejuízo algum sobre a admissibilidade ou sobre o mérito da 

comunicação.  

 

Artigo 5º  

O Comitê realizará sessões fechadas para examinar comunicações a ele submetidas em 

conformidade com o presente Protocolo. Depois de examinar uma comunicação, o Comitê enviará 

suas sugestões e recomendações, se houver, ao Estado Parte concernente e ao requerente.   
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Artigo 6º  

1. Se receber informação confiável indicando que um Estado Parte está cometendo violação 

grave ou sistemática de direitos estabelecidos na Convenção, o Comitê convidará o referido Estado 

Parte a colaborar com a verificação da informação e, para tanto, a submeter suas observações a 

respeito da informação em pauta.  

2. Levando em conta quaisquer observações que tenham sido submetidas pelo Estado Parte 

concernente, bem como quaisquer outras informações confiáveis em poder do Comitê, este poderá 

designar um ou mais de seus membros para realizar investigação e apresentar, em caráter de urgência, 

relatório ao Comitê. Caso se justifique e o Estado Parte o consinta, a investigação poderá incluir uma 

visita ao território desse Estado.  

3. Após examinar os resultados da investigação, o Comitê os comunicará ao Estado Parte 

concernente, acompanhados de eventuais comentários e recomendações.  

4. Dentro do período de seis meses após o recebimento dos resultados, comentários e 

recomendações transmitidos pelo Comitê, o Estado Parte concernente submeterá suas observações ao 

Comitê.  

5. A referida investigação será realizada confidencialmente e a cooperação do Estado Parte 

será solicitada em todas as fases do processo.  

 

Artigo 7º  

1. O Comitê poderá convidar o Estado Parte concernente a incluir em seu relatório, 

submetido em conformidade com o disposto no Artigo 35 da Convenção, pormenores a respeito das 

medidas tomadas em conseqüência da investigação realizada em conformidade com o Artigo 6 do 

presente Protocolo.  

2. Caso necessário, o Comitê poderá, encerrado o período de seis meses a que se refere o 

parágrafo 4 do Artigo 6, convidar o Estado Parte concernente a informar o Comitê a respeito das 

medidas tomadas em conseqüência da referida investigação.  

 

Artigo 8º  
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Qualquer Estado Parte poderá, quando da assinatura ou ratificação do presente Protocolo ou 

de sua adesão a ele, declarar que não reconhece a competência do Comitê, a que se referem os Artigos 

6 e 7.  

Artigo 9º  

O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário do presente Protocolo.  

 

Artigo 10 

O presente Protocolo será aberto à assinatura dos Estados e organizações de integração 

regional signatários da Convenção, na sede das Nações Unidas em Nova York, a partir de 30 de março 

de 2007.  

 

Artigo 11 

O presente Protocolo estará sujeito à ratificação pelos Estados signatários do presente 

Protocolo que tiverem ratificado a Convenção ou aderido a ela. Ele estará sujeito à confirmação formal 

por organizações de integração regional signatárias do presente Protocolo que tiverem formalmente 

confirmado a Convenção ou a ela aderido. O Protocolo ficará aberto à adesão de qualquer Estado ou 

organização de integração regional que tiver ratificado ou formalmente confirmado a Convenção ou a 

ela aderido e que não tiver assinado o Protocolo.   

 

Artigo 12 

1. “Organização de integração regional” será entendida como organização constituída por 

Estados soberanos de determinada região, à qual seus Estados membros tenham delegado competência 

sobre matéria abrangida pela Convenção e pelo presente Protocolo. Essas organizações declararão, em 

seus documentos de confirmação formal ou adesão, o alcance de sua competência em relação à 

matéria abrangida pela Convenção e pelo presente Protocolo. Subseqüentemente, as organizações 

informarão ao depositário qualquer alteração substancial no alcance de sua competência.  

2. As referências a “Estados Partes” no presente Protocolo serão aplicáveis a essas 

organizações, nos limites da competência de tais organizações.  

3. Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 13 e do parágrafo 2 do Artigo 15, nenhum 

instrumento depositado por organização de integração regional será computado.  
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4. As organizações de integração regional, em matérias de sua competência, poderão exercer 

o direito de voto na Conferência dos Estados Partes, tendo direito ao mesmo número de votos que seus 

Estados membros que forem Partes do presente Protocolo. Essas organizações não exercerão seu 

direito de voto se qualquer de seus Estados membros exercer seu direito de voto, e vice-versa.  

 

Artigo 13 

1. Sujeito à entrada em vigor da Convenção, o presente Protocolo entrará em vigor no 

trigésimo dia após o depósito do décimo instrumento de ratificação ou adesão.  

2. Para cada Estado ou organização de integração regional que ratificar ou formalmente 

confirmar o presente Protocolo ou a ele aderir depois do depósito do décimo instrumento dessa 

natureza, o Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que esse Estado ou 

organização tenha depositado seu instrumento de ratificação, confirmação formal ou adesão.  

 

Artigo 14 

1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e o propósito do presente 

Protocolo.  

2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento.  

 

Artigo 15 

1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas ao presente Protocolo e submetê-las ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará aos Estados Partes quaisquer 

emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são favoráveis a uma Conferência dos 

Estados Partes para considerar as propostas e tomar decisão a respeito delas. Se, até quatro meses após 

a data da referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes se manifestar favorável a essa 

Conferência, o Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a Conferência, sob os auspícios das 

Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de dois terços dos Estados Partes presentes e 

votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da Assembleia Geral das Nações Unidas e, 

posteriormente, à aceitação de todos os Estados Partes.  

2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do presente 

artigo entrará em vigor no trigésimo dia após a data na qual o número de instrumentos de aceitação 
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tenha atingido dois terços do número de Estados Partes na data de adoção da emenda. Posteriormente, 

a emenda entrará em vigor para todo Estado Parte no trigésimo dia após o depósito por esse Estado do 

seu instrumento de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados Partes que a tiverem 

aceitado.  

 

Artigo 16 

Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente Protocolo mediante notificação por 

escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de 

recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.   

 

Artigo 17 

O texto do presente Protocolo será colocado à disposição em formatos acessíveis.   

 

Artigo 18 

Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo e do presente Protocolo serão 

igualmente autênticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


