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PROJETO DE LEI Nº 759/2021 

AUTOR(A): Danilo Bahiense 

EMENTA: Estabelece a reserva de vagas para pessoas com deficiência 

auditiva unilateral nos editais de licitação que visem à contratação de empresas para 

prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública 

estadual direta, autárquica e fundacional. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 759/2021, de iniciativa do(a) Exmo(a). Sr(a). 

Deputado(a) Danilo Bahiense, encaminhado a esta Procuradoria Geral para 

elaboração de Parecer Técnico, em atendimento ao disposto no art. 121 do 

Regimento Interno (Resolução Nº 2.700/2009).  

Realizada a distribuição, a Sra. Procuradora designada ofereceu Parecer 

Técnico a respeito da matéria (fls. 17/24), em conformidade ao artigo 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar nº 287/04, e ao art. 16 do Ato da Mesa Nº 964/2018. A seguir, o Sr. 

Coordenador da Setorial apresentou opinativo (fls. 27/30), com fulcro no art. 10, inciso 

I, do Ato da Mesa Nº 964/2018. 

Inicialmente, entendo ser cabível realizar uma nova análise a respeito dos 

argumentos colacionados aos autos relativos à constitucionalidade da proposição. A 

respeito da análise realizada pela Sra. Procuradora designada, considero oportuno 

registrar discordância quanto às alegações de inconstitucionalidade suscitadas, 

afirmando, por outro lado, que a proposição não representa usurpação de 

competência privativa da União para legislar sobre normas gerais relativas à proteção 

à pessoa com deficiência. 

Nessa matéria, cabe frisar que só é permitida a edição de legislação 

estadual em caráter suplementar, visando normatizar peculiaridades de âmbito local, 

conforme art. 24, inciso XIV, c/c §2º, da CF. O exercício da competência legislativa 

suplementar, com efeito, não deve resultar na edição de normas que venham a 

contrapor frontalmente a legislação federal que regula o tema, haja vista que parte da 
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lógica do sistema constitucional de repartição de competências é resguardar o 

sentido-base das normas gerais.   

A União editou três normas gerais voltadas ao resguardo das pessoas com 

deficiência e dos seus direitos, em momentos temporais diversos, e - vale ressaltar -, 

baseados em diferentes paradigmas históricos de abordagem do fenômeno da 

deficiência, a saber: Lei Nº 7.853/89, Lei Nº 10.098/00, e Lei Nº 13/146/15. 

O art. 2º da Lei Federal Nº 7.853/89, que dispõe sobre apoio às pessoas 

com deficiência, e sua integração social, prevê: 

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: 

[...] III - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; [...] 

Regulamentando o referido dispositivo, o Decreto Federal Nº 3.298/99, com 

redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004, dispôs o seguinte: 

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

seguintes categorias: 

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

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

1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 

A esse respeito, é importante frisar que, mais recentemente, a Lei Federal 

Nº 13.146/15, considerada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), optou por estabelecer uma definição aberta de 

deficiência, não fazendo remissão expressa a qualquer tipo de rol taxativo que 

pudesse limitar a priori as hipóteses fáticas que pudessem se enquadrar no conceito 

aberto. De outro modo, portanto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece a 

necessidade de avaliação individual da deficiência, conforme prevê o seu art. 2º: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
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§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 

realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. 

Não obstante tal inovação legislativa, o rol de deficiências delimitado no 

Decreto Federal Nº 3.298/99 ainda se presta a orientar uma miríade de políticas 

públicas, inclusive servindo de base para o enquadramento de candidatos às vagas 

reservadas para pessoas com deficiência em concursos públicos.  

Reconhecendo somente a surdez bilateral como espécie de limitação apta 

a configurar deficiência1, tal disposição poderia ir de encontro à previsão de avaliação 

individual da deficiência, referida no §1º do art. 2º do Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência, que leva em consideração um conceito aberto de deficiência e as 

peculiaridades do caso concreto, não sendo limitada por um rol abstrato definido a 

priori. 

Nesse sentido, é possível afirmar que os dois diplomas normativos 

contrapõem dois modelos de tratamento da deficiência, sendo que o Decreto Federal 

Nº 3.298/99 adota um modelo médico, ao passo que o Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência, de 2015, baseia-se num modelo social de deficiência, empregado 

também na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(a qual, frise-se, foi internalizada no ordenamento brasileiro por meio do Decreto nº 

6.949/09 com hierarquia constitucional, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da 

Constituição Federal), e visa promover a inclusão social das pessoas com deficiência, 

enfatizando não o limite individual, mas sim as barreiras existentes nos espaços. 

                                                 
1
 Sobre o tema, inclusive foi editada a Súmula 552 do STJ: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como 

pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”. 
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Acerca dos referidos modelos históricos, Raquel Paganelli2: 

O modelo médico concebe a deficiência como um fenômeno biológico, ou 

seja, baseia-se unicamente em características individuais de ordem clínica, 

situadas na pessoa, desconsiderando qualquer interferência de fatores 

externos. Trata-se de uma abordagem que preconiza ações normalizadoras 

enquanto rotula os indivíduos como inaptos e ignora as estruturas sociais que 

impedem sua participação. 

[...]  

Ao contrário da integração, na qual o aluno deve se adaptar às condições da 

escola, a inclusão prevê que as unidades de ensino devam se transformar 

para garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos. Garantir 

esse direito implica que o sistema de ensino seja reestruturado a partir de 

uma nova cultura, concretizada por meio de ações articuladas e da 

participação direta de todos. Essa nova perspectiva se baseia no 

reconhecimento da diferença como característica inerentemente humana e na 

compreensão da deficiência como fenômeno social. 

Dessa forma, é necessário harmonizar os diplomas normativos que tratam 

da matéria, tendo em vista que adotam modelos diversos de deficiência. Ainda que 

haja a definição de um rol de deficiências no Decreto Federal Nº 3.298/99, tal rol não 

possui o condão de exaurir a matéria, sendo possível aferir a existência de outras 

limitações sociais capazes de serem caracterizadas como espécies de deficiência. 

Assim, com base no disposto nos arts. 2º e 3º do Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência, afigura-se possível aos Estados-membros legislarem em caráter 

suplementar sobre a matéria, de modo a incrementar a proteção legal outorgada às 

pessoas com deficiência. Portanto, não há falar em extrapolação da competência 

legislativa suplementar atribuída aos Estados3, nos termos do art. 24, §§1º e 2º, da 

                                                 
2
 PAGANELLI, Raquel. Na educação inclusiva, a pessoa vem antes da deficiência. Diversa, 2018. Disponível em: 

<https://diversa.org.br/artigos/na-educacao-inclusiva-a-pessoa-vem-antes-da-deficiencia/>. Acesso em: 

15/10/2020. 
3
 Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “A Lei Estadual 17.142/2017, ao estabelecer que 

estabelecimentos públicos e privados com grande circulação de pessoas tenham um telefone de atendimento ao 

público adaptado à comunicação das pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, não tratou diretamente de 

telecomunicações, senão buscou uma maior integração e convívio social de pessoas com alguma condição 

especial, pretendendo, ao mesmo tempo, diminuir as barreiras as quais possam impedir que elas tenham uma plena 

condição de vida comum em sociedade. Trata-se, portanto, de norma sobre proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do 

art. 24, XIV, da Constituição Federal, e em resposta ao chamado constitucional por ações afirmativas em relação 
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Constituição Federal, tendo em vista a consonância da proposição às normas gerais 

expedidas pela União a respeito do tema. 

A respeito do entendimento conferido pelo Superior Tribunal de Justiça 

sobre a matéria, cristalizado na Súmula Nº 5524 (invocada como fundamento pela 

Procuradoria Geral do Estado), é certo que tal entendimento se baseia no rol taxativo 

de deficiências no Decreto Federal Nº 3.298/99, e se presta a limitar a 

discricionariedade administrativa dos órgãos do Poder Público, os quais devem pautar 

a sua atuação em conformação ao princípio da legalidade, obedecendo às leis, 

princípios e regulamentos aplicáveis. Todavia, a referida orientação não vincula a 

atuação legislativa dos entes federados, uma vez que estes possuem autonomia para 

edição de legislação própria, desde que dentro dos limites estabelecidos pela 

Constituição Federal. 

Todavia, a despeito da conclusão parcial favorável à possibilidade de os 

estados membros legislarem no sentido do incremento da proteção à pessoa com 

deficiência, com fundamento no art. 24, inciso XIV, da Constituição Federal, é preciso 

observar, desta vez, o rol das competências legislativas privativas da União, previstas 

no art. 22 da Constituição.  

Isso porque, além de representar incremento à proteção às pessoas com 

deficiência, a proposição ora analisada pretende dispor sobre aspectos específicos 

das contratações públicas, estabelecendo novo requisito às empresas contratadas 

pela Administração Pública, baseado em instrumentos típicos de políticas afirmativas. 

Não se trata de imposição de obrigação às empresas atuantes no Estado, mas de 

requisito/condição nos editais para contratação junto ao Poder Público. 

Dessa forma, forçoso asseverar que a proposição viola a competência 

privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, nos 

termos do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, uma vez que, dispõe sobre 

novas condições e procedimentos administrativos para contratações e licitações 

públicas. Isso porque passa a exigir a reserva de vagas para pessoas com deficiência 

                                                                                                                                                           
ao tratamento dispensado às pessoas portadoras de deficiência.” [ADI 5.873, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 23-

8-2019, P, DJE de 16-10-2019.] 
4
 Súmula 552-STJ: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de 

disputar as vagas reservadas em concursos públicos” 
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auditiva unilateral nos editais de licitação que visem à contratação de empresas para 

prestação de serviços continuados e terceirizados no âmbito da administração pública 

estadual. 

Ainda que, no mérito, a proposição trate de legítima densificação do 

princípio constitucional da igualdade - uma vez que o elemento de discrimen 

escolhido para orientar a política de reserva de vagas é condizente à relação material 

de vulnerabilidade social a qual se submete o grupo das pessoas com deficiência -, a 

criação de novas exigências para a contratação pública no âmbito do processo 

licitatório é matéria sujeita a regulamentação privativa da União.  

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal 

tem invalidado leis estaduais de teor similar, a ver: 

Surge inconstitucional vedação, à Administração Pública, de contratação de 

empresa cujo quadro seja integrado por pessoa condenada ante a prática de 

crime ou contravenção envolvendo atos discriminatórios, considerada a 

inobservância ao princípio da intransmissibilidade da pena e ao artigo 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal. [ADI 3.092, rel. min. Marco Aurélio - 

22/06/2020] 

Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e 

cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de 

preços, na Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para 

estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República. No § 4º do art. 

15 da Lei 8.666/1993 se dispõe que ‘a existência de preços registrados não 

obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

preferência em igualdade de condições’. [ADI 4.748, rel. min. Cármen Lúcia, j. 

11-9-2019, P, DJE de 27-9-2019.] 

A igualdade de condições dos concorrentes em licitações, embora seja 

enaltecida pela Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada por duas 

vias: (a) pela lei, mediante o estabelecimento de condições de diferenciação 

exigíveis em abstrato; e (b) pela autoridade responsável pela condução do 
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processo licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção 

circunstanciais, de qualificação técnica e econômica, sempre vinculados à 

garantia de cumprimento de obrigações específicas. Somente a lei federal 

poderá, em âmbito geral, estabelecer desequiparações entre os concorrentes 

e assim restringir o direito de participar de licitações em condições de 

igualdade. Ao direito estadual (ou municipal) somente será legítimo inovar 

nesse particular se tiver como objetivo estabelecer condições específicas, 

nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos a serem 

contratados ou a peculiares circunstâncias de interesse local. Ao inserir a 

Certidão de Violação aos Direitos do Consumidor no rol de documentos 

exigidos para a habilitação, o legislador estadual se arvorou na condição de 

intérprete primeiro do direito constitucional de acesso a licitações e criou uma 

presunção legal, de sentido e alcance amplíssimos, segundo a qual a 

existência de registros desabonadores nos cadastros públicos de proteção do 

consumidor é motivo suficiente para justificar o impedimento de contratar com 

a administração local. Ao dispor nesse sentido, a Lei estadual 3.041/2005 se 

dissociou dos termos gerais do ordenamento nacional de licitações e 

contratos e, com isso, usurpou a competência privativa da União de dispor 

sobre normas gerais na matéria (art. 22, XXVII, da CF/1988). [ADI 3.735, rel. 

min. Cármen Lúcia, j. 8-9-2016, P, DJE de 1º-8-2017.]  

Ação direta de inconstitucionalidade: Lei distrital 3.705, de 21-11-2005, que 

cria restrições a empresas que discriminarem na contratação de mão de obra: 

inconstitucionalidade declarada. Ofensa à competência privativa da União 

para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa, 

em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais de todos os entes da Federação (CF, art. 22, 

XXVII) e para dispor sobre direito do trabalho e inspeção do trabalho (CF, art. 

21, XXIV, e art. 22, I). [ADI 3.670, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 2-4-2007, 

P, DJ de 18-5-2007.] (grifo nosso) 

Com efeito, a regulamentação das condições de participação no certame e 

demais nuances relativas ao procedimento licitatório poderão constituir objeto de 

normatização pelos estados, sendo também possível esmiuçar as formalidades de 

modo a conferir maior objetividade dos critérios de divulgação, desde que respeitadas 

as normas gerais fixadas pela legislação federal e os princípios constitucionais da 

Administração Pública.  
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Essa possibilidade de regulamentação, todavia, não pode representar 

criação de novo requisito/condição nos editais de contratação pública. Como a fixação 

das condições de contratação está necessariamente relacionada aos contornos 

estabelecidos pelo legislador federal a respeito do princípio da ampla participação em 

sede de licitações públicas, entende-se que é vedado aos estados e municípios fixar 

requisitos abstratos que potencializem a dificuldade de participação nos certames, 

restringindo, assim, a competição. 

As exceções a tal vedação devem estar previstas na própria Lei Federal nº 

8.666/93, ou em outro diploma federal. A título exemplificativo, cita-se que o art. 40, 

§5º, da Lei Nº 8.666/93, estabelece a possibilidade de o Poder Público exigir, nos 

editais de licitação, um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou 

egresso do sistema prisional: 

Art. 40. [...] § 5º A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para 

a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de 

sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a 

finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em 

regulamento. 

Nesse sentido, destaca-se encontrar vigente no Estado a Lei 

Complementar nº 879/2017, que estabelece o Programa Estadual de Ressocialização 

de Presos e Egressos do Sistema Prisional do Espírito Santo - PROGRESSO/ES. Em 

seu art. 6º, a norma estabelece a obrigação de reserva de mão-de-obra, no 

percentual de 6% (seis por cento) a presidiários e egressos do sistema prisional, às 

empresas particulares contratadas pelo Poder Público para execução de obras e 

serviços. 

É cabível ainda realizar uma distinção entre o teor da presente proposição 

e o que dispõe a Lei Estadual nº 10.793/17. Enquanto a presente proposta visa a 

implementação de novas condições e exigências para a contratação pública, a Lei 

Estadual nº 10.793/17, que instituiu o Código de Ética Estadual, visa tão somente 

garantir o alinhamento das condutas das empresas contratadas aos deveres já 

previstos nas Leis Federais Nº 8.429/92 e 12.462/11, por meio de programas de 
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compliance, não representando nova condição a ser exigida no processo de 

contratação pública. 

Ademais, é pertinente registrar que a matéria ora analisada não se 

encontra pacificada no âmbito da jurisprudência, não tendo o Supremo Tribunal 

Federal firmado entendimento acerca da imposição de reserva de vagas às empresas 

particulares contratadas pelo Poder Público. A esse respeito, destaca-se orientação 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual, julgando a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0034514-52.2015.8.19.0000, assentou a 

inconstitucionalidade de legislação que destinava para mulheres 5% das vagas nas 

empresas privadas de construção civil e prestadoras de serviço contratadas pelo 

Poder Público para atuar em obras públicas, acolhendo, dentre outros pontos, o 

argumento da competência privativa da União para legislar acerca de normas de 

licitação e contratação administrativa. 

Diante do exposto, acolho parcialmente as conclusões do Parecer Técnico, 

deixo de acolher as do opinativo da Coordenação da Setorial, com base nos 

fundamentos ora apresentados, e opino conclusivamente no sentido da 

inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei nº 759/2021, por violação ao 

disposto no art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal. 

Em 14/06/2022 

 

Ricardo Benetti Fernandes Moça 
Procurador Geral em exercício 

(Art. 9º, inciso I, da LC nº 287/2004) 
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