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RESUMO 

 

O presente trabalho, intitulado “A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho conforme a Lei nº 13.146/15”, objetiva pôr em descrição a situação das pessoas com 

deficiência e sua inclusão no mercado de trabalho, bem como abordar as normas específicas 

concernentes a esses indivíduos e seus direitos no âmbito trabalhista. Por ser um tema de 

grande relevância social e com consequências ao tratamento diferencial na relação 

empregatícia, esta monografia terá como fonte de pesquisa a doutrina brasileira e a 

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

Palavras – Chave: Deficientes. Mercado de trabalho. Estatuto do deficiente. Lei 13.146/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this paper, entitled "The inclusion of persons with disabilities in the labor 

market under Law 13.146 / 15", is to describe the situation of persons with disabilities and 

their inclusion in the labor market, as well as to address the specific rules concerning these 

individuals and their rights in the labor sphere. As a subject of great social relevance and with 

consequences to differential treatment in the employment relationship, this monograph will 

have as its research source the Brazilian doctrine and the jurisprudence of the Superior Labor 

Court. 

 

Keywords: Disabled. Job market. Statute of the disabled. Law 13.146 / 15. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente monografia tem como cerne a inclusão da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, conforme os direitos expressos na Lei 13.146/2015
1
, a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

A escolha do tema se deu em razão da grande importância social da questão, tendo 

em vista a disparidade entre o número de pessoas com deficiência e a quantidade desses 

indivíduos que se encontram empregados. 

De acordo com informações cedidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística
2
 com base no Censo demográfico de 2010, o Brasil possuía 45 (quarenta e cinco) 

milhões de pessoas com deficiência. Entretanto, somente 403,2 mil (quatrocentas e três mil e 

duzentas) pessoas desse grupo estão empregadas formalmente, o que equivaleria a 1% do total 

desses indivíduos, conforme estatística da Relação Anual de Informações Sociais, em 2015
3
. 

Assim, faz-se urgente buscar as razões pelas quais a inclusão e manutenção desse 

grupo no mercado de trabalho formal são tão difíceis de serem concretizadas, mesmo com o 

advento do Estatuto acima mencionado. 

Por esse motivo, o primeiro capítulo da presente monografia conceituará os termos 

„pessoas com deficiência‟ e „deficiências‟, classificando essas últimas. Ademais, abordará ao 

longo do texto a visão da sociedade sobre os indivíduos com deficiência ao longo do tempo. 

Faz-se necessário esse olhar histórico, pois, visando entender a atual situação desse grupo, é 

imprescindível observar os contextos enfrentados no passado, já esses que moldaram a luta 

por mais direitos.  

O segundo capítulo é reservado para a apresentação das normas que envolvam os 

direitos das pessoas com deficiência. Inicialmente, serão abordados os dispositivos 

(declarações e convenções) internacionais mais relevantes em que o Brasil seja signatário, 

para se alcançar o panorama global sobre como esses indivíduos são vistos pela comunidade 

internacional. Após, tratará das normas nacionais, elencando dispositivos de nosso 

                                                      

1
BRASIL. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015.  

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>.  Acesso em: 30 out. 2017. 
2
BRASIL. Cresce número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. Governo do Brasil. 

2017. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/09/cresce-numero-de-pessoas-com-

deficiencia-no-mercado-de-trabalho-formal>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
3
 VERDÉLIO, Andreia. Apenas 1% dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho. EBC. 

2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-

brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de>. Acesso em: 13 nov. 2017. 
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Ordenamento Jurídico que tenham ligação com o tema da monografia. 

E em seguida, o terceiro capítulo, no qual se concentrará o cerne desse trabalho, terá 

como propósito debater a inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de empregos 

formais, questionando qual seria a maior barreira a ser vencida e o que configuraria uma 

dispensa discriminatória. Abordará também a jurisprudência relacionada ao tema bem como o 

direito ao trabalho previsto na Lei 13.146/15. 

Como procedimentos sistematizados utilizados durante a formulação desse projeto, 

visando conferir validade científica ao trabalho, as técnicas de pesquisa e de coleta de dados 

consistiram em pesquisa bibliográfica, notadamente com base em livros e artigos científicos, 

o que permitiu uma profundidade maior no estudo do tema; bem como a pesquisa 

documental. Essa tem como objeto reportagens de jornal, relatórios de pesquisas, entre outros, 

conferindo ao trabalho um caráter mais atual sobre o assunto aqui tratado. 
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1. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA: CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

O presente capítulo dedica-se a apresentar a parte inicial do trabalho, qual seja a 

visão da sociedade em relação às pessoas com deficiência, bem como a definição legal de 

deficientes, deficiência e a classificação da mesma. Ademais, serão vistas as barreiras 

enfrentadas por esse grupo de indivíduos, trazendo seu conceito e espécies, buscando uma 

aproximação com a realidade vivenciada pelos deficientes, com as peculiaridades que lhe 

integram. 

Em um primeiro momento, deve-se destacar que, ao longo dos anos, a visão da 

sociedade sobre os deficientes vem sendo alterada. Seja por apoio da mídia ou devido a uma 

convicção religiosa, as pessoas com deficiência estão ganhando mais respeito e aceitação no 

meio social, servindo de parâmetro de superação e sendo destinatários de leis específicas 

como será abordado no capítulo 2.   

Ocorre que, tal aceitação, embora ainda em menor grau, foi forjada durante os 

séculos, sendo necessário esclarecer a trajetória da incorporação desse grupo na trama social, 

ainda que essa inserção não tenha sido homogênea e universal, pois o modo que a sociedade 

enxergava esse grupo dependia dos elementos que compõem a cultura de cada local. 

Assim sendo, lancemo-nos ao breve exame dos períodos históricos. 

O período conhecido como Idade Antiga ou Antiguidade compreende o extenso lapso 

de 4000 a.C. até 476 d.C, ano da queda do Império Romano do Ocidente
4
. Por ser um espaço 

temporal tão longo, torna-se impossível precisar a existência de uma visão uniforme com 

relação aos deficientes, que eram tratados de modo diferente com base na cultura, religião e 

bases históricas de cada povo. 

Nos primórdios da vida em grupo, o ser humano necessitava fazer grande esforço 

físico para a obtenção de alimentos e, consequentemente, manter sua família, como também 

para se deslocar, tendo em vista que grande parte dos homens era nômade. Sendo assim, a 

deficiência era vista como um empecilho para sobrevivência. Por essa razão, certas tribos se 

desfaziam das crianças com deficiência, seja pelo abandono ou matando-as
5
. 

                                                      

4
PINTO, Tales dos Santos. Idade Antiga. Mundo educação. Disponível em: 

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/idade-antiga.htm>.  Acesso em: 13 nov. 2017. 
5
 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade. 

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público 

de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência – Ampid. Disponível em: 

<http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>.  Acesso em: 13 nov. 2017 
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Contudo, com o surgimento do Cristianismo, os ensinamentos de Cristo sobre amar o 

próximo como a ti mesmo
6
 geraram uma mudança na mentalidade das pessoas que se 

converteram à religião cristã, bem como àqueles que tiveram contato com as ideias de Jesus. 

Por essa razão, foram criadas instituições de apoio e caridade, auxiliando e recebendo pessoas 

desse grupo marginalizado. 

Já durante a Idade Média (de 476 d. C a 1453
7
), marcada pela estratificação social e 

domínio de convicções religiosas, era acreditado que a deficiência correspondia a uma 

maldição e castigo divino. Os supersticiosos imaginavam também serem os deficientes 

dotados de poderes capazes de realizar feitiçaria, afastando-os, muitas vezes, mais ainda do 

convívio social, seja por medo ou por ter uma crença contrária à ideia de magia
8
. 

Porém, com o surgimento do Renascimento, que perdurou entre o século XIV e XVI, 

tendo seu auge no século XVI, durante o período histórico conhecido como a Idade Moderna, 

(de 1453 até 1789
9
), o ser humano começa a ter uma posição de destaque na sociedade, 

afastando o misticismo. Assim, os deficientes começaram a serem vistos não como pessoas 

possuídas por demônios, mas sim como pessoas que deveriam obter uma atenção especial.
10

 

A noção de humanismo, cada vez mais forte, era responsável por uma maior 

aceitação das pessoas com deficiência e avanços médicos que facilitariam a vida dos 

deficientes. Nesse período foram criadas linguagens de sinais, por meio do monge Ponce de 

Léon, bem como foi desenvolvida uma técnica de amputação menos invasiva pelo médico 

francês Ambroise Paré.
11

 

Por fim, no período conhecido como Idade Contemporânea, que compreende a data 

de 1789 até os dias atuais, a visão da sociedade tende a um respeito cada vez mais amplo no 

                                                      

6
O presente ensinamento encontra-se no versículo Marcos 12:31: 30Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o 

teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro 

mandamento. 31E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro 

mandamento maior do que estes. Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/12>. Acesso em: 15 

nov. 2017. 
7
 IDADE média. Toda Matéria. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/idade-media/>. Acesso em: 15 

nov. 2017. 
8
OLIVEIRA, Lucas. Estratificação e desigualdade social. Brasil Escola. Disponível em: 

<http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/estratificacao-desigualdade-social.htm>.  Acesso em: 15 nov. 2017. 
9
PISSURNO, Fernanda Paixão. História Moderna. 2016. Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/historia/historia-moderna/>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
10

FERNANDES, Claudio. Renascimento. Disponível em: <http://historiadomundo.uol.com.br/idade-

moderna/renascimento.htm>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
11

Cabe ressaltar que embora o Renascimento valorizasse o antropocentrismo em detrimento do teocentrismo da 

Idade Média, muitos dos renascentistas eram religiosos. Paré, por exemplo, era huguenote e afirmava ter 

somente tratado o paciente, pois quem havia curado o enfermo era Deus. “Paré, demonstrando humildade e 

espírito religioso dizia sempre, referindo-se a seus pacientes: Eu o tratei, Deus o curou” (REZENDE, 2002). 

Disponível em: <http://www.jmrezende.com.br/ambroise.htm>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

http://www.jmrezende.com.br/ambroise.htm
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que concerne às pessoas com deficiência
12

. Cabe ressaltar que com o advento da Revolução 

Industrial, os trabalhadores, não tinham a menor proteção no exercício de sua função nas 

fábricas, o que causava acidentes aliado a rotina e jornada exaustiva. Assim, era 

extremamente comum a mutilação do obreiro, gerando um alto número de desempregados e 

deficientes
13

. 

Ademais, com as duas Grandes Guerras, muitos soldados voltaram para casa 

amputados ou com a visão e audição comprometida
14

. Assim, após um aumento no número de 

pessoas com deficiência, foi necessário incorpora-los da melhor forma na sociedade. A 

obtenção de um emprego de acordo com suas possibilidades era um forte instrumento para tal 

integração. 

Percebe-se então, após breve relato histórico, que desde a idade moderna, a visão 

sobre a deficiência ser sinônimo de maldição vem sendo substituída pelo respeito e a 

compreensão que aquele ser humano é merecedor de respeito e suporte. A deficiência passou a 

ser vista aos olhos cientifico, graças ao avanço da medicina e a mudança de pensamento da 

sociedade. 

Contudo, longe do ideal, ainda existe o preconceito e a marginalização desse grande 

grupo de deficientes, razão pela qual o debate sobre o tema ainda é de extrema relevância. Por 

essa razão, o próximo tópico abordará o conceito legal de deficiência e seus portadores. 

 

1.1. DEFINIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

O conceito de pessoa com deficiência pode ser definido legalmente com base no 

artigo 2º, da Lei 13.146/2015, como aquele indivíduo “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”.   

Embora essa definição não seja de difícil compreensão, faz-se necessário aprofundar 

o significado de alguns termos, visando o entendimento completo do referido conceito, já que, 

                                                      

12
PINTO, Tales Dos Santos. O que é Idade Contemporânea?; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-idade-contemporanea.htm>. Acesso em 15 de nov. 2017. 
13

GOMES, Cristiana. Revolução Industrial. Infoescola. Disponível em: 

<https://www.infoescola.com/historia/revolucao-industrial/>. Acesso em: 15 nov. 2017. 
14

 GARCIA, Vera. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade. Deficiente Ciente. 

Disponível em: <https://www.deficienteciente.com.br/a-pessoa-com-deficiencia-e-sua-relacao-com-a-historia-

da-humanidade-parte-final.html>. Acesso em: 15 nov. 2017. 

http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-idade-contemporanea.htm


17 

 

 

por ser a deficiência um tema abordado pela sociedade, muitas vezes as palavras relacionados 

a esse assunto são empregadas com um sentido diferente daquele que a lei atribuiu. 

Inicialmente, a ideia de impedimento de longo prazo está relacionada a deficiência 

que “produza efeitos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial pelo prazo mínimo de 

02 (dois) anos, contados de forma ininterrupta”, conforme disciplina o artigo 3º da Portaria 

Interministerial nº1, de 27 de janeiro de 2014
15

. 

Assim sendo, nos casos de acidentes em que a vítima fica com alguma limitação que 

não dure continuamente por dois anos, ela não poderá ser considerada deficiente, não sendo 

regida pela Lei 13.146/15. Um exemplo dessa limitação momentânea é quando ocorre algum 

acidente e a vítima tem sua visão comprometida até procedimentos médicos serem feitos para 

retomar o funcionamento normal dos olhos do paciente. 

Ademais, cabe a explicação do que seriam as barreiras mencionadas no dispositivo 

supracitado. De acordo com o artigo 3º, inciso IV, também da lei 13.146/15, essas seriam 

“qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação 

social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à 

liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão, à circulação com segurança, entre outros‟‟. 

Logo, barreiras seriam os obstáculos ou, como dito ordinariamente, as dificuldades 

enfrentadas pela pessoa portadora de deficiência, em obter uma vivência considerada normal, 

ou seja, exercendo seus direitos e tendo as mesmas oportunidades que pessoas sem 

necessidades especiais. 

Essas barreiras podem ser brevemente classificadas, de acordo com o referido artigo 

em suas alíneas respectivamente listadas, em: 

a) Urbanísticas: as barreiras presentes no espaço e via pública, bem como nos 

espaços de uso coletivo. Pode-se citar como exemplo a falta de rampa na calçada 

impedindo que a pessoa que faz uso de cadeiras de roda atravesse a rua devido, 

unicamente, ao seu esforço. 

b) Arquitetônicas: as barreiras presentes nos prédios públicos e privados, como por 

exemplo, a ausência de elevadores, impedindo o acesso de um paraplégico, sem a 

ajuda de terceiros, a um andar onde o único modo se chegar é por meio de escadas. 

c) Nos transportes: as barreiras presentes nos meios de transportes, como a ausência 

                                                      

15
NUNES, Maria do Rosário, et al. Portaria Interministerial nº 1, de 27 de janeiro de 2014. Disponível em: 

<http://www.agu.gov.br/atos/detalhe/1195254>. Acesso em: 30 out. 2017. 
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de elevador nos ônibus para o ingresso de um indivíduo que faça uso da cadeira de 

rodas. 

d) Comunicativas e informacionais: as barreiras que prejudiquem a expressão ou 

recebimento de mensagens e informações por meios de sistemas de informação e 

tecnológicos. Um exemplo dessa barreira é a ausência de interpretes de Libras nos 

programas exibidos na televisão. 

e) Atitudinais: as atitudes quem impedem ou prejudicam a participação social da 

pessoa com deficiência de forma plena, em igual condição e oportunidade com os 

outros membros da sociedade. Um exemplo do referido obstáculo ocorre quando 

ocupam ilegitimamente a vaga reservada para deficientes em estacionamentos, 

prejudicando o direito à locomoção. 

f) Tecnológicas: as barreiras que impedem ou dificultam o acesso à tecnologia por 

parte das pessoas com deficiência, como a ausência de teclado em braile. 

Na parte final do conceito, verifica-se que o indivíduo com deficiência encontra 

dificuldades em exercer plenamente seus direitos, tendo em vista todas as barreiras acima 

exemplificadas. A participação desse grupo em todos os âmbitos que compõem a vida em 

sociedade deve ser em igualdade de condições com as outras pessoas, e, em razão dos 

impedimentos encontrados, torna-se necessário lutar cada vez mais pela concretização dessa 

similitude. 

Por fim, é importante ressaltar que embora ainda seja usada a termologia “pessoa 

portadora de deficiências”, existe uma crítica por parte desses indivíduos sobre o uso dessa 

expressão. 

De acordo com o mais recente entendimento, a termologia correta seria pessoa com 

deficiência. Tal escolha seria a ideal pois retrata que o indivíduo é uma pessoa completa e 

digna, e que ter uma deficiência não exclui sua natureza de sujeito de direitos e deveres. 

Ademais, a ideia de portador traz a mente o sentido de carregar, ou seja, que essa pessoa 

levaria uma deficiência para onde ela for, não sendo a terminologia desejada. 

 É criticado também o uso dos termos especiais e diferentes, pois tem como objetivo 

amenizar a deficiência, razão que não merece prosperar, pois não há vergonha em ser uma 

pessoa com deficiência. 

 Após essa conceituação, faz-se imperioso abordar os tipos de deficiências contidas 

no conceito presente no caput do artigo 2º do Estatuto, o que será feito no próximo tópico. 
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1.2.  CLASSIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS 

 

Conforme o Decreto 3.298/1999
16

, em seu artigo 3º, inciso I, o conceito de 

deficiência seria “a 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”. 

Com base nesse conceito, a lei também dispõe sobre a deficiência permanente, ou 

seja, aquela deficiência já estabilizada de modo que não existe mais recuperação
17

, bem como 

sobre a incapacidade, qual seja, uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 

social, sendo necessários adaptações e equipamentos para que a pessoa consiga transmitir e 

receber informações sobre seu bem-estar ou função a ser exercida.
18

 

Cabe ressaltar que existe embora sejam vistas como similares, existe diferença entre 

deficiência e incapacidade, como bem pontuado por Guilherme Bara, coordenador do 1º 

Fórum Nacional de Debate sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência: 

A deficiência é algo inerente ao corpo, à condição física ou intelectual da 

pessoa, por exemplo, a cegueira e a síndrome de Down. Esteja o mundo 

acessível ou não, a deficiência está lá. Já a incapacidade é o resultado da 

relação entre a deficiência e as eventuais barreiras do meio. Uma pessoa 

cega, isto é, que tem uma deficiência, pode ou não ser capaz de mexer em 

um computador, dependendo da existência de algumas barreiras. Se o 

computador possuir um programa de leitura de tela, as barreiras 

desaparecem. A deficiência continuará lá, mas a incapacidade de mexer no 

computador não
19

. 

Com isso dito, e com base no artigo 2º, caput, da Lei 13.146/15, a deficiência pode 

ser classificada em física, sensorial e mental ou intelectual. Cabe aqui uma abordagem sobre 

cada espécie, tendo em vista que para a melhor compreensão do presente projeto, faz-se 

imperioso conhecer as peculiaridades dos sujeitos de estudo dessa monografia. 

                                                      

16
 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei n

o
 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: 07 nov. 2017 
17

 Art 3º, II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 
18

 Art 3º, III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 

necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de 

deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 

função ou atividade a ser exercida. 
19

BARA, Guilherme. A diferença entre deficiência e incapacidade. GB. 2012. Disponível 

em:<http://www.blogdoguilhermebara.com.br/a-diferenca-entre-deficiencia-e-incapacidade/>. Acesso em: 02 

dez. 2017. 
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Para início de apresentações, a deficiência física, espécie mais associada ao se ouvir 

a palavra deficiente, principalmente por essa ter inúmeros modos de concretização, pode ser 

definida, com base no artigo 5º, §1º, inciso I, alínea a, do Decreto 5.296/04
20

, como: 

 

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e 

as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 

 

Ademais, esse tipo de deficiência pode ser resultado hereditário, como doenças 

transmitidas geneticamente, bem como serem adquiridas, tanto antes de nascer, na fase 

intrauterina, bem como ao longo da vida. Nesse último caso, a deficiência pode ter origem de 

uma alguma doença e infecção, bem como devido a algum acidente. 

Cabe informar que, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, em seu manual 

de inserção da pessoa portadora de deficiência e do beneficiário, a paralisia cerebral é definida 

inicialmente como deficiência física, e não intelectual, pois, embora seja um dano causado no 

sistema nervoso central, tem “como consequência alterações psicomotoras, podendo ou não 

causar deficiência mental
21

”. 

A deficiência sensorial, por sua vez, pode ser definida como a incapacidade do 

funcionamento pleno de algum dos cinco sentidos, ou seja, paladar, olfato, audição, visão e 

tato. Do ponto de vista jurídico, são abordadas nas leis as deficiências sensoriais, quais sejam, 

auditiva e visual. 

A deficiência auditiva é conceituada pelo artigo 5º, §1º, inciso I, alínea b, como a 

“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”. Em outras palavras, 

esse tipo de anormalidade significa a perda, seja essa completa ou não, da capacidade auditiva 

sonora, variando em diferentes graus de deficiência
22

. 

Para se entender os graus de deficiência, é necessário compreender que a referência 

                                                      

20
BRASIL. Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
21

 MPT. A Inserção da pessoa portadora de deficiência e do beneficiário reabilitado no mercado de 

trabalho; MPT/Comissão de Estudos para inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho. 

Brasília/DF. 2001. p. 16. Disponível em <http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/manual_ppd.pdf>. Acesso em: 

07 nov. 2017.  
22

 Ibidem, p. 29. 
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utilizada para classificação é quão distante o limiar auditivo do deficiente está da audição 

normal, ou seja, dos indivíduos com limites auditivos abaixo de 20-25 decibéis (dB)
23

.  

A deficiência auditiva leve apresenta uma perda entre 26 e 40 dB, fazendo com que 

alguns sons se tornem inaudíveis, como o barulho dos ponteiros de um relógio, gerando uma 

dificuldade na compreensão de uma fala distante ou fraca. 

Na perda moderada, que ocorre entre 41 a 55 dB, torna-se improvável que o 

deficiente possa ouvir o que lhe é dito em um tom de voz normal, somente sons altos como 

choros de bebês. Já na perda moderadamente severa, entre 56 e 70 dB, a fala deve ser mais 

forte ainda, dificultando a conversa em grupos e a socialização sem o uso de aparelho 

auditivo. 

A perda auditiva severa acontece entre 71 a 90 dB, e poucos sons são ouvidos, entre 

esses estão instrumentos musicais e latidos fortes de animais. 

Por fim, na surdez profunda, a perda auditiva ocorre acima de 90 dB e o deficiente é 

capaz de ouvir pouquíssimos sons, como no caso de helicópteros e outros objetos que 

produzam um som extremamente alto. 

Com relação à deficiência visual, essa se caracteriza pela limitação ou perda das 

funções básicas do olho e do sistema visual
24

, podendo ser dividida em cegueira e baixa visão. 

A primeira ocorre quando inexiste percepção visual de luz e forma, devido a fatores 

fisiológicos ou neurológicos, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica, conforme o inciso III, artigo 4º do referido Decreto. 

Já a baixa visão pode ser conceituada como um problema no sistema visual que não 

pode ser corrigido completamente pelo uso de óculos ou lentes de contato, como é no caso de 

glaucoma e retinopatia diabética. Ainda de acordo com o mesmo inciso, isso significa 

“acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica” bem como 

“os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 

menor que 60
o
; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores”. 

Por fim, a deficiência mental, também identificada como intelectual, de acordo com a 

Associação Americana de Deficiência Mental – AAMD – DH e com base no artigo 5º, §1º, 

inciso I, alínea d, pode ser conceituada como “o estado de redução notável do funcionamento 

intelectual inferior à média, associado a limitações pelo menos em dois aspectos do 

                                                      

23
MOREIRA, Luciano. Tipos de Surdez. Portal Otorrino. 2017. Disponível em: 

<https://portalotorrino.com.br/tipos-graus-de-surdez/>. Acesso em: 07 nov. 2017. 
24

DEFICIÊNCIA Visual. Dia a Dia Educação. Disponível em: 

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=686>.  Acesso em:  08 

nov. 2017. 
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funcionamento adaptativo”
25

.Esses aspectos podem envolver comunicação, cuidados pessoais, 

habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades 

acadêmicas, lazer e trabalho, conforme previsto no inciso IV do artigo 4º, do Decreto em 

questão
26

. 

A deficiência mental pode ser dividida em quatro níveis, de um modo mais brando ao 

mais grave. O primeiro grau é denominado leve, e quem se enquadra nesse nível consegue 

desenvolver habilidades que permitam a educação escolar e a possibilidade de se adequar a 

certos trabalhos, como atendentes e vendedores. 

Já a deficiência mental em grau moderado, os indivíduos não possuem uma 

capacidade suficiente de desenvolvimento social, sendo necessário que sejam ajudados em 

ambientes diferentes daqueles que estão acostumados. Podem trabalhar desde que sejam 

supervisionados, através de programas de inclusão de deficientes. 

Com relação à deficiência mental em grau severo, os indivíduos não conseguem se 

comunicar normalmente, já que possuem um diminuto desenvolvimento da linguagem e 

pequeno desenvolvimento motor. Por fim, a deficiência em grau profundo provoca um retardo 

grave, atingindo a capacidade motora da pessoa, que se torna mínima.    

Importante acrescentar que, de acordo com o Decreto 3.298/99
27

, em seu artigo 4º, 

inciso IV e o Decreto 5.296/04, em seu artigo 5º, §1º, inciso I, alínea a, para um indivíduo ser 

enquadrado na definição de deficiente mental, é necessário que tal anormalidade tenha seu 

desenvolvimento antes dos dezoito anos, pois caso contrário, não é deficiência e sim doente 

mental, como ocorre no caso do paciente diagnosticado com Alzheimer. 

Porém, com base no princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, é 

incoerente não beneficiar pessoas que adquiriram uma limitação no pleno exercício de suas 

faculdades mentais, devido a acidentes e outras doenças, com os mesmos direitos que 

deficientes possuem. 

                                                      

25
 Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/deficiencia-mental.htm>. Acesso em: 07 

nov. 2017. 
26

 Art. 4º - 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;  

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 
27

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso: em 07 nov. 2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
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Importante ressaltar que dentre o rol de deficiências, as pessoas com problemas 

mentais foram uma das mais humilhadas ao longo dos anos, sendo submetidas a tratamentos 

degradantes em manicômios sem a menor higienização e condições básicas para uma vida 

com dignidade, sendo vítimas de torturas e experiências desumanas. 

Um dos maiores exemplos dessa situação ocorreu entre 1903 e 1980, no Hospital 

Colônia de Barbacena, onde ocorreu cerca de sessenta mil mortes. O manicômio usava de 

tortura como punição, por meio de choques elétricos, lesões corporais e até estupros. Segundo 

o médico do local, Ronaldo Simões Coelho, em depoimento ao livro Holocausto brasileiro, 

de Daniela Arbex, “havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques 

eram dados indiscriminadamente. Às vezes, a energia elétrica da cidade não era o suficiente 

para aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam fraturas graves
28

”. 

Após essas breves conceituações, cabe trazer as normas que regulamentam o direito 

dos deficientes, sejam convenções internacionais em que o Brasil é signatário ou normas 

nacionais, visando a obtenção de um conhecimento jurídico sobre o assunto deste trabalho. 

Assim, no terceiro capítulo, a abordagem fundamentada do direito ao trabalho e a inclusão do 

deficiente no mercado ficará mais clara e objetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

28
 ARBEX, Daniela. Holocausto brasileiro. Vida, genocídio e 60 mil mortos no maior hospício do Brasil.1. ed. 

– São Paulo: Geração Editorial, 2013. p.31 
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2. AS NORMAS SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A ORDEM 

JURÍDICA BRASILEIRA 

 

As pessoas com deficiência vêm, progressivamente, conquistando espaço na 

sociedade. Assim, ao observar uma linha cronológica relacionada à criação das principais 

normas que envolvam esse grupo social, fica claro que, a partir da década de 80, inúmeras leis 

federais que tratam do tema foram promulgadas. 

Cabe ressaltar que, embora o tema desta monografia esteja relacionado ao direito do 

trabalho, torna-se imprescindível abordar outras leis que fogem diretamente do campo 

trabalhista, mas que tenham ligação com a área. 

 Isso deve ser feito, pois a construção do conjunto de normas não pode ser vista de 

modo fracionado, e sim sob uma perspectiva ampla, visando obter a compreensão do caminho 

que foi percorrido até a vigência da Lei 13.146/2015. 

Com isso em mente, examinemos as normas mais relevantes. 

 

2.1. NORMAS INTERNACIONAIS 

 

O Brasil, por meio de sua política internacional, foi signatário em diversas 

convenções que tratam da situação das pessoas com deficiência, seja para definir objetivos a 

serem alcançados na inserção desses na sociedade, bem como os direitos desse grupo social 

reconhecidos entres os países participantes. 

Ao serem promulgadas por meio de Decreto, as normas das Convenções integram o 

Ordenamento Jurídico brasileiro, sendo assim de vital importância o conhecimento de seus 

textos visando a maior efetivação de seus dispositivos. 

O primeiro documento a ser abordado, e também o mais relevante, é a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A convenção, bem como seu protocolo 

facultativo, foram assinados na cidade de Nova Iorque, em março de 2007. Ademais, o texto 

contém cinquenta artigos e foi promulgado por meio do Decreto 6.949/2009
29

.  

                                                      

29
 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 15 

nov. 2017. 
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Por serem abordados vários assuntos no referido documento, será tratado nesse 

tópico os que mais se relacionem ao tema da monografia, mesmo que de modo indireto, como 

é no caso do combate à discriminação proposta no artigo 5. 

Em seu bojo, a Convenção afirma ter como objetivo a proteção e efetivação dos 

direitos e dignidade da pessoa com deficiência, em seu pleno exercício. Assim, como 

mencionado, é vedada a discriminação, bem como a falta de oportunidade e acessibilidade a 

essas pessoas. 

Ao assinarem o referido compromisso, os Estados, incluindo o Brasil, se obrigaram a 

adotar as medidas necessárias para a efetivação desses direitos, como pode ser visto no quarto 

artigo do texto internacional. 

Um dos objetivos traçados na Convenção foi o da conscientização da sociedade 

sobre a deficiência, visando eliminar a barreira atitudinal e romper com o preconceito e 

estereótipo ainda existente no dia-a-dia. Tal meta está prevista no artigo oitavo. 

Importante mencionar que no artigo 12 do documento, em seu item 1
30

, é reafirmada 

a ideia de que as pessoas com deficiência têm o direito de serem reconhecidas como pessoas, 

com toda a dignidade, direitos e deveres que lhe são inerentes. Assim sendo, elas possuem o 

pleno direito ao trabalho, direito também garantido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

XIII e 6º, caput
31

. 

Também relacionado ao mercado de trabalho, é assegurado às pessoas com 

deficiências o pleno direito à educação, fator importante para o alcance de bons empregos e 

independência financeira. Sendo assim, no artigo 24, é garantido a não exclusão desse grupo 

social de escolas públicas, com as adaptações razoáveis para a melhor adaptação da criança, 

conforme o item 2, alínea b do referido artigo: “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”. 

Outro ponto imprescindível para a adaptação da pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho é ter a saúde em boas condições. Assim, o artigo 25, em suas seis alíneas, garante 

                                                      

30
Art. 12. 1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em 

qualquer lugar como pessoas perante a lei. 
31

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 

lei estabelecer; Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 
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o oferecimento de serviços de saúde, ou gratuito ou de custo razoável, não podendo haver 

discriminação tampouco tratamento diferenciado a essa pessoa pela sua condição, desde que 

seja para sua melhor adaptação. 

Então, no artigo 27, dispositivo esse que aborda o direito ao trabalho, está presente a 

obrigatoriedade em tratar as pessoas com deficiência em condição de igualdade com os outros 

trabalhadores, ou seja, sem discriminação e com igual pagamento pela mesma função. 

Na alínea a do item 1 desse dispositivo
32

, é visto a necessidade de proporcionar a 

oportunidade de emprego, mas, além disso, a chance de a pessoa com deficiência ser mantida, 

podendo ser promovida na sua função. Afinal, direito ao trabalho não se resume a realizar 

entrevistas buscando uma vaga, mas sim a manutenção de seu emprego bem como a 

possibilidade de ascensão dentro da empresa. 

Para tanto, é necessário a existência de programas de orientação e treinamento 

profissional para a melhor adaptação das pessoas com deficiência no trabalho, devendo serem 

feitas mudanças razoáveis visando o melhor enquadramento desse trabalhador em seu 

ambiente, conforme consta na alínea i.
33

 

Por fim, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aborda sobre 

outros aspectos imprescindíveis para uma vida digna e exercer seu papel como cidadão. Um 

desses aspectos é o direito a participação na vida política e pública do Brasil, conforme o 

artigo 29. Ademais, no artigo 30 é reconhecido o direito ao lazer e cultura, necessários para 

uma boa saúde mental e um convívio e interação adequado com a sociedade. 

Outro documento internacional em que o Brasil é signatário é a Convenção nº 111 da 

Organização Internacional do Trabalho. Esta convenção trata sobre a discriminação no 

mercado de trabalho e foi promulgada pelo Decreto 62.150/68
34

. 

Cabe ressaltar que embora em seu texto não haja menção a deficiência, é inegável 

que esse grupo sofra grandes tipos de discriminação, criando mais uma barreira para a sua 

                                                      

32
Art. 27, item 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; 

[...] 
33

i) Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho; 
34

BRASIL. Decreto nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968.  

Promulga a Convenção nº 111 da OIT sôbre discriminação em matéria de emprêgo e profissão. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d62150.htm>. Acesso em: 20 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d62150.htm
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inclusão plena no mercado de trabalho. Por essa razão, os princípios e artigos desse Decreto 

se aplicam de modo contundente na realidade das pessoas com deficiência. 

No referido documento, é abordado o comprometimento feito pelos países sobre a 

criação de uma política de combate à discriminação, conforme disposto no artigo 2º
35

. 

Ademais, cabe aos membros da Convenção promulgarem leis que efetivem tal política, bem 

como buscar obter o apoio tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores.
36

 

Existe também a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, promulgada por meio do 

Decreto 3.956/2001
37

. Nessa, é reafirmado o combate ao preconceito ao declarar a igualdade 

entre pessoas com e sem deficiências, fazendo com que o Brasil se comprometa, conforme o 

item 1 do artigo III: 

 

Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou 

de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a 

discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a 

sua plena integração à sociedade, entre as quais as medidas abaixo 

enumeradas, que não devem ser consideradas exclusivas. 
 

Pode-se afirmar que uma dessas medidas legislativas foi a promulgação do Estatuto 

da Pessoa com deficiência, que será abordado no capítulo 3. 

Além dos documentos acima mencionados, foram feitas inúmeras declarações 

afirmando a independência, o respeito e a busca pela integração das pessoas com deficiência 

na sociedade. Entre essas declarações estão presentes a de Caracas, Sapporo e Madri, todas de 

2002. O cerne desses documentos pode ser percebido neste trecho da Declaração de Madri
38

: 

 

                                                      

35
Art. 2º - Qualquer Membro para o qual a presente convenção se encontre em vigor compromete-se a formular e 

aplicar uma política nacional que tenha por fim promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos 

nacionais, a igualdade de oportunidade e de tratamento em matéria de emprêgo e profissão, com objetivo de 

eliminar tôda discriminação nessa matéria. 
36

Art. 3º -  Qualquer Membro para o qual a presente convenção se encontre em vigor deve, por métodos 

adequados às circunstâncias e os usos nacionais: 
a)Esforçar-se por obter a colaboração das organização de empregadores e Trabalhadores e de outros organismos 

apropriados, com o fim de favorecer a aceitação e aplicação desta política. 
b)Promulgar leis e encorajar os programas de educação próprios a assegurar esta aceitação e esta aplicação; 
37

BRASIL, Decreto nº 3.956, de 08 de outubro de 2001.  

Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>. Acesso em: 20 nov. 2017. 

38DECLARAÇÃO de Madrid, de 23 de março de 2002. Disponível em: 

<http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/6/33>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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As pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos que todos os 

demais cidadãos. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos estabelece: 
“Todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos.” A fim 

de atingir este ideal, todas as comunidades deverão celebrar a diversidade 

em suas atividades e procurar garantir que as pessoas com deficiência 

possam usufruir toda a gama dos direitos humanos: civis, políticos, sociais, 

econômicos e culturais, conforme reconhecidos por Convenções 

internacionais, o Tratado da União Européia e em constituições nacionais. 

 

Após essas considerações, é possível perceber que a deficiência tem conquistado 

espaço e relevância como tema de debates no plano internacional, aumentando a luta pela 

efetivação dos direitos desse grupo social, o que possibilita a conscientização e influencia a 

promulgação de leis que contribuam para a causa. No tópico a seguir, algumas dessas normas 

serão abordadas. 

 

2.2. NORMAS NACIONAIS  

 

Assim como no panorama internacional, as pessoas com deficiência enfrentaram um 

longo caminho para conseguir os direitos que possuem atualmente. Visando o melhor 

conhecimento desses direitos, é necessário observar algumas leis que, embora não seja o 

objeto principal do tema desse trabalho, possuem ligação com o direito ao trabalho. 

A lei 7.853/89
39

, regulamentada pelo já mencionado Decreto 3.298/99, dispõe sobre a 

Política Nacional para Integração das Pessoas com Deficiência, sendo uma norma essencial de 

ser estudada. Essa elenca os valores básicos da isonomia, da justiça social, da dignidade da 

pessoa humana como essenciais para a o tratamento das pessoas com deficiência perante a 

sociedade.  

Ademais, a referida norma impõe ao Poder Público o dever de garantir a esse grupo o 

pleno exercício de seus direitos, incluindo o direito ao trabalho, proporcionando o bem-estar 

pessoal, social e econômico da pessoa com deficiência, conforme artigo 2º
40

.  

                                                      

39
 BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - 

Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 

Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
40

 Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício 

de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao 

amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-

estar pessoal, social e econômico. 
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Ainda com relação ao direito ao trabalho, o parágrafo único, em seu inciso III, do 

referido artigo, afirma que cabe aos órgãos e entidades da administração pública, seja direta 

ou indireta, dispensar tratamento prioritário e adequado para oportunizar às pessoas com 

deficiência o acesso “à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços 

concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional”, conforme a 

alínea a
41

. 

Ademais, afirma também ser responsabilidade do governo buscar a criação e 

manutenção de vagas direcionadas a esse grupo, quando os indivíduos com deficiência não 

tiverem acesso aos empregos comuns, proporcionando a inclusão dessas pessoas no mercado 

de trabalho, seja no setor público ou não. In verbis:  

 

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de 

empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de 

deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; 

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores 

públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência; 

 

Por fim, em sua alínea d, a Lei 7.853/89 exige a promulgação de uma norma que 

reserve parte das vagas de empregos para pessoas com deficiência ao dispor sobre “a adoção 

de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas 

portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado”. A 

referida exigência foi cumprida com a Lei 8.213/91, como será visto adiante. 

Outra norma importantíssima, e com ligação ao assunto tratado pela Convenção 

nº111 da OIT, é a Lei nº 9.029/95
42

. O artigo 1º deste dispositivo afirma, ainda que de modo 

geral, ser proibida a “adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de 

acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, 

estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros”. 

                                                      

41
 Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e 

indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento 

prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

[...] 

III - na área da formação profissional e do trabalho: 

a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos 

cursos regulares voltados à formação profissional; 
42

 BRASIL. Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.  

Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos 

admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM>. Acesso em: 28 nov. 2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM
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Assim, essa lei traz para o Ordenamento Jurídico Brasileiro, em concordância com a 

visão internacional, mais um instrumento de combate à discriminação contra pessoas com 

deficiência.  

Já a Lei nº 8.899/94
43

 é um desses casos que sua matéria tem relação com o direito ao 

trabalho. A referida norma concede o “passe livre às pessoas portadoras de deficiência, 

comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual”, conforme seu 

artigo 1º. 

Outra norma relacionada é a Lei n° 10.754/03
44

. Nesse dispositivo é determinada a 

isenção do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – na compra de 

automóveis adquiridos por pessoas com deficiência. Cabe ressaltar que essa norma está 

relacionada à Lei 8.989/95
45

, especificamente ao artigo 1º, inciso IV, ao definir quais tipos de 

deficiência se enquadram na interpretação da norma
46

. 

Cabe ressaltar que, mesmo o direito à locomoção sendo diferente do direito ao 

trabalho, ambos se encontram interligados. Considerando as dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas com deficiência em conseguir um emprego, bem como a sua manutenção, o gasto 

com as passagens, sobretudo interestaduais, pode ser um empecilho para o exercício da 

função. Assim, as Leis n
os

 8.899/94 e 10.754/03 tornam-se importantes instrumentos de 

inclusão desse grupo no mercado de trabalho. 

Outra norma importante de ser mencionada é a Lei nº 4.169/62
47

. Nessa é instituída 

as convenções Braille como o método de leitura e escrita oficial no país. Logo, é possível 

garantir uma maior acessibilidade às pessoas com deficiência visual, já que todas serão 

educadas nesse sistema, facilitando a sua interação com a sociedade. 

                                                      

43
BRASIL. Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994. Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no 

sistema de transporte coletivo interestadual. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8899.htm>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
44

BRASIL. Lei nº 10.754, de 31 de outubro de 2003. Altera a Lei n
o
 8.989, de 24 de fevereiro de 1995 que 

"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 e aos 

destinados ao transporte escolar, e dá outras providências" e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.754.htm>. Acesso em: 23 nov. 2017. 
45

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8989.htm#ementa>. Acesso em 23 nov. 2017. 
46

Art. 1
o
 Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os automóveis de passageiros de 

fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no 

mínimo quatro portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou 

sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: 

[...] 

IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por 

intermédio de seu representante legal; 
47

 BRASIL. Lei nº 4.169, de 04 de dezembro de 1962. Oficializa as convenções Braille para uso na escrita e 

leitura dos cegos e o Código de Contrações e Abreviaturas Braille. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4169.htm. Acesso em 23 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4169.htm
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Ainda em relação ao tema acima mencionado, a Lei n° 10.098/2000
48

 definiu que a 

acessibilidade em seu artigo 2º, inciso I, como: 

 

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 

de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Assim, institui normas e critérios visando melhorar a integração da pessoa com 

deficiência em todas as áreas da sociedade, eliminando as barreiras definidas no capítulo 1. 

Um exemplo dessas medidas é a instituição da reserva de vagas para deficientes em espaços 

públicos e vias, como previsto no artigo 7º
49

. 

Ademais, outra norma imprescindível de ser abordada é a Lei nº 10.845/2004
50

. 

Nessa é instituído o PAED - Programa de Complementação ao Atendimento Educacional 

Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência. 

Como o aceso à educação é direito de todos, caso a pessoa com deficiência não 

consiga se adaptar em um ambiente escolar comum, é dever do Estado, de acordo com o 

artigo 1º da referida norma “garantir a universalização do atendimento especializado de 

educando portadores de deficiência cuja situação não permita a integração em classes comuns 

de ensino regular”. 

É dever estatal também garantir que esse grupo social seja gradualmente inserido nas 

aulas comuns, de acordo com a capacidade do estudante e conforme a sua adaptação ao 

ambiente escolar permitir, como dispõe o inciso II do artigo supracitado
51

. 

                                                      

48
BRASIL Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
49

Art. 7
o
 Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão 

ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos 

que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção. 
50

BRASIL. Lei nº 10.845, de 05 de março de 2004.  

Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de 

Deficiência, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2004/Lei/L10845.htm>. Acesso em 20 nov. 2017 
51

Art. 1
o
 Fica instituído, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Programa de 

Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência - PAED, em 

cumprimento do disposto no inciso III do art. 208 da Constituição, com os seguintes objetivos: 
[...] 
II - garantir, progressivamente, a inserção dos educandos portadores de deficiência nas classes comuns de ensino 

regular. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art208iii
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Seguindo com o tema de direito à educação, em 2011 foi instituído o Plano Nacional 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, conhecido como Plano Viver sem Limite, por meio 

do Decreto 7.612/2011
52

. Esse plano tem como objetivo, conforme seu artigo 3º, incisos I, II e 

III, garantir a educação das pessoas com deficiência, preparando-a para o mercado de 

trabalho, como pode ser observado pela sua redação: 

 

Art. 3
o
  - São diretrizes do Plano Viver sem Limite: 

I - garantia de um sistema educacional inclusivo; 
II - garantia de que os equipamentos públicos de educação sejam acessíveis 

para as pessoas com deficiência, inclusive por meio de transporte adequado; 
III - ampliação da participação das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, mediante sua capacitação e qualificação profissional; 
 

A razão de a educação ser um direito tão valorizado nas leis que envolvam esse 

grupo está diretamente relacionada com a sua importância como instrumento de socialização e 

capacitação desses indivíduos em suas futuras funções. Uma pessoa com formação escolar e 

acadêmica tende a conseguir um emprego com maior facilidade, mostrando a sua capacidade 

de exercer seu trabalho, interagindo com seus colegas e, como consequência, alterando a 

visão existente de que a deficiência pode ser sinônima de inutilidade. 

Outra norma relevante e intimamente ligada à inclusão da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho é a Lei 11.180/05
53

. Por meio de seu artigo 18, ocorreu uma alteração no 

texto do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, em especial em seu parágrafo 

quinto
54

. Conforme redação anterior, a data máxima para o contrato de aprendizagem era de 

dezoito anos. Com o advento da Lei 11.180/05, a faixa etária foi estendida para vinte e quatro 

                                                      

52
BRASIL. Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011.  

Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem Limite. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7612.htm>. Acesso em: 23 nov. 2017. 
53

BRASIL. Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005.  

Institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial – PET, altera a Lei 

n
o
 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004/2006/2005/Lei/L11180.htm>. Acesso em: 23 nov. 2017. 
54

Art. 18 - Os arts. 428 e 433 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, 

de 1
o
 de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 

determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e 

quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o 

seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas 

necessárias a essa formação.” 
[...] 
§ 5o A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§5
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anos, bem como foi acrescentada a redação atual do parágrafo quinto, dispondo que essa 

idade máxima não é aplicada ao contrato envolvendo pessoas com deficiência. 

Assim, a promulgação da referida norma foi um passo grande para a inclusão desse 

grupo no mercado de trabalho. Com o fim da idade limite, as pessoas com deficiência poderão 

adquirir mais conhecimento e adaptação em determinada função, seguindo o seu tempo, de 

acordo com o nível de sua limitação, e como consequência, tornar-se um melhor empregado 

no futuro, sendo apto de conseguir um emprego bem como a sua manutenção. 

Ocorre que conseguir um trabalho com carteira assinada é um grande obstáculo para 

grande parte da população, em especial aos deficientes. Por essa razão, a Lei 8.213/91
55

, que 

dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, na subseção II da Seção IV, 

intitulada de “Da Habilitação e da Reabilitação Profissional”, cria uma norma de inclusão das 

pessoas com deficiências nas empresas. 

O artigo 89
56

 dispõe sobre a habilitação, bem como a reabilitação das pessoas com 

deficiência. De acordo com o jurista Ricardo Castilho, os institutos mencionados podem ser 

definidos como “projetos destinados tanto a deficientes quanto a segurados inaptos para o 

labor, visando a dotá-los dos recursos intelectuais e materiais necessários à inclusão ou à re-

inclusão profissional
57

”. 

Como instrumento para os referidos programas, o artigo 93 institui uma porcentagem 

a ser obedecida pelas empresas visando a inclusão da pessoa com deficiência, tanto a que já 

nasceu com ela, bem como a adquirida, a se habilitar ou reabilitar, respectivamente, em uma 

função profissional. 

De acordo com o mencionado artigo 93 da lei 8.213/91: 

 

A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 

2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, 

na seguinte proporção: 
I - até 200 empregados................................................................................2%; 
II - de 201 a 500..........................................................................................3%; 
III - de 501 a 1.000......................................................................................4%; 

                                                      

55
BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e 

dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm>. Acesso em 

24 nov. 2017. 
56

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado 

parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de 

(re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. 
57

CASTILHO, Ricardo. Habilitação e Reabilitação Profissional. Carta Forense. 2008. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/habilitacao-e-reabilitacao-profissional/2374>. Acesso em 25 

nov. 2017. 
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IV - de 1.001 em diante...............................................................................5%. 

 

 

Ademais, a dispensa imotivada de uma pessoa com deficiência, em contrato por 

prazo indeterminado, só poderá ser feita após a contratação de outro indivíduo desse grupo 

social, como prevê o parágrafo 1º desse mesmo artigo
58

. Caso não ocorra essa nova 

contratação, a dispensa será considerada inválida, cabendo a reintegração do profissional. A 

referida norma é uma clara limitação ao poder potestativo do empregador em dispensar seu 

obreiro sem justa causa, visando a melhor inclusão desse grupo no mercado de trabalho. 

Percebe-se, então, que existe uma obrigação legal por parte das empresas em 

contratarem para seu quadro de funcionários pessoas com deficiência, variando a quantidade 

mínima de contratações exigidas com base no número de empregados existentes. 

Assim, o legislador buscou um modo de incluir esse grupo social no mercado de 

trabalho, já que ainda existe preconceito e falta de conscientização por parte da sociedade, 

reduzindo drasticamente a contratação por livre-arbítrio de pessoas com deficiência. 

Embora seja uma medida forçada e incapaz de resolver todas as barreiras enfrentadas 

por esses indivíduos, pode-se afirmar que a promulgação de tal norma é importante e tem 

também como objetivo aumentar o grau de respeito e percepção da capacidade dessas pessoas 

em se adaptarem e exercerem o direito ao trabalho de modo pleno. 

Após a observação das normas citadas, percebe-se que a pessoa com deficiência vem 

lutando pela sua inclusão e efetivação dos seus direitos durante décadas, tanto no campo 

internacional, como nacionalmente. Por essa razão, normas são promulgadas visando atender 

as petições desse grupo em todos os âmbitos, seja social, jurídico, político e econômico. 

No capítulo a seguir será aprofundada a realidade enfrentada pelas pessoas com 

deficiência no ambiente social do trabalho, como se é possível existir a não aceitação de 

deficientes em um processo seletivo sem constituir atitude discriminatória.  

Será também observado o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho sobre os 

temas relacionados às normas aqui citadas, como o art. 93 e seu parágrafo primeiro, da Lei 

8.213/91.  

                                                      

58
Art. 93 - §1

o
  A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao 

final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por 

prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou 

beneficiário reabilitado da Previdência Social.     
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Por fim, esse próximo capítulo abordará os aspectos jurídicos relativos ao direito ao 

trabalho e inclusão da pessoa com deficiência no mercado, tudo em conformidade com os 

artigos dispostos na Lei 13.146/15. 
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3. A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO E 

ACESSIBILIDADE 

 

Esse capítulo concentra o cerne da presente monografia. Será abordada a realidade 

enfrentada pelas pessoas com deficiência, desde o preconceito sofrido até as dificuldades 

existentes no mercado de trabalho, bem como a visão da sociedade sobre esse grupo social no 

ambiente laboral. 

Ademais, será apresentada a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho 

envolvendo pessoa com deficiência e o mercado de trabalho, buscando compreender melhor o 

entendimento da Corte Trabalhista e consecutivamente, perceber como esses indivíduos são 

compreendidos pela Justiça. 

  Por fim, será explicado o direito ao trabalho com base na Lei 13.146/2015, o 

Estatuto da pessoa com deficiência, observando como essa norma aborda esse direito e a 

importância que lhe foi atribuída pelo legislador. Também será visto os avanços na 

acessibilidade que essa lei proporcionou. 

 

 

3.1. PROBLEMATIZANDO A SITUAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

NO MERCADO DE TRABALHO 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXXI
59

, ao afirmar ser inadmissível 

qualquer discriminação quanto ao salário, tampouco quanto a contratação do trabalhador com 

deficiência, instituiu uma norma baseada no princípio da isonomia e da dignidade da pessoa 

humana.  

Esses princípios também foram a base para o texto do artigo 461 da CLT, ao dispor 

que “sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, 

no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, 

etnia, nacionalidade ou idade”. 

                                                      

59
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em: 05 nov. 2017. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador 

de deficiência; 
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Embora a intenção do legislador constituinte seja louvável, pois, buscar concretizar 

os referidos princípios é fortalecer as bases da nossa democracia, é inegável a necessidade de 

bem mais que uma norma para alterar a dura realidade enfrentada pelas pessoas com 

deficiência em nosso país. 

Esse grupo social lida diariamente com a falta de acessibilidade adequada para o 

exercício pleno de seus direitos, não existindo uma infraestrutura com qualidade capaz de 

permitir a locomoção bem como o recebimento de informações por parte da sociedade. Como 

exemplo, pode-se observar a péssima pavimentação de ruas, dificultando o trajeto de quem 

tenha deficiência visual ou faça uso da cadeira de rodas, bem como a falta de interesse da 

sociedade em aprender Libras. 

Além do mais, a discriminação contra esses indivíduos faz-se presente em todas as 

esferas sociais, inclusive a trabalhista, desde os assuntos mais simples aos mais complexos. 

Um exemplo desse comportamento preconceituoso é a não contratação de uma pessoa com 

deficiência por medo de obter um rendimento menor desse empregado, mesmo a deficiência 

dele não tendo nenhuma relação com o seu objeto de trabalho. 

Para ilustrar melhor a situação, cabe imaginar que duas pessoas estão interessadas na 

vaga de telemarketing. Uma delas é paraplégica enquanto a outra não. Embora todas sejam 

capacitadas e ausência de movimentos nos membros inferiores não interfira em nenhum 

aspecto na execução da função, as chances da pessoa sem deficiência conseguirem a vaga é 

maior. 

Cabe então o seguinte questionamento: Quais as principais dificuldades para a 

contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? 

Inicialmente, a maior dificuldade é a barreira atitudinal. A sociedade brasileira não é 

culturalmente preparada para lidar com a deficiência. Essa é vista como uma inutilidade, e 

motivo digno de pena, quando é, na verdade, uma característica da pessoa. A ausência de 

conhecimento sobre o tema, bem como a falta de interesse dos cidadãos são impedimentos 

para a completa integração desse grupo na sociedade e como consequência, no mercado de 

trabalho. 

O preconceito, aliado a ignorância, faz com que as pessoas com deficiência não 

sejam vistas através de seu potencial, mas limitadas a ideia de incapacidade laborativa, 

principalmente quando se tratar de altos cargos que exigem uma responsabilidade ampla e 

poder de decisão. 

Ocorre que, em qualquer função existe um período de adaptação, seja a pessoa com 

deficiência ou não. Esse tempo é necessário para a compreensão do funcionamento da 
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empresa e de como agir conforme lhe é exigido. O referido estágio é normal e visto de modo 

aceitável pela sociedade. 

Por essa razão, não deveria soar estranho a ideia de habilitar, ou reabilitar, a pessoa 

com deficiência em sua função. Essa adaptação é um instrumento imprescindível para a 

inclusão desse grupo no mercado de trabalho e não é impossível de ser feita. Para tanto, é 

necessário o treinamento por parte dos colegas e chefes da empresa a qual a pessoa trabalha, 

seja no setor público ou não. 

É valido fazer uma distinção entre habilitação e reabilitação. Ambas seguem a ideia 

de adaptação da pessoa em uma função, porém, a primeira conceitua a adaptação de uma 

pessoa com deficiência em sem novo emprego
60

. Já a segunda demonstra a adaptação de 

alguém que já estava empregado, porém, sem deficiências, devendo agora se adequar ao seu 

novo limite laboral. 

Importante ressaltar que existem inúmeros empregos capazes de serem ocupados por 

pessoas com deficiência, que favorecerem o desenvolvimento das habilidades cognitivas do 

empregado, e, como consequência direta, auxiliando a sua vida pessoal. Foi o caso de Kássio 

Vinícius Monteiro, office boy com síndrome de down. De acordo com o homem de trinta anos, 

essa função foi seu primeiro emprego, mudando a sua concepção sobre si mesmo: “acho 

importante porque me deu vida. Me sinto útil”
61

. 

 Empregar a pessoa com deficiência não deve ser visto como caridade ou mera 

obrigação legal, como visto no artigo 93 da Lei 8.213/91 e sim uma chance de obter alguém 

qualificado para sua empresa e assim, melhorar o funcionamento da mesma. 

Porém, cabe nesse momento o questionamento com relação ao poder do empregador. 

A não contratação devido a uma deficiência tem como não ser discriminatória e sim um mero 

exercício do poder patronal? 

Existem duas hipóteses para esse questionamento e para exemplifica-los vamos 

imaginar uma situação. Um time de futebol e um escritório de contabilidade estão buscando 

novos profissionais. No primeiro local, busca-se um jogador de futebol com habilidades nas 

pernas e que possa se locomover rapidamente pelo campo. Já o escritório procura um 

                                                      

60
 De acordo com o art. 36, §2º da Lei 13.146/2015, a habilitação profissional corresponde ao processo destinado 

a propiciar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de 

profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo 

de trabalho. 
61

'Me deu vida', diz homem com Síndrome de Down sobre 1º emprego. G1. 2017. Disponível em: < 
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2017/03/me-deu-vida-diz-homem-com-sindrome-de-down-sobre-1-

emprego.html >. Acesso em 28 nov. 2017. 



39 

 

 

trabalhador com facilidade em fazer contas e de alta habilidade intelectual. Em cada caso, é 

exigida uma característica de cada funcionário para a melhor adaptação na nova função. 

 Na primeira hipótese, o fator principal que deve ser observado é a causa da 

contratação. A pessoa será empregada para exercer determinada função. Caso alguém tenha 

uma deficiência e essa afete o instrumento de trabalho pela qual ela poderá ser contratada, 

seja esse seu corpo ou seu intelecto, a não aceitação dessa pessoa em uma seleção de emprego 

seria discriminatória? Seguindo esse raciocínio da contratação, não. 

Imaginemos, pois, que tanto o atleta, quanto o contador, possuam um problema na 

perna direita que dificulta a locomoção, permitindo que a pessoa ande, mas de modo devagar. 

A deficiência não afeta em nada a capacidade intelectual do contador, não modificando a 

destreza em realizar contas matemáticas. Sendo assim, uma não contratação com base na 

deficiência com relação a esse trabalhador é meramente discriminatória, tendo em vista que o 

necessário para o exercício da função é o intelecto e não o corpo em perfeito estado. 

Porém, na segunda hipótese que envolve o atleta, a habilidade em jogar futebol é a 

principal razão de contratação pelo time. Com a dificuldade na locomoção, a perna do jogador 

que é o seu instrumento de trabalho é atingida pela deficiência, não sendo possível 

desenvolver a função esperada pelo clube de futebol. Nesse caso e, seguindo o raciocínio da 

causa da contratação, a não aceitação desse atleta na seleção da vaga não se configuraria 

como discriminatória.  

É necessário partir da premissa verdadeira que o empregador possui o direito de 

escolher quem contratará para fazer parte de sua equipe de funcionários. Sendo assim, o 

trabalhador escolhido na seleção de novas vagas é aquele que demonstrou obter melhor 

característica imprescindível para o trabalho. O futebolista não se encontra apto a realizar a 

função de jogador no time. Se a recusa da participação do homem na seleção de vagas 

emprego fosse somente por repulsa à deficiência e ele pudesse cumprir com o rendimento 

esperado pelo cargo, seria indubitavelmente discriminatória. 

Em concordância com essa visão, temos a opinião da pesquisadora Carmen Saenz 

Lara. Ela, abordando a situação da exigência de uma altura mínima para certas profissões, 

afirmou que “se a função efetivamente exigisse empregados de grande estatura, inexistiria a 

discriminação, pois a distinção seria legítima, uma vez que decorreria de necessidade inerente 
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ao exercício do ofício.
62

”. Com esse pensamento, pode-se perceber uma relação ao exemplo 

aqui proposto. 

No caso do jogador, as pernas são necessidades inerentes a sua função. Assim, um 

bom funcionamento das mesmas é parte essencial de seu trabalho. Nesse ponto de vista, não 

seria discriminatória a não contratação de um homem com problemas nos membros inferiores 

para ser o atacante do time, bem como não seria discriminatória a dispensa devido a 

impossibilidade de exercer a atividade inerente a de jogador de futebol. 

Como se pode perceber, a discriminação contra os deficientes no mercado de 

trabalho é real mas precisa ser observada de modo mais profundo. Corroborando com a tesa 

acima descrita, o artigo 1º, item 2 da Convenção nº 111 da Organização Internacional do 

Trabalho afirma que “as distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações 

exigidas para um determinado emprego não são consideradas como discriminação”. 

Outro ponto importante de ressaltar é sobre a dispensa discriminatória. É primordial 

estabelecer o que a doutrina e o ordenamento jurídico entendem por esse tipo de dispensa. A 

Lei 9.029/95
63

 não é específica ao abordar o que seria um comportamento discriminatório por 

parte do empregador, se limitando a proibir qualquer prática desigual contra indivíduos que 

possuem deficiência
64

. 

Ademais, o artigo 4º da referida norma dispõe que a dispensa discriminatória enseja 

danos morais bem como permite ao empregado escolher entre: 

 

I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de 

afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros legais;  
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, 

corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 

 

Assim, percebe-se que a punição para esse tipo de rompimento contratual é alta e, 

por essa razão, deveria ser bem claro o conceito de discriminatório, buscando evitar 

significados pessoais e assim, tentar afastar uma insegurança jurídica. 

                                                      

62
 LARA, Carmen Saenz. Mujeres e Mercado del Trabajo, CES – Consejo Economico y Social, Madrid, 1994, 

p.55.  
63

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm>. Acesso em: 28 nov. 2017. 
64

Art. 1
o
  É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de 

trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, 

deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à 

criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7
o
 da Constituição Federal.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7xxxiii
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Entretanto, e como bem pontuado por Adriano Cury Borges, “o vazio legislativo tem 

dado vazão a decisões em todos os sentidos, elevando a insegurança jurídica que norteia as 

relações trabalhistas brasileiras e, consequentemente, o risco-país
65

”. 

Para então compreender melhor o que seria uma dispensa discriminatória, façamos 

uso novamente de exemplos. 

Uma pessoa foi contratada para ser técnico de futebol e após um acidente de 

trabalho, voltando do estádio, teve a perna amputada. A ausência do membro não afeta a sua 

habilidade em guiar taticamente o time, contudo, ele foi dispensado.  

Essa dispensa é claramente discriminatória pois não existiu nenhuma razão além da 

deficiência que ensejasse a ruptura contratual, tendo em vista que o técnico poderia continuar 

exercendo a sua função plenamente, mesmo após o acidente. 

No caso de uma pessoa ser dispensada por ter uma deficiência que em nada afete sua 

função, o trabalhador poderá ser reintegrado no emprego ou receber em dobro a remuneração 

do período em que foi afastada pela dispensa ilegal, conforme o art. 93, §1º da Lei 8.213/91. 

Infelizmente, tal dispensa acontece frequentemente, especialmente em caso de 

deficiência superveniente. Devido à ignorância sobre o tema, ainda existe a ideia de que com 

a deficiência vem a incapacidade e como consequência, a inutilidade, mesmo não existindo 

nenhuma relação com o objeto de trabalho e a parte do corpo ou do intelecto que foi atingida, 

gerando uma injustiça social e aumentando o número de deficientes desempregados.  

  Assim, o referido artigo buscou evitar esse comportamento discriminatório por parte 

dos empregadores, tentando gerar também uma maior inclusão das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho e, por fim, uma conscientização sobre a importância do emprego na 

vida de alguém com deficiência. 

Ademais, um método de manutenção desse grupo social no emprego é por meio dos 

serviços de habilitação e reabilitação da pessoa em uma função. Voltando a situação do 

contador, suponhamos que, após sua contratação, esse tenha perdido a visão em vez de 

possuir um problema na perna. A deficiência o impossibilita de exercer seu trabalho como 

antes, ou seja, observando números no computador, porém, com a reabilitação, é possível 

fazer uso de um programa que leia o conteúdo da tela e reproduza em áudio, permitindo que 

                                                      

65
 BORGES, Adriano Cury. Dispensa discriminatória – presunção e insegurança jurídica.: Migalhas. 2013. 

Disponivel em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI187159,51045Dispensa+discriminatoria+presuncao+e+inseguranca

+juridica>. Acesso em: 28 nov. 2017  
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ele ainda possa exercer a sua função. Caso a empresa não possa fazer uso desse programa, 

terá a obrigação de reabilitar o trabalhador direcionando-o para uma função adequada a sua 

nova condição. 

Cumpre ressaltar que a reabilitação está prevista no artigo 30 do Decreto 3.298/99, 

ao dispor que “a pessoa portadora de deficiência, beneficiária ou não do Regime Geral de 

Previdência Social, tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para 

capacitar-se a obter trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente”. 

Por fim, é importante ressaltar que nos casos exemplificados, o acidente de trabalho 

gera estabilidade na função, no período mínimo de doze meses, como previsto no artigo 118, 

da Lei 8.123/91
66

, permitindo que a pessoa se mantenha na sua função, buscando resguardar a 

manutenção em seu emprego. 

Com esses exemplos em mente e considerando a lacuna legal em definir o que é 

dispensa discriminatória, faz-se necessário observar o entendimento da Corte Trabalhista 

sobre o tema. Faz-se relevante também entender a jurisprudência relacionada à pessoa com 

deficiência e sua inclusão no mercado de trabalho o que será abordado no próximo tópico. 

 

3.2. JURISPRUDÊNCIA DO TST ENVOLVENDO PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 O Tribunal Superior do Trabalho se posicionou em assuntos já discutidos nessa 

presente monografia, consolidando uma jurisprudência sobre a aplicação da porcentagem 

prevista no artigo 93 da Lei 8.213/91, bem como a aplicação do parágrafo §1º do mesmo 

dispositivo. Ademais, o TST afirmou sua posição sobre a dispensa discriminatória e a 

reintegração no emprego.  Para exemplificar esses posicionamentos, vejamos três decisões:  

Com relação ao artigo 93, o renomado jurista Sérgio Pinto Martins afirma que “a 

dispensa do trabalhador reabilitado ou dos deficientes só poderá ser feita se a empresa tiver o 

número mínimo estabelecido pelo art. 93 da Lei nº 8.213”. Isso porque, de acordo com o 

                                                      

66
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a 

manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, 

independentemente de percepção de auxílio-acidente. 
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professor, “enquanto a empresa não atinge o número mínimo previsto em lei, haverá garantia 

de emprego para as referidas pessoas”
67

.  

O TST coaduna com essa opinião, se posicionando a favor da reintegração do 

empregado enquanto não ocorrer uma nova contratação de pessoa com deficiência para 

ocupar o seu lugar, de acordo com a porcentagem exigida pelo dispositivo, como pode ser 

compreendido com base nessa decisão: 

 

 

RECURSO DE REVISTA. DISPENSA DE EMPREGADO COM 

DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE 

TRABALHADOR EM SITUAÇÃO SEMELHANTE. REINTEGRAÇÃO. 

O art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91, ao condicionar a dispensa do empregado 

portador de deficiência à contratação de substituto em condições 

semelhantes, limita o direito potestativo do empregador e acaba por conferir 

garantia indireta de emprego a esse trabalhador, com vistas a evitar a 

dispensa arbitrária e a resguardar direitos consagrados pela Constituição 

Federal (art. 7º, XXXI). Assim, quando o empregador não cumpre a 

determinação inserta na norma, deixando de proceder à "contratação 

de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da 

Previdência Social", a dispensa é tida por nula e autoriza a reintegração 

do empregado. Decisão regional em conformidade com a jurisprudência 

pacífica da Corte. Recurso de revista não conhecido. 

(TST - RR: 100544920155010421, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, Data 

de Julgamento: 10/05/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

12/05/2017) 

(grifo meu) 

 

Ainda no tocante a contratação de um novo trabalhador com deficiência, visando o 

cumprimento da exigência do art. 93, §1º, da Lei 8.213/91, cabe ressaltar que a Corte 

Trabalhista consubstanciou a tese de que o recém-contratado não precisa necessariamente ter 

a mesma deficiência do obreiro dispensado, cabendo a empresa escolher qual indivíduo, qual 

seja a sua deficiência, substituirá o antigo funcionário, com base no seguinte julgado
68

: 

                                                      

67
 MARTINS, Sergio Pinto. Continuidade do Contrato de Trabalho. Carta Forense. 2007. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/continuidade-do-contrato-de-trabalho/952>. Acesso em 03 

dez. 2017. 
68

TST. Recurso de Revista nº 779-16.2012.5.03.0069. Rel. Min. AMÉRICO BEDÊ FREIRE. Julgamento: 

09/12/2015. 6ª Turma. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

DISPENSA IMOTIVADA. CUMPRIMENTO DA COTA PREVISTA NO ARTIGO 93, §1º DA LEI Nº 8.213/91. 

Conforme se extrai do julgado regional, não obstante ter a empresa comprovado a contratação de empregado 

portador de deficiência antes da demissão da Autora, bem como cumprido a cota prevista no art.93, §1º, da Lei nº 

8.213/91, o eg. Regional entendeu cabível a reintegração, na medida em que a empresa não comprovou que 

contratou empregado portador da mesma deficiência física da Autora, o que chamou de critério qualitativo. Dá-

se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista, ante a uma 

possível violação ao artigo 93, §1º, da Lei nº 8.213/91. [...] NÃO CONHEÇO. PORTADOR DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPENSA IMOTIVADA. CUMPRIMENTO DE COTA. VIOLAÇÃO AO 

ARTIGO 93, §1º DA LEI Nº 8.213/91. Em que pese o entendimento proferido pelo Regional, a r. decisão viola o 
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Em que pese o entendimento proferido pelo Regional, a r. decisão viola o 

disposto no art.93, §1º, da Lei nº 8.213/91, na medida em que a norma 

legal não faz tal distinção, limitando-se a exigir a contratação de 

empregado de substituto nas mesmas condições, portador de deficiência, 

e não portador da mesma deficiência(..). 

(grifo meu) 

 

Por fim, com relação à dispensa discriminatória, o TST interpretou o disposto na 

Súmula 443 do TST
69

 no sentido de afirmar a presunção de discriminatória a ruptura 

contratual de um empregado com doença que suscite preconceito, o que ensejaria a 

reintegração do mesmo, cabendo ao empregador provar que a dispensa foi mera rescisão, seja 

com ou sem justa-causa.   

Conforme a referida Súmula “presume-se discriminatória a despedida de empregado 

portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido 

o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego”.  

No caso analisado pelo TST, um empregado com deficiência visual da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) foi aprovado no concurso público, porém, 

dispensado por não conseguir cumprir as metas instituídas para pessoas com a visão 

adequada. Assim decidiu a Corte Trabalhista
70

:  

 

RECURSO DE REVISTA. ECT. CARTEIRO. EMPREGADO 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL APROVADO EM 

CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. SÚMULA 

                                                                                                                                                                      

disposto no art.93, §1º, da Lei nº 8.213/91, na medida em que a norma legal não faz tal distinção, limitando-

se a exigir a contratação de empregado de substituto nas mesmas condições, portador de deficiência, e não 

portador da mesma deficiência, verbis: “Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está 

obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:I - até 200 

empregados......2%; II- de 201 a 500.......3%; III - de 501 a 1.000........4%; IV- de 1.001 em diante.......5%. 

§1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo 

determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá 

ocorrer após a contratação de substituto em condição semelhante.” [...] Disponível em: 

<http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&nume

roTst=779&digitoTst=16&anoTst=2012&orgaoTst=5&tribunalTst=03&varaTst=0069&submit=Consultar>. 

Acesso em: 28 nov. 2017. 

(grifo meu) 
69

 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº 443. Brasília, 25, 26 e 27 de 2012. Disponível em: 

<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-443>. Acesso 

em: 30 de nov. 20137. 
70

DIAS, Caroline Christina. Discriminação no trabalho: Comentário a decisão do TST (Súmula n. 443 do TST) 

Disponível em: <https://ccdias.jusbrasil.com.br/artigos/180439132/discriminacao-no-trabalho-comentario-a-

decisao-do-tst-sumula-n-443-do-tst>. Acesso em: 30 nov. 2017. 



45 

 

 

Nº 443 DO TST. 1. Consoante a Súmula nº 443 deste Tribunal Superior: - 

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus 

HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido 

o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego-. 2. No caso 

vertente, incumbia à reclamada o ônus de provar que o reclamante não 

exercia suas atribuições e não cumpria metas em conformidade com a 

limitação física de que é acometido e da qual a empresa já tinha ciência à 

época da seleção e posterior contratação. Sendo a deficiência visual tipo 

de doença suscetível de causar estigma ou preconceito, presume-se 

discriminatória a dispensa do empregado deficiente, o que autoriza a 

reintegração no emprego. Recurso de revista parcialmente conhecido e 

provido. (Processo: RR - 8840-07.2006.5.23.0007 Data de 

Julgamento: 20/02/2013, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2013). 
(grifo meu) 

 

Como pode ser observado, o TST decidiu em favor do empregador, determinando a 

reintegração dele em seu antigo emprego, tendo em vista que a dispensa foi entendida como 

discriminatória, fazendo um paralelo da situação com a súmula 443 do TST, dispositivo esse 

editado para gerar maior segurança na vida profissional da pessoa com deficiência, 

considerando a dificuldade em conseguir e se manter em um emprego. 

Assim, percebe-se que a Corte Trabalhista vem agindo acertadamente, mantendo-se 

mais favorável ao obreiro com deficiência, em especial visando assegurar o exercício do 

direito ao trabalho, através da reintegração do empregado dispensado de modo 

discriminatório, bem como exigindo que a taxa estipulada no artigo 93 da Lei 8.213/91 seja 

cumprida.  

Conhecida a posição majoritária da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 

cabe agora à compreensão de como a Lei 13.146/15, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

entende o direito ao trabalho e a inclusão desse grupo social nos empregos formais. 

 

3.3. O DIREITO AO TRABALHO CONFORME O ESTATUTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  

 

O direito ao trabalho constitui uma parte tão fundamental para a inclusão da pessoa 

com deficiência na sociedade que dispõe de três seções na Lei 13.146/2015. O referido 

assunto está presente desde o artigo 34 ao 38, sendo dividido entre disposições gerais na 

primeira seção e da habilitação e reabilitação profissional na segunda. Por fim, aborda sobre a 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 
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O artigo 34 reitera o direito previsto no artigo 5º, inciso XIII
71

, da Constituição 

Federal, ao dispor que “a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e 

aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas”. Para tanto, seu parágrafo segundo disciplina a obrigatoriedade de remuneração igual 

para a mesma função exercida, como tentativa de concretizar o tratamento sem distinção entre 

os membros, sejam com ou sem deficiência, de uma empresa. 

Outro ponto que o dispositivo busca efetivar é a ideia de justiça social, afinal, 

conseguir uma vaga formal torna-se mais complicado quando existem barreiras diárias a 

serem enfrentadas como a discriminação e a ignorância das pessoas. Assim, o Estatuto 

disciplina que as empresas, sejam públicas ou privadas, possuem a obrigação de construir um 

ambiente inclusivo para esse grupo social, eliminando as dificuldades arquitetônicas, 

comunicativas e atitudinais, por exemplo. Tal dever está previsto no parágrafo primeiro do 

referido artigo
72

. 

Ademais, o parágrafo terceiro
73

 é categórico ao afirmar a proibição da vedação ao 

trabalho e a discriminação contra a pessoa com deficiência, seja no processo seletivo ou após 

a sua contratação. Também proíbe a exigência de aptidão plena do trabalhador em sua função, 

devendo sempre respeitar os limites de sua deficiência, habilitando-o para a função que 

exercerá.   

Na tentativa de manter esse grupo social no emprego, a pessoa com deficiência tem 

direito à cursos de capacitação, bem como treinamentos e planos de carreira, igual a qualquer 

outro empregado, devendo receber as bonificações e incentivos oferecidos pelo patrão, como 

dispõe os parágrafos quarto e quinto
74

.  

                                                      

71
 Art. 5º Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes 

 XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 

lei estabelecer;    
72

 Art. 34 – § 1
o
 - As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a 

garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 
73

 Art. 34 - § 3º- É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de 

sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e 

periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de 

aptidão plena. 
74

 Art. 34 - §4º -  A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, 

educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo 

empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados. 

§5
o
  É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. 

. 
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Percebe-se então que inclusão desse grupo no mercado de trabalho é finalidade 

prioritária das políticas públicas sobre empregos, devendo prever a integração desses 

indivíduos nos programas de empreendedorismo, bem como na disponibilização de crédito 

para a elaboração da atividade empresária comandada por uma pessoa com deficiência, in 

verbis:  

 

Art. 35.  É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego 

promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com 

deficiência no campo de trabalho. 

Parágrafo único.  Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao 

trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem 

prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de 

linhas de crédito, quando necessárias. 

   

Com relação a seção II do capítulo VI do Estatuto, o cerne da presente parte é a ideia 

da habilitação, ou caso seja, reabilitação, do trabalhador. Conforme artigo 36, parágrafo 

primeiro
75

, caberá a uma equipe multidisciplinar indicar um programa para o obreiro aprender 

novas habilidades ou restaurar as que já tinham, com o intuito de se adaptar a uma função na 

empresa. 

Esse programa será escolhido observando os fatores pessoais e mentais da pessoa com 

deficiência, devendo ser analisados os impedimentos do trabalhador. Assim, caso exista 

alguma restrição de participação em determinada função, o empregado poderá ser direcionado 

a outra, na qual possa ser alcançado um nível suficiente de desenvolvimento profissional. 

O parágrafo terceiro dispõe sobre a universalidade da habilitação e reabilitação. Esses 

serviços devem atender a todas as pessoas com deficiência, independente de qual seja, 

visando capacita-la para o mercado de trabalho e assim, manter a sua profissão e exercer seu 

direito ao trabalho
76

. Esses serviços, também, devem ser articulados com o Poder Público e 

                                                                                                                                                                      

  
75

 Art. 36.  O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de 

reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do 

trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. 

§ 1
o
  Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no § 1

o
 do art. 2

o
 desta Lei, programa de 

habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade 

profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. 
76

 Art. 36 – § 3
o
  Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional 

devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de 

sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter 

perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. 
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com as redes privadas, em especial na área de educação, saúde e assistência social, pilares 

básicos para a integração do indivíduo na sociedade.  

Ademais, como previsto no parágrafo quinto, tanto a habilitação como a reabilitação 

“devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas, especialmente de saúde, de 

ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação 

profissional ou diretamente com o empregador”. 

Por fim, a terceira seção do capítulo IV da Lei 13.146/15 conceitua o que é inclusão da 

pessoa com deficiência no mercado ao afirmar que “constitui modo de inclusão da pessoa 

com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária”. Para a referida 

inclusão se concretizar “devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de 

recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho”. 

A colocação competitiva é uma modalidade de inserção laboral e de acordo Maria 

Aparecida Gugel, ocorre quando: 

 

 o contrato de trabalho é regulado pelas normas trabalhistas e 

previdenciárias, concorrendo o portador de deficiência em condições de 

igualdade com os demais trabalhadores, inclusive quanto à eficiência exigida 

para a prestação do serviço. Nesta modalidade, a colocação no emprego 

independe da adoção de procedimentos especiais para a sua concretização, 

embora não exclua a possibilidade de utilização de apoios especiais
77

. 

 

 Esses apoios especiais, previstos nos sete incisos do parágrafo único do artigo 37
78

, 

foram dispostos como instrumentos para facilitar a inserção da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho.  Destaca-se o inciso II, em que afirma a possibilidade do suporte 

individualizado visando atender as necessidades de cada trabalhador, adaptando-o ao 

                                                      

77
 GUGEL, Maria Aparecida. et al. O trabalho do portador de deficiência. 2003. Disponível em: < 

http://www.pgt.mpt.gov.br/publicacoes/pub57.html>. Acesso em: 02 dez. 2017. 
78

 Parágrafo único.  A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com 

apoio, observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho; 

II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, 

inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de 

trabalho; 

III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada; 

IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e 

de superação de barreiras, inclusive atitudinais; 

V - realização de avaliações periódicas; 

VI - articulação intersetorial das políticas públicas; 

VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. 
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ambiente de trabalho de acordo com a sua limitação, fazendo uso de tecnologia e mecanismos 

para facilitar essa inclusão.  

 Sendo assim, fica clara a importância que o Estatuto concedeu ao direito ao trabalho, 

instituindo-o como um instrumento de socialização e efetivação dos direitos das pessoas com 

deficiência. Por essa razão, busca-se a comunicação entre setores públicos e privados para 

alcançar tal inclusão social, já que quanto mais pessoas capacitadas no mercado de trabalho, 

melhor, tanto para as empresas como para a economia nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A inclusão da pessoa com deficiência, em todas as áreas da sociedade, constitui um 

grande desafio a ser vencido. As atitudes preconceituosas, aliadas a ausência de acessibilidade 

tornam-se impedimentos ao exercício pleno dos direitos desse grupo social, inclusive o direito 

ao trabalho. 

 Desde os tempos mais remotos, a sociedade enxerga esse grupo por meio de olhos 

curiosos e ignorantes, o que gerou atrocidades cometidas ao longo do tempo, em especial na 

Idade Antiga. Com a mudança da mentalidade, seja por meio de convicções religiosas ou 

avanço da ciência, essa visão foi gradualmente mudada, embora até hoje existam atitudes 

discriminatórios contra esse grupo social. 

 Assim, a Lei 13.146, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

promulgada em 2015, reafirmou os direitos já dispostos na Constituição, bem como nas 

normas nacionais e convenções internacionais, quanto ao combate à discriminação, a busca 

pela colocação competitiva desse grupo no mercado de trabalho e a luta por uma justiça 

social. 

 Com relação a esse último objeto de luta, merece destaque a reintegração prevista no 

artigo 93, §1º da Lei 8.213/91. Torna-se inegável o fato que a pessoa com deficiência enfrenta 

diariamente discriminações, sejam essas explícitas ou implícitas. Esse comportamento 

preconceituoso também é visto nas empresas e ambiente de trabalho.  

A deficiência ainda é compreendida como sinônimo de incapacidade e motivo de pena, 

e assim, em um ambiente de trabalho, a pessoa pode sofrer perseguições por acharem que ela 

não está apta para exercer a sua função ou exigirem que a mesma siga o padrão de 

produtividade fora do possível para o seu limite. 

Nessa vertente, o legislador agiu corretamente ao imputar a nulidade da ruptura 

contratual nos casos de dispensa discriminatória, buscando efetivar o princípio da 

continuidade do contrato de trabalho, e consequentemente, fortalecendo o exercício do direito 

ao trabalho. 

 Nas palavras do desembargador Sergio Pinto Martins (2007), o referido princípio está 

relacionado a uma visão humana do trabalhador: “o empregado não pode, porém, ser 

entendido como uma peça na engrenagem da empresa. Uma vez gasta e velha deveria ser 

substituída”. Afirma ainda existir a “necessidade de mais consideração ao empregado, embora 

no regime capitalista o interesse do empregador é o lucro, com o retorno do capital investido. 

Deve realmente haver a valorização do trabalho humano”. 
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Ainda com a ideia de discriminação, percebe-se após a exposição no capítulo 3, que 

nem sempre a não aceitação de uma pessoa com deficiência em uma função constitui uma 

atitude discriminatória. É necessário observar qual a característica inerente para aquela vaga. 

Caso a pessoa com deficiência não possa realiza-la, não seria discriminação, mas mero poder 

potestativo do empregador, como previsto em normas internacionais, vide Convenção nº 111 

da OIT. 

 Felizmente, a ideia de poder potestativo encontra limites na lei, evitando mais 

injustiças e impedimentos para a inclusão desse grupo no mercado de trabalho. Caso alguém 

não seja contratado devido a deficiência que em nada tem ligação com a função que pretende 

ser exercida, a atitude do patrão é manifestamente discriminatória, devendo ser rechaçada 

juridicamente, visando coibir novas atitudes similares. 

Por essa razão, o Tribunal Superior do Trabalho em sua jurisprudência vem, 

acertadamente, montando a seu entendimento em favor do empregado com deficiência, 

quando ocorrer a dispensa discriminatória, visando, além do respeito as normas do 

Ordenamento Jurídico, a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito 

ao trabalho, facilitando a inclusão desse grupo em uma rede formal de empregos. 

 Diante do exposto, é inevitável concluir a importância do direito ao trabalho, bem 

como a inclusão da pessoa com deficiência na rede de empregos formais, já que o labor é 

muito mais que um modo de conseguir rendimentos. 

 O trabalho exerce função socializadora na vida da pessoa, em especial para os 

indivíduos com deficiência. Em suas funções eles conseguem provar que são aptos para 

realizarem o que lhe são demandados, bem como conhecer novas pessoas, ajudando a romper 

com a ideia de preconceito. Ainda, com a superação de todas as dificuldades existentes, 

servem de inspiração para os que estão ao redor, conscientizando-os da luta por uma 

sociedade onde possa ser exercido todos os seus direitos de modo pleno. 

 Outro ponto necessário de ser reforçado é a importância da acessibilidade, seja essa 

nas ruas e em espaços públicos, mas também em ambientes particulares, permitindo que a 

pessoa com deficiência consiga se comunicar e socializar, recebendo informações e 

conseguindo se expressar por conta própria.  

 Deve-se continuar buscando a conscientização da sociedade com relação à deficiência, 

que por muitas vezes é tida como um assunto esquecido nas rodas de conversas, só sendo 

citado em campanhas políticas e quando ocorre algum acontecimento midiático, como 

aconteceu com a queda do avião do time de futebol Chapecoense, causando a amputação da 

perna de um jogador sobrevivente. 
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 Com a transformação de pensamento, ocorrerá diretamente a alteração no tratamento 

que o mercado de trabalho dispensa a esse grupo. Contratar uma pessoa com deficiência não 

deve ser visto como ato de caridade, ou simplesmente como um modo das empresas 

obedeceram a lei.  Pelo contrário, deve ser visto como a chance de ter alguém habilidoso e 

qualificado na sua equipe, exigindo as responsabilidades que lhe são cobradas, em igualdade 

com os outros empregados. 

É fundamental o rompimento das barreiras que impedem a construção de uma 

sociedade mais igualitária e democrática. Nesse sentido, o Judiciário Trabalhista precisa 

continuar atuando de modo a efetivar os direitos da pessoa com deficiência, lutando assim por 

um ambiente de trabalho totalmente inclusivo. 
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