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RESUMO 

A Constituição da República e a legislação esparsa asseguram diversos direitos aos 
deficientes. Essas previsões legais têm como objetivo minimizar a desigualdade existente que, 
em geral, permanece discriminando e segregando os portadores de necessidades especiais. 
Com a proteção jurídica, os deficientes resguardados, podendo reivindicar seus direitos de 
forma efetiva. Entre as diferenças tomadas a feito pode-se citar a existência de vagas 
reservadas em concurso público. Com a finalidade de minorar o desequilíbrio, o Poder 
Público promulgou a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, que prevê a percentagem mínima permitida para oferta de 
vagas para deficientes em concurso público. Por sua vez, a Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990 dispõe sobre a percentagem máxima para reserva de vagas. O tema suscita calorosas 
discussões, devido aos posicionamentos contrários acerca dos citados dispositivos. Diante 
disso, a pesquisa visa demonstrar as correntes existentes, buscando soluções para o entrave. 
Conclui-se que apesar de haver um confronto de argumentos, em razão da colisão e 
incompatibilidade das normas, o primordial é que haja a ponderação dos princípios, pois 
somente assim serão observados os direitos fundamentais da pessoa portadora de 
necessidades especiais, devendo está ser a principal preocupação das normas, 
independentemente da quantidade de vagas ofertadas nos concursos públicos.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Portador de necessidades especiais;; Concurso Público; Vagas 

reservadas. 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 prevê como princípio basilar a igualdade, 

assegurando que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”, consoante 

seu artigo 5º, “caput”.  
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O princípio da isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, nos limites de suas desigualdades, visando sempre o equilíbrio entre todos. Com a 

finalidade de minimizar essas o Poder Público criou políticas minimizadoras, dentre essas se 

encontram as que visam garantir os direitos e a inclusão dos portadores de necessidades 

especiais na sociedade. 

Vários são os dispositivos da Constituição que tratam sobre o assunto, mas 

importante ressaltar a norma constante do artigo 37, VIII, que dispõe que “a lei reservará 

percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 

definirá os critérios de sua admissão”. Por sua vez, a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

foi editada para regulamentar a previsão constitucional e estabelece normas de apoio às 

pessoas portadoras de deficiência.  

Assim sendo, buscou-se, por meio de uma pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, 

verificar o que é preciso para a efetivação das políticas publicas de proteção aos portadores de 

deficiência. Constatando-se que é necessária uma lei para estabelecer a percentagem dos 

cargos para os portadores de deficiência, bem como definir como serão convocados. Desta 

forma, irá se verificar se a legislação infraconstitucional que regula a matéria tem sido 

utilizada de maneira adequada, bem como se há possibilidades de modificação do atual 

sistema. 

 

1 OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E O DIREITO BRASILEIRO 

Entende-se como deficiência a falta, ausência ou a disfunção de uma estrutura 

psíquica, fisiológica ou anatômica, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Por sua 

vez, o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a define como toda perda ou 

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

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

ser humano. Há quem evite o uso do termo deficiente por acharem depreciativo, restando 

outras opções como pessoa portadora de necessidades especiais, pessoa portadora de 

deficiência ou pessoa com deficiência. A disputa pela terminologia correta acaba por esquecer 

questões mais importantes e necessárias como à busca da efetivação dos direitos dos 

deficientes.  

Os portadores de deficiência merecem um tratamento especial para que se possa 

dizer que houve observância ao princípio da igualdade. Isso acontece, pois os deficientes, via 



de regra, apresentam dificuldades, devido às limitações, ao preconceito, a falta de inclusão 

social, necessitando, assim, de tratamento diferenciado. 

O princípio da igualdade, previsto constitucionalmente, deverá ser relativizado em 

determinados casos concretos. Hoje, é entendimento uníssono que referido consiste em 

assegurar às pessoas em situações iguais os mesmos direitos, prerrogativas e vantagens, com 

as obrigações correspondentes, significando assim, tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, nos limites de suas desigualdades, visando sempre o equilíbrio 

entre todos. 

Para José Afonso da Silva (2004, p. 216), o princípio da igualdade não pode ser visto 

sob um prisma individualista, que não leve em conta as diferenças entre grupos. Quando se 

diz que o legislador não deve distinguir, não significa que a lei deva tratar todos abstratamente 

iguais, pois o tratamento isonômico não se dirige as pessoas integralmente iguais entre si, mas 

àquelas que são semelhantes sob os aspectos tomados em consideração geral pela norma, 

implicando que os supostamente iguais possam diferir totalmente sob aspectos ignorados ou 

considerados como irrelevantes pelo legislador.  

Diante da constante discriminação para com os deficientes, o Estado busca adotar 

medidas para compensar a desigualdade decorrente desta condição. Tanto na Constituição, 

quanto na legislação esparsa pode se verificar uma proteção aos portadores de deficiência, 

embora não se mostrem eficientes, pois continuam encontrando dificuldades em serem 

efetivadas. 

A Constituição Federal possui vários artigos relacionados à pessoa portadora de 

deficiência, tais como o art. 3º, III e IV; art. 7º, XXXI; art. 23, II, art. 24, XIV; art. 37, VIII; 

art. 40, § 4º; art. 201, §1º; art. 203; art, 208, III; art. 227, §1º, II e §2º e, por fim, art. 244. No 

que pese esse fato ser uma pequena conquista dos portadores de deficiência, salutar o 

destaque de que tais normas foram desorganizadamente  previstas em diferentes capítulos da 

lei fundamental: 

Analisando-se o ordenamento jurídico que se destina a regular os direitos dos 
portadores de deficiência, duas impressões apresentam-se. A primeira delas é que 
as normas se encontram em número reduzido na Constituição e, não obstante serem 
escassas, elas não estão ordenadas por capítulo, constituindo-se em normas esparsas 
dentro do texto constitucional, o que dificulta sobremaneira seu estudo. A segunda 
impressão é que, após 13 anos de vigência da Constituição, não há, ainda, por parte 
da sociedade e, principalmente, do Poder Público consciência da necessidade de 
tratar-se a matéria de modo justo e responsável. Continuam os portadores de 
deficiência a encontrar dificuldade em integrar-se na comunidade, seja através do 
setor privado, seja do setor público.  (BARROS, 2002, on-line) 



Além dos inúmeros dispositivos constitucionais, encontramos diversas normas acerca 

dos direitos dos deficientes na legislação esparsa. O legislador iniciou a luta pela positivação 

dos direitos dos portadores de necessidades especiais há alguns anos, sendo que a partir da 

década de 90 essa atividade legislativa tornou-se mais intensa, chegando a ter a edição de 

normas sobre o assuntos todos os anos, a partir do ano de 2000.  

Ainda em 1962 surgiu uma das primeiras normas de proteção aos portadores de 

deficiências visuais, a Lei nº 4.169, que oficializa as convenções Braille para uso na escrita e 

leitura dos cegos e o Código de Contrações e Abreviaturas Braille 

Vinte e sete anos depois da oficialização das convenções Braille, surge a Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989, objetivando a inserção do portador de necessidades 

especiais na sociedade. Para regulamentá-la foi editado o Decreto-Lei nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência e consolidando as normas de proteção.  

Em 1990, é editada a Lei nº 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos civis e também traz em seu bojo, mais precisamente em seu artigo 5º, §2º, normas de 

proteção ao deficiente, assegurando-os 20% das vagas oferecidas em concursos públicos 

quando as atividades foram compatíveis com a deficiência. Ainda em 1990 surge o Estatuto 

do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que assegurando atendimento integral à 

saúde, atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino e 

trabalho protegido, além de estimular campanhas ao acolhimento, sob forma de guarda de 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção com necessidades 

específicas de saúde ou com deficiência.  

Um ano após, é promulgada a Lei nº 8.213, que igualmente materializa a vontade 

estatal de tratar os deficientes de forma diferenciada, obrigando os empregadores com mais de 

100 empregados admitirem portadores de deficiência para um percentual de 2% (dois por 

cento) a 5% (cinco por cento) de vagas em seus quadros funcionais, afirmando ainda que sua 

dispensa só poderá ocorrer após a contratação de substituto de mesma condição, consoante o 

artigo 93. 

A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispõe sobre a organização da Assistência 

Social, tendo entre seus objetivos a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, conforme artigo 2º, IV. Em 



1994, a Lei nº 8.899, concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de 

transporte coletivo interestadual. 

Chegando ao ano 2000 a atividade legislativa mantêm-se intensa, sendo promulgada 

a Lei nº 10.048, estabelecendo prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e a Lei 

nº 10.098, prevendo normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Para regulamentar estas leis, 

fora editado o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, tornando-as exigíveis. 

Em 2001, a Lei nº 10.216, passa a dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Em 

24 de abril de 2002, surge a Lei nº 10.436, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras, atribuindo ao poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, 

o apoio ao uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras, sendo, suplementada pela 

Lei nº 10.098/00 e pelo Decreto 5.296/04. 

A Lei nº 10.754, de 31 de outubro de 2003, que altera a Lei nº 8.989, de 24 de 

fevereiro de 1995, dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na 

aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como 

por pessoas portadoras de deficiência física. 

Por sua vez, a Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, assegura as pessoas portadoras 

de deficiência visual possuir cão-guia, podendo ingressar e permanecer com o animal em 

qualquer estabelecimento e veículos de uso coletivo. 

Sobre a matéria também há tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como por 

exemplo, a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Assembléia Geral da 

ONU, que passou a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto 

Legislativo nº 186/2008. É importante ressaltar que referida declaração possui status de 

Emenda Constitucional e aplicação imediata de todos os seus artigos, sendo o único tratado 

internacional brasileiro recepcionado com o quorum necessário para ser considerado 

equivalente a uma emenda. O Programa Nacional de Direitos Humanos também foi ratificado 

pelo Brasil, por meio do Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, objetivando a 

proteção e promoção aos direitos humanos na sociedade, traçando ainda um plano de proteção 

do tratamento igualitário perante a lei das pessoas portadoras de deficiência. 

Como se vê o legislação brasileira é densa e possui inúmeras normas tendentes a 

proteção do portador de necessidades especiais, em geral, o problema encontra-se na ausência 



de eficácia de tais normas que não são observadas pela sociedade, nem tampouco pelo próprio 

Poder Público. 

2 MECANISMOS MINIMIZADORES DA DISCRIMINAÇÃO E A PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL DE VAGAS RESERVADAS AOS DEFICIENTES EM 

CONCURSOS PÚBLICOS  

Como visto a Constituição Federal prevê como um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e regionais, com a 

finalidade precípua de diminuir as desigualdades existentes, assim, sendo imprescindível a 

realização de políticas públicas mitigadoras de tais desigualdades. Quando as desigualdades 

referem-se ao portador de necessidades especiais mostra-se imperioso a efetivação de medidas 

que visem a integração e aceitação do deficiente na sociedade. Com esse objetivo foi que o 

legislador originário previu o artigo 37, aonde reserva vagas em concursos públicos para 

portadores de deficiência: 

Regulamentando a previsão constitucional de exige que o legislador estabeleça 

percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, para foi 

promulgada a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiência, sua integração social, instituindo a tutela jurisdicional de interesses 

coletivos ou difusos dessas pessoas e dispondo ser dever do Estado a promoção de todos os 

direitos básicos como educação, saúde, trabalho, lazer, previdência social, dentre outros. 

(art.2º) 

Com o fim de regulamentar tal Lei foi criado o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 

de 1999, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência. Referido decreto mostra-se de extrema relevância, pois, trouxe o conceito de 

deficiência, nos moldes previstos pela OMS.  

Além de definir nacionalmente o conceito de deficiência o decreto  suprimiu  lacunas 

existentes na legislação devido à omissão da Constituição Federal e das Leis 

infraconstitucionais ao estabelecer como seria a concorrência dos portadores de deficiência 

nos concursos públicos. Segundo o decreto eles deverão concorrer a todas as vagas, sendo 

reservado um percentual mínimo em face da classificação, estabelecendo, ainda, que 

aplicação desse percentual é assegurado, ou seja, sendo um numero fracionado, deverá ser 

elevado até o primeiro numero inteiro subseqüente. 



Com isso, verifica-se que o percentual mínimo de vagas para os portadores de 

deficiência em concursos públicos é de 5% (cinco por cento), devendo ser elevado ao 

primeiro número inteiro subseqüente, se resultar em número fracionado. 

Por exemplo, João é deficiente e resolve fazer um concurso público cujo edital 

dispõe de 3 vagas, estando previstas 20% das vagas para portadores de deficiência. João se 

classifica em primeiro lugar dentre os deficientes, sendo que ao calcular o número de vagas 

verifica-se que existem somente 0,6 vagas. De acordo com o previsto no decreto deverá ser 

arredondado esse número para o primeiro número inteiro subseqüente, qual seja uma vaga.  

Ocorre que a Lei nº 8.112/90, ao dispor sobre o regimento jurídico dos servidores 

públicos, limita o percentual de vagas para deficientes em 20%, o que tornaria inócua a 

disposição do decreto nº 3.298/99. Isso porque, voltando ao exemplo dado, verifica-se que, ao 

arredondar o número de vagas para o primeiro número inteiro subseqüente chegaremos ao 

percentual de 33,33%, ultrapassando o limite previsto na Lei 8.112/90. Neste sentido 

Frederico Junior (2006, on-line): 

 Ficamos numa situação aparentemente contraditória. A Constituição garante esse 
direito aos deficientes, mas a legislação infraconstitucional, nesse caso, entra em 
contradição: se respeitarmos o arredondamento do Decreto 3.298/99, violaremos a 
lei 8.112/90; mas se não fizermos o arredondamento, o direito constitucionalmente 
garantido se torna estéril. De um lado temos os direitos compensatórios dos 
deficientes físicos, do outro temos a própria discricionariedade administrativa, a 
qual pemite que os administradores avaliem, embasados em motivos de 
oportunidade e conveniência, qual o percentual de vagas que deve ser destinado aos 
deficientes quando da realização de um concurso público. Qual a solução?  

 
Outro ponto que merece destaque é que os editais não podem contrariar o previsto no 

Decreto n° 3.298/99, porém não há previsão de como deve ser realizada a convocação dos 

deficientes. Portanto, constata-se omissão generalizada no que diz respeito à convocação dos 

candidatos deficientes, restando a cada instituição estabelecer regras em seus editais, regras 

essas que devem ser compatíveis com a legislação existente e que possibilite a melhor forma 

de trabalho para o órgão. 

O fato é que não é aceitável que os deficientes sejam os últimos convocados, 

somente após a ocupação dos cargos pelos não-deficientes, como também não é certo que as 

vagas sejam primeiramente ocupadas pelos deficientes e os não-deficientes em outro 

momento.	  

Jurisprudencialmente há divergência sobre o tema, alguns se posicionam a favor do 

arredondamento do percentual de vagas, independentemente de ser ultrapassado o limite 



previsto em lei, sob pena de macular direitos fundamentais dos deficientes. Outros, porém, 

sustentam que não deve ser ultrapassado esse limite, pois assim, estaria afrontando o previsto 

na lei. Veja algumas decisões:  

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ARTIGO 37, INCISO VIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
A exigência constitucional de reserva de vagas para portadores de deficiência em 
concurso público se impõe ainda que o percentual legalmente previsto seja inferior 
a um, hipótese em que a fração deve ser arredondada. Entendimento que garante 
a eficácia do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, que, caso contrário, 
restaria violado. Recurso extraordinário conhecido e provido. (Recurso 
Extraordinário nº 227229, Relator Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 
06/10/2000, p. 98) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO 
PÚBLICO - PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - RESERVA DE VAGAS 
- PERCENTUAL LEGALMENTE PREVISTO EM EDITAL INFERIOR A UM - 
ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO - MÁXIMA EFETIVIDADE DO ARTIGO 
37, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - RECURSO 
DESPROVIDO.	   (Agravo de Instrumento nº 1.0191.07.012507-2/001, Relator 
Desembargador Brandão Teixeira, 2ª Câmara Cível TJ/MG, julgado em 07/10/2008, 
DJ 11/11/2008) 
 
 
RMS – CONCURSO PÚBLICO – DEFICIENTE FÍSICO – RESERVA DE 
VAGAS – OBRIGATORIEDADE. 
- Deve o administrador reservar percentual das vagas destinadas a concurso público, 
às pessoas portadoras de deficiência, nos limites estabelecidos em lei, regulando o 
acesso quanto à compatibilidade das atribuições do cargo e as deficiências de que 
são portadoras (CF, art. 37, inciso VIII e Lei 8112/90, art. 5º, §2º) 
- Recursos providos.	   (Recurso em Mandado de Segurança nº 2480-5 – DF 
(92.0034145-4), Relator Ministro Flaquer Scartezzini, julgado em 05/08/1997) 
 

Para os que concordam com o arredondamento, a norma constitucional é clara 

quando determina em seu artigo 37, VIII, que nos concursos públicos deve reservar-se vaga 

específica para os deficientes. Não se trata de regra discricionária, mas sim mandatória. Já os 

adeptos a corrente de que não se devem arredondar os percentuais de vagas justificam essa 

posição para não afrontar o disposto em lei. 

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS – TRATAMENTO IGUALITÁRIO. A 
regra é a participação dos candidatos, no concurso público, em igualdade de 
condições. CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGAS – PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA – DISCIPLINA E VIABILIDADE. Por encerrar exceção, a reserva 
de vagas para portadores de deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da 
viabilidade consideradas as existentes, afastada a possibilidade de, mediante 
arredondamento, majorarem-se as percentagens mínima e máxima previstas. 
(Mandado de Segurança nº 26.310-5/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado 
em 20/09/2007, DJ 31/10/2007) 

A regra é a feitura de concurso público, concorrendo os candidatos em igualdade de 

condições, conforme artigo 37, II, da Constituição da República. Ora, considerando que o 

total de vagas é insuficiente para aplicar a percentagem mínima de 5% ou a máxima de 20%, 



não tem como definir vaga reservada para deficiente, a teor do aludido no artigo 37, VIII, da 

Carta Magna. Caso fosse reservada vaga, os candidatos deficientes estariam se sobrepondo 

aos demais, ultrapassando os limites impostos em lei e afrontando o princípio da 

razoabilidade. 

O texto constitucional resguarda a premissa de que a regra geral é o tratamento 

igualitário e a exceção é a separação de vagas, devendo esta seguir consubstancialmente o 

texto da lei.  Neste sentido outras jurisprudências:  

MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CRITÉRIOS A SEREM ADOTADOS. ARTIGOS 24, 
XIV E 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
O permissivo constitucional ínsito no inciso XIV do art. 24, da Carta Política 
facultou aos Estados legislar, concorrentemente, sobre a proteção e integração social 
das pessoas portadoras de deficiência física, respaldando, destarte, o artigo 4º da Lei 
Estadual nº 3549/94. 
2. A interpretação do disposto no inciso VIII, do artigo 37 da CF haverá de ser feita 
sob o prisma da proclamação de princípios constitucionais em aparente conflito. 
3. A incidência do art. 4º da Lei Estadual nº 3549/94, não nega vigência ao art. 37 e 
seus incisos II e VII, da Lei Maior. 
4. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo do impetrante. 
5. Por maioria, negou-se provimento ao mandamus. (Mandado de Segurança nº 
25.074, Relator Ministro Cezar Peluso) 

Salienta-se que o percentual fixado pela lei deve ser observado juntamente com o 

total de vagas existentes, porque senão, se for aberto a cada concurso vagas para deficiente o 

número previsto em lei sempre será ultrapassado. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. 
RESERVA DE VAGAS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. 
INAPLICABILIDADE AO CASO DE EXISTÊNCIA DE APENAS UMA VAGA. 
PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME. SEGURANÇA 
CONCEDIDA EM PARTE. A regra do edital que prevê a reserva de vagas para 
deficientes físicos é válida e, no caso, sua discussão em favor da impetrante fica 
prejudicada pela decadência. Entretanto, o pedido concessão de ordem para 
participação na segunda etapa do concurso não sofre os efeitos da decadência, pois 
não se dirige contra o edital, e pode ser apreciado a despeito da legalidade de suas 
regras. A regra genérica de reserva de 5% das vagas do concurso para deficientes 
físicos só é aplicável se resulta em pelo menos uma vaga inteira. No caso em que se 
disputa apenas uma vaga, a aplicação da regra implica na reserva de absurdas 0,05 
vagas, portanto não pode ser aplicada. De outro turno, a reserva da única vaga para 
deficientes físicos implica em percentual de 100%, o que, além de 
absurdo, não está previsto pelo edital. Havendo apenas uma vaga, a disputa rege-se 
pela igualdade de condições, e a convocação de deficiente físico que logrou 
classificação inferior à da impetrante, fere o direito líquido e certo desta. Segurança 
concedida em parte. (Mandado de Segurança nº 8.417 - DF (2002/0063263-7), 
Relator Ministro Paulo Medina) 

 
4 A INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE VAGAS EM RAZÃO DA NATUREZA DA 

DEFICIÊNCIA  



Pode-se verificar que as vagas destinadas aos deficientes são genéricas, ou seja, não 

são separadas por tipos e graus de deficiência. Embora seja um trabalho complexo, essa 

diferenciação traria maior igualdade entre os deficientes, bem como geraria maior 

aproveitamento da mão de obra dos deficientes nas respectivas funções, havendo uma 

adaptação da deficiência ao cargo.  

Existindo diversos tios de deficiências, com diferentes graus de dificuldade para 

exercer funções ou se inserir na comunidade, a divisão das vagas pelo grau da deficiência 

auxiliaria na efetivação dos direitos dos portadores de necessidades especiais, inclusive a 

igualdade, nos moldes vistos no inicio do trabalho. 

 Imagine um surdo bilateral e um cego bilateral concorrendo para a mesma vaga de 

determinado cargo com um surdo de um só ouvido e um cego com visão monocular. É fácil 

constatar a diferenciação entre os tipos de deficiência e o grau de dificuldade entre os 

portadores das mesmas.  

Atualmente, o entendimento predominante é pela unificação da idéia geral de 

deficiência, ou seja, não deve haver distinções entre os deficientes, sendo constatada a 

diminuição da função, todos devem ser igualmente considerados deficiente. Como exemplo 

cita-se decisões igualando o cego mononuclear aos demais portadores de necessidades 

visuais. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR. DEFICIENTE 
VISUAL. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA RESERVA DE VAGA. 
ILEGALIDADE. 
1. Os benefícios inerentes à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência devem ser estendidos ao portador de visão monocular, que possui 
direito de concorrer, em concurso público, à vaga reservada aos deficientes. 
2. Precedentes. 
3. Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no Recurso em Mandado de 
Segurança nº 20.190 – DF (2005/0099487-6), Relator Ministro Hamilton 
Carvalhido, 6ª turma, julgado em 12/06/2008) 
 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE VISÃO 
MONOCULAR. DIREITO A CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 
1. O art. 4º, III, do Decreto 3.298/99, que define as hipóteses de deficiência visual, 
deve ser interpretado em consonância com o art. 3º do mesmo diploma legal, de 
modo a não excluir os portadores de visão monocular da disputa às vagas destinadas 
aos portadores de deficiência física. Precedentes. 
2. Recurso ordinário provido. (Recurso em Mandado de Segurança nº 19.257 - DF 
(2004/0169336-4), Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 10/10/2006) 

 
  



Embora alguns continuem a defender que não são deficientes as pessoas com visão 

monocular, o Superior Tribunal de Justiça, registra vários precedentes no sentido de que a 

norma transcrita pressupõe a existência de visão binocular, pelo que, os portadores de visão 

monocular devem ser estendidos todos os benefícios inerentes aos portadores de visão 

binocular, inclusive o de concorrer, em concurso público, a vaga reservada aos deficientes. Os 

seguidores dessa corrente afirmam que a visão monocular cria barreiras físicas e psicológicas 

na disputa de oportunidades no mercado de trabalho. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIENTE 
VISUAL. VISÃO MONOCULAR. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA RESERVA 
DE VAGA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 
I - A deficiência visual, definida no art. 4º, III, do Decreto n.º 3.298/99, não implica 
exclusão do benefício da reserva de vaga para candidato com visão monocular. 
II - "A visão monocular cria barreiras físicas e psicológicas na disputa de 
oportunidades no mercado de trabalho, situação esta que o benefício da reserva de 
vagas tem o objetivo de compensar". 
III - Recurso ordinário provido. (RMS 19291/PA, Rel. Min. FELIX FISCHER, 
Quinta Turma, DJ 3/4/2006, p. 372) 
 
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM VISÃO 
MONOCULAR. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO NO BENEFÍCIO 
DE RESERVA DE VAGA. 
1. O candidato portador de visão monocular, enquadra-se no conceito de deficiência 
que o benefício de reserva de vagas tenta compensar. Exegese do art. 3º c.c. art. 4º 
do Decreto n.º 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Precedentes desta Quinta Turma. 
2. Recurso conhecido e provido. (Recurso em Mandado de Segurança nº 22.489 – 
DF (2006/0176423-8), Relatora Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, julgado em 
28/11/2006) 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGA. 
CANDIDATO DEFICIENTE. VISÃO MONOCULAR. NOMEAÇÃO. DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIMENTO. 
A visão monocular constitui motivo suficiente para se reconhecer ao impetrante o 
seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público pretendido, dentre as 
vagas reservadas a portadores de deficiência física. Precedentes do c. STF e desta c. 
Corte Superior. Segurança concedida. (Mandado de Segurança nº 13.311, Relator 
Ministro Felix Fischer, julgado em 10/09/2008) 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE VISUAL. VISÃO 
MONOCULAR. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA RESERVA DE VAGA. 
ILEGALIDADE. 
I- É inviável, em agravo regimental, a discussão de questões não enfrentadas na 
decisão agravada. Tais questões poderão, todavia, ser suscitadas nas informações e 
apreciadas quando do julgamento final do mandamus. 
II- A e. Quinta Turma, no RMS nº 19.291-PA, já decidiu que 'a deficiência visual, 
definida no art. 4º, III, do Decreto nº 3298/99, não implica exclusão do benefício da 
reserva de vaga para candidato com visão monocular'. Agravo regimental 
desprovido. (Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 13.311 – DF 
(2008/0012075-8), Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 27/02/2008) 

Diante do entendimento pacificado e reiterado no que diz respeito à condição de 

deficiência da capacidade de visão em apenas um dos olhos, a Terceira Seção do Superior 



Tribunal de Justiça (STJ), transformou o entendimento em súmula. A Súmula 377 teve como 

relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, tendo como referências legais a Constituição 

Federal, a Lei 8.112/90 e o Decreto nº 3.298/99, in verbis: “O portador de visão mononuclear 

tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.”. 

Pelo exposto, embora haja um esforço do legislador originário, bem como do 

infraconstitucional, em elaborar leis que visem proteger os deficientes e garantir a eles o 

acesso aos cargos públicos, em par de igualdade com os não portadores de deficiência, o 

sistema ainda é falho e merece uma maior atenção visando sanar suas incongruências e 

efetivar os direitos dos deficientes. 

 

CONCLUSÃO 

Verificou-se que a Lei nº 7.853/89, foi omissa no que diz respeito ao percentual e a 

ordem de convocação dos deficientes, criando assim uma lacuna que só foi preenchida em 

parte quando o legislador editou o Decreto nº 3.298/99. Este Decreto trouxe o direito do 

portador de deficiência de se inscrever em concurso público, sendo reservado o percentual 

mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas, e, no caso deste percentual resultar em 

número fracionado, deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Já a Lei nº 

8.112/90, previu o percentual máximo de 20% (vinte por cento) para reserva de vagas à 

pessoa portadora de deficiência. 

Diante da incompatibilidade entre as normas que tratam do assunto, defende-se que 

deve haver uma ponderação entre os princípios para que sejam observados os direitos 

fundamentais das pessoas portadoras de deficiências. Ou seja, ainda que o respeito ao mínimo 

legal, ultrapasse o disposto na Lei nº 8.112/90, deve-se aplicar o arredondamento do 

percentual, como forma de efetivação do direito da igualdade, bem como da dignidade da 

pessoa humana. Há de se convir que mera formalidade legal e incompatibilidades de normas 

não devem afastar a aplicação dos direitos fundamentais, primado base de todo Estado 

Democrático de Direito. 

Apesar disto, não se pode ultrapassar as barreiras de outro princípio constitucional, o 

da razoabilidade, não sendo coerente defender que no caso de haver um certame onde esteja 

previsto apenas uma vaga, essa seja reservada ao deficiente. Isso porque o que se busca com 

as normas protetoras é a manutenção da igualdade, e não a superioridade dos deficientes, ou 

seja, busca-se a preservação da dignidade e igualdade de oportunidades e não a sobreposição 



dos deficientes em relação aos demais candidatos.  Portanto, é prudente que no caso de haver 

apenas uma vaga, esta seja disputada em caráter de igualdade entre todos os inscritos no 

concurso, até mesmo porque a quantidade de portadores de deficiência é dimunita frente aos 

não portadores, ademais, a não existência de vagas destinadas aos deficientes não impede que 

os mesmos concorram às vagas de concorrência geral. 

Não restam dúvidas de que já existem inúmeras políticas públicas que visam a 

proteção da pessoa com deficiência, enriquecendo a lenta e difícil caminhada na construção 

de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. Entretanto, as políticas já existente ainda 

não são suficientes para estagnar o preconceito e a não inserção dos deficientes na sociedade, 

seja pela ausência de efetividade das normas já existentes, ou pelo estagio de 

desenvolvimento das mesmas, que ainda não alcançaram um patamar capaz de suprir todas as 

dificuldades oriundas das inúmeras deficiências que tornam cada portador, um ser humano 

especial. 
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