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Resumo 

Este texto diz respeito à argumentação no âmbito da avaliação da deficiência para fins de 
concessão do Benefício de Prestação Continuada instituído pela Lei Orgânica da Assistência 
Social. Considerando que esta avaliação é estruturada na Classificação Internacional de 
Funcionalidades, Incapacidade e Saúde nos termos das prescrições da Portaria Conjunta 
MDS/INSS nº 2/2015, a qual não prevê a necessidade de justificação das conclusões, surge 
a necessidade de reflexão sobre a epistemologia e suas relações com o discurso jurídico, 

porquanto o exercício do poder social demanda consentimento e refuta a arbitrariedade, 
sendo necessário fundamentar qualquer decisão concernente à realização de direitos. Na 
dialética do texto, apresenta-se como objeto material o exame da deficiência, e como 
objetos abstratos, os postulados inerentes ao Neopositivismo e à Teoria do Discurso. 

Concatenando as asserções apresentadas, verifica-se que embora tal avaliação possa 
projetar-se como uma expressão da epistemologia lógico-positivista, é possível dar-lhe 
fundamentabilidade por meio da racionalidade discursiva, utilizando-se de argumentos 
inseridos na justificação dotados de uma pretensão de universalizabilidade. 
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Introdução 

O Welfare State brasileiro, visando prestar a seus cidadãos a assistência social prevista no 
artigo 203, V, da Constituição Federal, instituiu, pela Lei Orgânica da Assistência Social – 

Loas (Lei nº 8.742/1993), o Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido àqueles 
que, além de possuírem renda familiar per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário 
mínimo (Cf.: Rcl 4.374/STF, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04.09.2013), tenham 
mais de 65 anos de idade ou sejam portadores de deficiência.  

Para efeito da concessão do BPC, é considerada deficiência a barreira de natureza física, 
intelectual ou sensorial que, em conjunto com outras barreiras existentes no ambiente físico 
e social, impeça uma pessoa de participar da sociedade em condições iguais às demais 
pessoas por um prazo superior a dois anos (CASTRO; LAZZARI, 2014, p. 849-851). 
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A avaliação dessa deficiência é realizada seguindo os princípios da Classificação Internacional 

de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde (CIF) aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da 
Saúde, em 22 de maio de 2001 (art. 16 do Dec. nº 6.214/2007) (CASTRO; LAZZARI, 2014, 
p. 851). Sua instrumentalização é dada pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2/2015, a qual, 

em seus anexos, apresenta os formulários a serem preenchidos pelo avaliador. O processo 
avaliativo consiste na qualificação dos domínios da CIF de acordo com a magnitude ou a 
intensidade do problema verificado em cada caso. Entretanto, nos campos dos formulários, 
não são reservados espaços para a exposição das justificativas que levaram o avaliador às 
suas conclusões, o que pode levar à arbitrariedade.  

Deveras, a partir do pensamento contratualista dos séculos XVI a XVIII, a concepção de 
legitimidade do poder social tende à objetivação em contraponto à subjetividade. Entre 
aquele período e os dias atuais, Max Weber apresentou uma concepção de legitimidade 
racional, cuja condição seria garantida em virtude de o poder ser exercido por autoridades 

investidas pela lei. Entretanto, tal hipótese, por si só, não afasta a subjetividade no exercício 
do poder social. Georges Burdeau objetou a concepção weberiana sustentando a necessidade 
de consentimento no exercício do poder. Nesse sentido, há a necessidade de convergir os 
objetivos do poder às aspirações do grupo para que se obtenha legitimidade e seja afastado 
o autoritarismo (DALLARI, 2012, p. 52-54).  

Diante dessa necessidade de consentimento para se obter legitimidade, o presente estudo 
tem o escopo de apresentar a teoria do discurso racional de Robert Alexy no âmbito da 
fundamentabilidade da avaliação da deficiência para fins de concessão do BPC. Para fazê-lo, 
proceder-se-á à análise: no item 1, das diretrizes e do instrumento utilizado para a avaliação 

da deficiência; no item 2, da epistemologia relacionada à sua utilização; e, por fim, no item 
3, da aplicabilidade da teoria do discurso nos julgamentos que tenham por objeto a 
concessão desse benefício. 

1 A CIF e a avaliação para acesso ao BPC 

A CIF apresenta uma base científica e uma linguagem codificada aos estudos e às avaliações 

dos estados de saúde relacionados à capacidade laborativa das pessoas, levando em 
consideração não somente o aspecto médico, mas também os aspectos contextuais e 
essenciais da vida (OMS, 2004, p. 7-8). 

Apesar de ser essencialmente um instrumento de classificação, a CIF permite a estruturação 
de complexos sistemas de avaliação de funcionalidade, incapacidade e saúde, como ocorre 
na avaliação para acesso ao BPC (BRASIL, 2007b, p. 42). Essa utilidade da CIF decorre de 
sua base conceitual, que trata a incapacidade como um fenômeno multifacetado que resulta 
da interação das pessoas com o ambiente físico e social (OMS, 2004, p. 21-22).  

A abrangência do conceito de incapacidade proposto pela CIF é refletida em sua estrutura, a 
qual pode ser visualizada no quadro a seguir: 

Quadro 1 – Estrutura da CIF 



 
Fonte: Adaptado(2) de OMS (2004, p. 189). 

Os domínios da CIF representam “conjuntos práticos e lógicos de funções fisiológicas 

relacionadas, de estruturas anatômicas, de ações, tarefas ou áreas da vida” (OMS, 2004, p. 
190), os quais são codificados de acordo com a situação do indivíduo em determinado 
momento. A codificação se completa com a inserção do qualificador ao código do domínio 
(ou categoria) que indica a magnitude ou a intensidade do estado de saúde observado 
conforme o constructo correspondente (OMS, 2004, p. 23-25), o que ocorre da seguinte 
forma: 

Quadro 2 – Qualificação dos domínios na CIF 

 

Fonte: Adaptado(3) de OMS (2004, p. 24). 

A CIF é composta por quatro listas de códigos, a saber: (b) Funções do corpo; (s) Estruturas 
do corpo; (d) Atividades e participação (abrangendo os constructos Capacidade e 
Desempenho); e (e) Fatores ambientais. Cada lista possui códigos de domínios 

correspondentes ao constructo a ser observado no momento da qualificação (OMS, 2004, p. 
23). Os códigos de domínios de primeiro nível que compõem cada lista, bem como os 
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constructos correspondentes, podem ser observados no quadro abaixo: 

Quadro 3 – Listas de domínios de primeiro nível da CIF 

 

Fonte: Adaptado(4) de OMS (2004, p. 23; 29-32). 

Os domínios da CIF são codificados em quatro níveis de detalhamento, de forma que, nos 
moldes propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a descrição adequada de um 
estado de saúde para os casos de investigação de incapacidade pode ser feita com a 
utilização de 3 a 18 domínios codificados no segundo nível (OMS, 2004, p. 25). 

Exemplificando o detalhamento da codificação de um único domínio, a incapacidade 

moderada na função visual seria representada pelo código b210.2, no qual (OMS, 2004, p. 
194): 
– “b” representa a lista de códigos das “Funções do corpo”; 

– “b2” representa o item do primeiro nível “Funções sensoriais e dor”; 
– “b210” representa o item do segundo nível “Funções visuais”; 
– “b2102” representaria o item do terceiro nível “Qualidade da visão”; 
– “b21022” representaria o item do quarto nível “Sensibilidade ao contraste”; 
– “_xxx.2” representa o qualificador de um problema moderado de um domínio de segundo 
nível. 

Não obstante a recomendação da OMS contida na CIF quanto à amplitude da avaliação, o 
procedimento utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para fins de 
concessão do BPC, regulado pela Portaria Conjunta INSS/MDS nº 2/2015, abrange os 

domínios constantes nas listas “Funções do corpo”, “Atividades e participação” e “Fatores 
ambientais”, excluindo os constantes na lista “Estruturas do corpo”. Dos 231 domínios de 
segundo nível especificados nessas três listas de códigos da CIF, cerca de 110 são avaliados, 
de modo a abranger todos os domínios de primeiro nível. 

A qualificação dos domínios de primeiro nível é reduzida a três grandes qualificadores 
conclusivos inerentes às três listas de domínios avaliados. Os qualificadores conclusivos dos 
“Fatores ambientais” e das “Atividades e participação” são obtidos por meio de uma média, 
ao passo que o qualificador conclusivo das “Funções do corpo” coincide com o qualificador da 
deficiência predominante, desde que esta não coincida com as deficiências “b3 – Funções da 

voz e fala” e/ou “b8 – Funções da pele”. Caso o maior qualificador seja atribuído a essas 
duas funções, o qualificador conclusivo das Funções do Corpo será a média dos 
qualificadores dos seus domínios ou o maior qualificador atribuído às demais funções do 
corpo (que não as funções “b3 – Funções da voz e fala” e/ou “b8 – Funções da pele”), o que 
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for maior (BRASIL, 2007b, p. 81-90; MARCELINO, 2011, p. 441-442).(5) Ilustrando, o 

resultado final da avaliação pode configurar-se da seguinte forma: 

Quadro 4 – Avaliação exemplificativa 

 

Fonte: Adaptado(6) de BRASIL (2007b, p. 81-90) e MARCELINO (2011, p. 441-442). 

O resultado final da avaliação é confrontado com os parâmetros definidos para a concessão 
do BPC constantes no Anexo IV da Portaria Conjunta INSS/MDS nº 2/2015. Dependendo da 
combinação, o benefício é ou não concedido.  

Observando as combinações do Anexo VI da portaria supramencionada, verifica-se que, para 

o BPC ser concedido é necessário que o indivíduo apresente uma deficiência ao menos 
moderada nas “Funções do corpo”, combinada com uma dificuldade ao menos moderada nas 
“Atividades e participação”, sendo que, constatado o nível moderado para essas duas 
deficiências, é necessário que o indivíduo apresente uma barreira grave ou completa em 
relação aos “Fatores ambientais”. 

2 A CIF e o Neopositivismo 

A utilização da linguagem codificada da CIF como base para avaliação de estados da saúde 
traz à tona a reflexão epistemológica presente no Neopositivismo (Positivismo Lógico ou 
Empirismo Lógico), oriundo do Círculo de Viena dos anos 1930. Tal movimento, fortemente 

avesso à metafísica e à teologia, propunha o estabelecimento de uma ciência unificada por 
meio da análise lógica da linguagem aplicada ao material empírico. Basicamente, o que o 

Círculo de Viena chamava de “concepção científica do mundo” configurava-se como (i) 
empirista e positivista, pois só reconhecia o conhecimento dado empiricamente, e (ii) 
logística, porquanto adotava a análise lógica das experiências como método científico 
(HAHN; CARNAP; NEURATH, 1986, p. 12). 

Nesse grupo do Círculo de Viena, Moritz Schlick, Rudolf Carnap e Otto Neurath destacaram-
se por apresentar estudos relacionados a uma linguagem científica composta por sentenças 
protocolares, as quais funcionariam como jargões universais para estruturar a linguagem da 
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ciência de uma forma que as respostas não se contradigam (CUNHA, 2008, p. 11).  

Rudolf Carnap, em seu artigo On protocol sentences, apresentou um exemplo daquilo que 
seria um conjunto de sentenças protocolares capaz de expressar uma determinada condição 
climática nos seguintes termos: uma determinada máquina apresenta os números de 1 a 5 
em determinadas circunstâncias que correspondem aos seguintes eventos: 
         1: está chovendo 
         2: está nevando 

         3: está chovendo granizo 
         4: fraco 
         5: forte 

Logo, ao serem apresentados os números 1 e 4 pela máquina, sabe-se que está chovendo 
fraco e não forte e que não está nevando nem chovendo granizo (CUNHA, 2008, p. 87-89). 

Para o Neopositivismo, o conhecimento científico deveria ser produzido por meio da 
decomposição lógica e gradual das afirmações no nível em que a percepção sensorial 
humana pudesse confirmar a veracidade ou a falsidade de cada enunciado, sendo as 

afirmações, dessa forma, autojustificáveis. Com a verdade empírica das sentenças 
protocolares, defendia-se a possibilidade de constituir enunciados mais complexos, 
argumentando que, a partir da relação consolidada entre as construções autopsíquicas e os 

objetos físicos, são construídos os objetos heteropsíquicos e, por fim, os objetos das ciências 
sociais (HAHN; CARNAP; NEURATH, 1986, p. 12). 

Em que pese a premissa da veracidade das sentenças protocolares, havia divergência no 
Empirismo Lógico sobre os termos em que sua validação deveria ocorrer. Schlick defendia a 
tese correspondentista, para a qual uma sentença protocolar somente seria verdadeira caso 
correspondesse invariavelmente a um fato ou a um objeto (SCHLICK, 1980, p. 69-71). 
Relativizando a tese correspondentista, Carnap sustentava que a correspondência 
convencionalmente estabelecida pelos cientistas entre a sentença protocolar e o mundo real 
determinaria a verdade de cada enunciado (CARNAP, 1980, p. 233-241). Por outro lado, 

Neurath afirmava que a correção das sentenças protocolares decorre da sua própria 
coerência com todo o sistema da qual faz parte, pois, caso fosse detectada alguma 
divergência entre a realidade e a afirmação, o próprio sistema a traria à tona e excluiria a 
afirmação falsa (CUNHA, 2008, p. 116). 

A crítica à epistemologia lógico-positivista teve como principal expoente os postulados de 
Karl R. Popper, o qual contestou a forma de justificação dos enunciados científicos singulares 
e a lógica indutiva na formação das teorias científicas (DA CUNHA; EFKEN, 2014, p. 12-15). 

Em relação ao problema do indutivismo, Popper sustentou que não é possível inferir 
enunciados universais de enunciados particulares, por mais numerosos que sejam estes. 
Nesse sentido, convém citar uma de suas máximas: “independentemente de quantos casos 
de cisnes brancos possamos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes 

são brancos” (POPPER, 2013, p. 27). Com efeito, malgrado a inferência indutiva possa 
alcançar algum grau de confiabilidade ou de probabilidade, seus enunciados científicos nunca 
poderão alcançar a certeza absoluta. Sendo assim, cada passo dado indutivamente na 
formação do conhecimento seria decorrência mais da intuição que da racionalidade (POPPER, 
2013, p. 27-32). 

Tal raciocínio se desdobra na direção da justificação dos enunciados científicos. Em 

contraponto à verificabilidade inserida na base do processo indutivo de formação do 
conhecimento, Popper advogou a tese da falseabilidade das afirmações singulares derivadas 
dedutivamente de uma teoria geral abstrata qualquer (enunciados universais), buscando a 

comprovação desta por meio de um critério negativo (modus tollens). Sua proposta também 
era o estabelecimento de uma ciência empírica composta por um sistema de enunciados que 
formalizasse as expressões. Entretanto, seu critério de validação seria decorrência da 
convenção alcançada por meio de uma discussão racional, em que seriam expostos 
argumentos que possibilitem a repetibilidade e a intersubjetividade das experiências, nos 
moldes do ideal de objetividade kantiano (POPPER, 2013, p. 37-42). 



A despeito da dicotomia entre objetividade e subjetividade, Popper ressaltou a 

impossibilidade de justificar os enunciados singulares por meio das percepções sensoriais 
subjetivas, porquanto tais percepções são insuscetíveis de teste intersubjetivo. Para 
contornar tal objeção, seria necessário expressar aquilo que está ocorrendo em uma 

determinada região do tempo e do espaço de forma observável materialmente, cuja 
percepção admitisse testes intersensoriais, e não somente aqueles restritos ao âmbito do 
psicologismo (POPPER, 2013, p. 43-44; 81-90). 

Com efeito, para Popper, a distinção entre os seus postulados e os neopositivistas pode ser 
esclarecida por meio da analogia ao processo de julgamento por um júri. O veredito do júri, 
alinhado ao neopositivismo, é uma resposta a uma questão de fato (quid facti) governada 
por sistema de normas e fornece uma verdade objetiva, na qual há espaço para 
tendenciosidades subjetivas e que não pode ser contestada quanto ao seu conteúdo, mas 
apenas quanto ao seu procedimento. Em contraste, a decisão do juiz, paralela aos 

postulados popperianos, é racional e contém uma justificação que possui correção quanto ao 
conteúdo (quid juris), configurando-se como uma declaração de motivos universalizáveis 
(POPPER, 2013, p. 95-96). 

3 A correção quanto ao conteúdo e a dimensão ideal dos conceitos de direito 

Se, na epistemologia de Popper, a correção material alcançada por meio da 

intersubjetividade inibe a arbitrariedade das afirmações científicas, no campo da ciência 
jurídica, Robert Alexy afirma que a correção quanto ao conteúdo lastreada no discurso 
racional é a formadora da dimensão ideal dos conceitos de Direito, cuja pretensão maior é a 
justiça. Essa tese apresenta-se como uma evolução da concepção jurídico-positivista, para a 
qual um enunciado jurídico abrange apenas (i) decretação de acordo com a ordem jurídica e 
(ii) eficácia social, sem atribuir a suas afirmações qualquer peso, abstraindo a necessidade 
de correção quanto ao conteúdo das afirmações (ALEXY, 2008, p. 19-21). 

Não obstante essa distinção entre a correção formal do positivismo jurídico e a correção 
material da racionalidade discursiva, a dimensão ideal do Direito não é destacada da 

obediência à ordem jurídica e da eficácia social. Ao contrario, o discurso adiciona-se à 
formalidade positivista pura com uma pretensão de legitimidade. Nessa interação, os ideais 
do estado constitucional democrático são otimizados, uma vez que, no discurso, estão 

necessariamente contidos democracia deliberativa e direitos fundamentais, sobretudo 
liberdade e igualdade (ALEXY, 2008, p. 33-35). 

A racionalidade discursiva que, para Alexy, dá legitimidade ao Direito fundamenta-se na 
teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas (ATIENZA, 2003, p. 159-163), a qual 
consiste em alcançar a verdade e a justiça por meio de um discurso, ainda que monólogo, 
construído de tal maneira (do ponto de vista social-ontológico) que as perspectivas dos 

participantes e as perspectivas dos parceiros do Direito possam ser convertidas umas nas 
outras (HABERMAS, 2003, p. 285), em outras palavras, a argumentação deve aspirar ao 
consenso racional, de forma que, para o mesmo objeto, tanto o participante quanto o 
parceiro do Direito possam atribuir a ele o mesmo predicado (ALEXY, 2001, p. 92). Tal 
raciocínio é fundamentado na filosofia kantiana que prescreve a intersubjetividade como 
ideal de justiça, que é alcançada quando um decide por todos da mesma forma que todos 
decidem por um (ALEXY, 2008, p. 27). 

Deveras, a teoria da argumentação jurídica de Alexy se apresenta como uma espécie da 

teoria do discurso prático geral, que abrange a fundamentação de questões tanto práticas 

quanto normativas (ATIENZA, 2003, p. 159-160), já que a realização e a proteção dos 
direitos fundamentais são diretamente proporcionais à segurança epistêmica inerente ao 
plano ontológico em que os direitos estão inseridos (ALEXY, 2008b, p. 612-615). 

Essa segurança epistêmica que dá suporte à correção material no plano normativo não 
consiste na perfectibilização do consenso de modo absoluto, mas no consenso bem 
fundamentado, baseado na força do melhor argumento, o qual deve ser inserido no discurso 
por meio de um cânone dotado de pretensão de universalizabilidade (ALEXY, 2001, p. 99-
104). Tal prescrição foi exposta por Alexy utilizando-se da concatenação dos argumentos de 

Hare, Habermas e Baier. Nos termos de Hare, aquele que utiliza uma regra para justificar 



uma decisão deve aceitá-la em uma condição de alteridade. Para Habermas, todos aqueles 

que estão sujeitos à aplicação da regra devem aceitá-la. Por fim, Baier prescreve a 
necessidade de a regra de justificação ser ensinável de forma aberta e geral (ALEXY, 2001, 
p. 197-199). 

Nesse contexto de pretensão de universalizabilidade e correção substancial, deve-se 
considerar que a argumentação voltada para o consenso sofre limitações. Não há um número 
exato de procedimentos que levam à verdade. As preconcepções normativas do discurso são 

revisáveis. Da mesma forma, as regras da racionalidade do discurso, relacionadas à 
justificação e à ampla liberdade de argumentação, podem ser apenas parcialmente 
cumpridas (ALEXY, 2001, p. 200-201). 

A principal crítica à teoria do consenso como correção está relacionada àquilo que poderia 
ser considerado um bom argumento. O consenso, por si só, pode não condizer à realidade e, 
assim sendo, não passar de um conjunto de opiniões, refletindo uma verdade objetiva 
(ATIENZA, 2003, p. 184-186). Outro empecilho reside na solução dos casos difíceis, em que 
há fortes argumentos contrapostos (ATIENZA, 2003, p. 222-223). Em resposta à primeira 
objeção, Alexy afirma que sua teoria não aspira simplesmente ao consenso, mas ao 

consenso racional construído a partir de argumentos válidos (ALEXY, 2001, p. 301-304); e, 
em relação à segunda, sustenta que a garantia do consenso só poderia existir caso 
inexistissem diferenças antropológicas entre os participantes do discurso (ALEXY, 2001, p. 
308-312). 

No contexto da relação entre discurso e realidade, convém evidenciar o postulado de 
Habermas acerca da distinção entre verdade e correção. Verdade é um conceito que 
ultrapassa as evidências disponíveis e qualquer justificação. Por outro lado, correção se 
identifica com a acepção de assertividade idealmente justificada. Tal justificação estrutura-se 

pela fusão entre a linguagem e a realidade, em que os fatos são justificados por meio de 
enunciados factuais e opiniões são corroboradas por outras opiniões. Com efeito, o uso da 
linguagem como denotação ontológico-social, considerando-a por si só dotada de conteúdo, 
torna contraintuitivo justificar uma proposição “com base em”, assim como torna inseguro 
validar os enunciados simplesmente pela sua coerência com a cadeia de fundamentação da 
qual fazem parte, visto que, por mais que nossas crenças possam ser coerentes, isso não 
indica que elas são verdadeiras. Para contornar tais objeções, é necessário pôr as 

proposições à prova da dissensão em um discurso racional, guiado pela pretensão de 
validade (HABERMAS, 2004, p. 279-289). 

Há, por fim, uma crítica a despeito da epistemologia da intersubjetividade aplicada ao Direito 
Social-Securitário, a qual sustenta a “parcialidade positiva” como caminho para a verdade, 
porquanto o consenso nas ciências sociais estaria condicionado por forças econômicas que 
não favorecem os mais necessitados (SAVARIS, 2011, p. 35-40; 55-56). Sem embargo, 
deve-se considerar que o grau de excelência das decisões é diretamente proporcional à 
quantidade e à qualidade dos passos dados no desenvolvimento da justificação (TROIS 
NETO, 2012, p. 28-34), o que torna uma decisão justa incompatível com uma argumentação 

preestabelecida simplesmente pelo resultado. 
 
Conclusão  

No âmbito da avaliação dos estados de saúde, a CIF representa um notável avanço, 
sobretudo em relação à amplitude do conceito de incapacidade, o qual não considera a 
incapacidade somente do ponto de vista médico, mas também dos fatores relacionados ao 

ambiente em que a pessoa vive. No entanto, a forma de alcançar a justiça no momento da 
avaliação dos estados de saúde por ocasião da concessão do BPC demanda aperfeiçoamento, 
especialmente em relação à justificabilidade.  

Considerando a necessidade de consentimento no exercício do poder social, a racionalidade 
discursiva mostra-se como ideal de legitimidade aos conceitos de Direito. Sem embargo de, 

em um primeiro momento, as avaliações baseadas na CIF poderem ser retratadas como uma 
projeção da epistemologia neopositivista, é possível dar-lhes fundamentabilidade por meio 
de um discurso racional; pois, além de existir uma uniformização de procedimentos e de 
linguagem no âmbito da avaliação dos estados de saúde, é factível a utilização pelo avaliador 
das regras de justificação indutoras da universalizabilidade postuladas por Hare, Habermas e 



Baier.  

Independentemente de esse ideal de universalizabilidade se operacionalizar pela utilização 
de argumentos suscetíveis de teste intersensorial, conforme sustentado por Popper, ou pela 
fusão entre a linguagem e a realidade advogada por Habermas, é necessário conduzir a 
argumentação à repetibilidade para que sejam afastados juízos arbitrários.  

Por fim, sintetizando as asserções expostas até o momento, é possível configurar a inserção 
de argumentos justificadores no âmbito da avaliação baseada na CIF da seguinte forma: 

Quadro 5 – Síntese da fundamentabilidade intersubjetiva dos domínios da CIF 

 

Fonte: o autor. 

Malgrado a materialização da fundamentabilidade da CIF nos termos propostos possa tornar-
se uma tarefa hercúlea, sobretudo pelos mais de 110 domínios a serem qualificados nos 
termos da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 2/2015, os esforços para fazê-la precisam ser 
considerados, pois, quando são tutelados direitos de pessoas portadoras de necessidades 
especiais carentes de recursos financeiros, está-se diante de singular oportunidade para 
exercitar a empatia e a reciprocidade, aos moldes propostos pela filosofia kantiana. 
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Notas 

1. O presente artigo foi apresentado também no Spring 2015│Unoesc Robert Alexy 

International Legal Seminar. 

 

2. No cabeçalho deste quadro, consta a substituição do termo “Classificação Internacional...” 

por sua abreviatura e do termo “CIF” por “Incapacidade”. A segunda adaptação contida no 

quadro diz respeito à terminologia adotada pelas unidades de classificação da CIF. O termo 

domínio refere-se ao objeto da avaliação no mundo real, enquanto categoria refere-se ao 

mesmo objeto no âmbito da classificação. No entanto, tal distinção, de acordo com a 

publicação da OMS, não deve ser levada em consideração, porquanto o nível de abstração 

alcançado por meio desta abordagem restringe o leque de potenciais utilizadores da CIF 

(OMS, 2004, p. 191-192). A terceira adaptação refere-se à conexão entre os domínios do 

componente “Atividades e participação”. Tais domínios são avaliados utilizando um mesmo 

código para os constructos Capacidade e Desempenho, conquanto a representação da 



avaliação seja dada pela utilização de dois qualificadores, da seguinte forma: “_xxx.DC”, em 

que “_xxx.” representa o código do domínio avaliado, “D” representa o qualificador 

pertinente ao constructo Desempenho e “C” representa o qualificador relativo ao constructo 

Capacidade (OMS, 2004, p. 202-203). Para melhor visualização, conferir o Quadro 2.  

3. Não há cabeçalho no quadro original. 

4. No original, a informação é apresentada em listas. 

5. Há divergência entre as duas obras citadas no que se refere à média pela qual são obtidos 
os qualificadores conclusivos das listas “Fatores ambientais” e “Atividades e participação”. Na 
obra de Miguel Abud Marcelino, fala-se em média ponderada. Por outro lado, na publicação 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), fala-se em média 
aritmética. Também há divergência em relação à obtenção do qualificador conclusivo da lista 
“Funções do corpo” nos casos em que o maior qualificador for atribuído às funções “b3 – 
Funções da voz e fala” e/ou “b8 – Funções da pele”. Na publicação do MDS, nesse caso, o 

qualificador conclusivo das “Funções do corpo” será a média aritmética dos demais 

qualificadores avaliados, excluindo do cálculo as funções “b3 – Funções da voz e fala” e/ou 
“b8 – Funções da pele”. Já para Miguel Abud Marcelino, nessa hipótese, o qualificador 
conclusivo das “Funções do corpo” será ou a média dos qualificadores dos domínios da lista 
“Funções do corpo”, ou o maior qualificador atribuído às demais funções do corpo (que não 
as funções “b3 – Funções da voz e fala” e/ou “b8 – Funções da pele”), o que for maior. 
Preferimos, neste trabalho, expor este último posicionamento, porquanto a publicação do 

MDS tem o escopo de apenas apresentar propostas técnicas para a avaliação, e não 
estabelecer critérios definitivos (BRASIL, 2007b, p. 15-16), e, por outro lado, a obra de 
Miguel Abud Marcelino tem o objetivo de apresentar os critérios técnicos utilizados para a 
concessão do BPC (MARCELINO, 2011, p. 415-416). 

6. Na publicação do MDS e na obra de Miguel Abud Marcelino, é demonstrado, 
primeiramente, como são obtidos os qualificadores no âmbito dos domínios de primeiro nível 
dada a qualificação dos domínios de segundo nível. A partir dessa mensuração, demonstra-
se a obtenção dos três qualificadores conclusivos. Deveras, o nível de detalhamento da 
exposição dos aspectos da avaliação para fins de concessão do BPC é limitado pelos 
propósitos e pela natureza deste trabalho. 
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