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RESUMO

O presente trabalho propõe um estudo sobre a inclusão e a exclusão das

pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal. Abordando os aspectos das

políticas públicas adotadas para a inserção da pessoa com deficiência no mercado

de  trabalho,  sob  seu  aspecto  jurídico,  bem  como  as  dificuldades  e  desafios

enfrentados  tanto  pelos  mesmos,  como  também  pelas  organizações  públicas  e

privadas. Apesar de pouco discutido, trata-se de tema de essencial importância no

cenário das relações sociais e também de mercado.

Palavras-Chave: Pessoa com Deficiência.  Inclusão.  Desafios.  Políticas  Públicas.

Mercado de Trabalho. 



ABSTRACT

The present work proposes a study on the inclusion and exclusion of people

with disabilities included in the formal labor market. Addressing aspects of the public

politices  adopted for  the  inclusion  of  people  with  disabilities  in  the  labor  market,

under the legal aspect, as well as the difficulties and challenges faced by them and

the public and private organizations. Despite being a subject rarely discussed, this

subject has major importance within the social and market relationship.

Keywords: People  with  Disabilities.  Inclusion.  Challenges.  Public  Policies.  Labor

Market.
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INTRODUÇÃO

As pessoas com deficiência representam um desafio para o convívio social,

suscitando questões e estranhamentos que vêm sendo enfrentados ao longo do

tempo pela psicologia, sociologia, medicina e o direito.

Dessa forma, notar-se-á que no prisma do acesso das pessoas aos serviços

e recursos presentes  no meio  social,  o  tema do presente  trabalho “Inserção da

Pessoa  com  Deficiência  no  Mercado  de  Trabalho  Formal”  possui  profunda

relevância  e  se  porta  em  escala  global  como  uma  questão  a  ser  debatida

extensamente.

Porém, apesar  de sua importância,  no âmbito acadêmico uma lacuna se

apresenta no debate dos direitos deste seguimento social. Há uma movimentação

mundial  para a construção de uma sociedade inclusiva, visando a eliminação de

barreiras não só para com aqueles que possuem algum tipo de deficiência, mas sim

para todos aqueles grupos minoritários antes excluídos das relações sociais.
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Daí a razão para o que antes era visto pelo setor empresarial apenas como

status,  se  tornou  essencial  no  mercado  com  a  exigência  da  contratação  de

deficientes e a respectiva fiscalização pelo Ministério do Trabalho para o ingresso

daqueles nos quadros empresariais, isentando as sociedades de eventuais multas

que possam ser aplicadas pelo descumprimento das normas impostas.

Porém, a simples imposição de cotas obrigando empresas a contratarem

não se mostra totalmente eficaz, é preciso mais do que isso, é preciso ter condições

para tornar a inclusão uma realidade no Brasil. Em grande parte, o despreparo é

latente, tanto por parte das empresas como também por parte do trabalhador, em

que a falta de acessibilidade das empresas e a falta de qualificação daquele acabam

tendo destaque negativo.

O grande problema enfrentado pelas empresas atualmente é a dificuldade

de  encontrar  pessoas  qualificadas  que  possam  executar  com  qualidade  suas

funções, o que acabaria por tornar mais fácil, ou menos difícil, a sua inclusão no

mercado laboral.

Tentando suprir a ausência governamental e buscando qualificar e auxiliar

no processo de inserção no mercado, surgem as organizações do terceiro setor, as

chamadas Organizações Não Governamentais (ONG’s), cuja atuação se apresenta

como uma alternativa  para  atender  as  demandas da sociedade,  com grupos de

apoio  e  banco  de  dados  de  deficientes  qualificados,  facilitando  o  encontro  de

interesses entre empresas e esta parcela da população.

A inserção de um trabalhador que possui deficiência no mercado de trabalho

não é apenas dar uma oportunidade de emprego, mas sim auxiliar o processo de

inclusão social.

Segundo  dados  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  (OIT)1,  pelo

menos  um  bilhão  de  pessoas  em  todo  o  mundo  apresentam  algum  tipo  de

deficiência e, destes, cerca de 785 milhões estão em idade de trabalhar. Além do

campo social  da inclusão, quando se leva em conta os aspectos econômicos da

marginalização desse grupo na sociedade, é possível observar que sua exclusão do

1 Dados  da  OIT  disponíveis  em:  http://www.oitbrasil.org.br/content/dia-internacional-das-pessoas-com-
deficiencia
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mercado de trabalho importa em um custo econômico que, segundo estimativas da

OIT, varia entre 3% até 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

No Brasil, os resultados do estudo realizado pelo Censo Demográfico do ano

de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)2 apontaram que

aproximadamente  45  milhões  de  pessoas  declararam  ter  ao  menos  uma  das

deficiências  questionadas,  o  que  correspondia  a  23,9%  da  população  brasileira

daquele ano.

Fora os aspectos econômicos, esta parcela da sociedade se mostra como

uma fonte de inúmeros talentos na história da humanidade, tais como: Ray Charles

(deficiência  visual),  Stevie  Wonder  (deficiência  visual)  e  Beethoven  (deficiência

auditiva). 

Exemplos de que não há dúvidas para o questionamento social suscitado

sobre a capacidade da pessoa com deficiência. Certo é que a concepção que os

percebia como “inválidos” ou “anormais” está cada dia mais ultrapassada.

Estrutura-se este trabalho de forma a apresentar em seu primeiro capítulo

o contexto  histórico ao qual  se insere  a pessoa com deficiência,  passando pelo

tratamento dispensado a esta ao longo da história da humanidade. 

A  partir  do  entendimento  do  contexto  histórico,  é  possível  seguir  no

capítulo segundo com o estudo da terminologia adotada para se referir a este grupo

da sociedade.

Os capítulos terceiro e quarto possuem estreita relação, onde no terceiro

busca-se  a  análise  da  reserva  de  vagas  empregatícias  para  pessoas  com

deficiência, bem como as polêmicas e as dificuldades para a efetivação das medidas

afirmativas, enquanto o quarto se propõe examinar as algumas medidas adotadas

para que se efetive este direito no plano real.

Concluindo este trabalho, no capítulo quinto é realizada uma comparação

entre as legislações existentes em diversos países no tocante a proteção ao trabalho

2 Dados  do  IBGE  disponíveis  em:  http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_
deficiencia.pdf
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da pessoa com deficiência para que seja possível  entender  em âmbito  global  o

contexto que esta se insere atualmente.
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CAPÍTULO 1

PANORAMA HISTÓRICO

O contato com o passado e seus fatos históricos serve para situar o ser

humano no  mundo  em que  se  vive  atualmente,  auxiliando  o  homem de  hoje  a

compreender  as  mudanças  e  transformações  da  maneira  de  se  viver  da

humanidade, percebendo seus erros passados e cuidando para que não voltem a

acontecer.

Durante  as  várias  fases  da  história  da  humanidade,  diversas  foram  as

formas  de  tratamento  destinadas  aos  deficientes.  Destaca-se  uma  verdadeira

gangorra  vivida  por  estes,  quanto  das  atrocidades  sofridas,  passando  pelo

menosprezo, até a ideia de que eram seres enviados à Terra pelos deuses.

Desde o aparecimento da escrita no Egito Antigo, a partir de 2.500 a.C., há

registros de pessoas com males incapacitantes, estas, por sua vez, eram tidas como

pessoas castigadas por algum pecado cometido por ela ou algum ancestral3.

Da  medicina  egípcia  utilizada  pela  Escola  de  Anatomia  da  cidade  de

Alexandria, em 300 a.C., ficaram registros dos diversos tratamentos contra males

que afetavam as pessoas. No tocante a inclusão do deficiente ao trabalho, tem-se

3 MECLOY, Enrique Pajon. Psicologia de la ceguera. Madrid: Editorial Fragua, 1974, p. 98.
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nesta  fase  passagens  que  relatam  o  trabalho  de  cegos  no  Egito  Antigo  em

atividades artesanais.

Na sociedade espartana e também na Roma Antiga, os filhos que nasciam

com algum tipo de deficiência eram sumariamente sacrificados. 

Em  Esparta,  os  pais  deveriam  apresentar  seus  filhos  aos  magistrados.

Aquelas crianças que nasciam com deficiência eram consideradas subumanas, o

que, na época, legitimava a eliminação ou o abandono. 

Assim,  eram lançadas  ao  mar  ou  jogadas  do  alto  do  abismo  do  Monte

Taigeto, o chamado Apothetai  (que significa “depósito”), uma vez que se tinha a

opinião de que não seria benéfico para a República ou para a própria criança que

ela vivesse, pois acabaria se tornando um fardo a ser carregado. 

Em Roma, quando não executados sumariamente, ou eram abandonados, o

que  os  levava  a  condição  de  mendigos,  ou  acabavam  sendo  vendidos  como

escravos, explorados comercialmente tanto para fins de prostituição como também

para o entretenimento das famílias ricas, para a execução de tarefas simples e, em

sua maioria, humilhantes. 

Cabe salientar,  neste diapasão, que as leis romanas não favoreciam aos

nascidos com deficiência, e é o que se pode constatar ao analisar a Lei das XII

Tábuas, que em sua Tábua IV tratava do pátrio poder, e permitia ao pater familias

decidir sobre a vida ou a morte do filho, prática que só teve fim em 374 d.C., com

Justiniano. Neste sentido, Carlos Roberto Gonçalves:

O pater famílias exercia sobre os filhos direito de vida e de morte (ius vitae ac

necis). Podia, desse modo, vendê-los, impor-lhes castigos e penas corporais

e até mesmo tirar-lhes a vida.4

Apesar  de  todas as  atrocidades,  tem-se em Atenas,  sob a influência  de

Aristóteles, o amparo e proteção aos deficientes pela sociedade, através de uma

política assistencialista, onde se definiu a premissa jurídica que ainda hoje é adotada

no ordenamento jurídico, de que injusto seria tratar os desiguais de maneira igual.

4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família – 11. Ed. – São Paulo: Saraiva,

2014.
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Quando  se  chega na Idade  Média,  onde  Deus era  a  fonte  por  onde  as

pessoas  procuravam  respostas,  as  pessoas  que  tinham  incapacidades  físicas

voltaram a ser vítimas de barbáries, quando apontavam estes como sendo seres

com  poderes  especiais  oriundos  de  feiticeiros  ou  bruxos,  ou  mesmo,  viam  a

deficiência como um castigo de Deus.

Porém, ao mesmo tempo em que sofriam com os extermínios, começaram a

surgir hospitais e abrigos destinados a receber a pessoa com deficiência, como é o

caso do Hospital Quinze-Vingts5, o primeiro hospital para pessoas cegas, fundado

pelo rei Luís IX, no século XIII.

Neste sentido, com o Renascimento e a Idade Moderna, o reconhecimento

do valor do ser humano e o avanço da ciência proporcionaram a superação quanto

aos  aspectos  místicos  que  existiam  na  Idade  Média.  Os  deficientes,  que  antes

sofriam, passaram a ter um tratamento mais humanitário, uma vez que o espírito

científico do Renascimento acabou por deixar de lado as questões sobrenaturais

que na Idade Média giravam em torno das pessoas com deficiência. Desta forma, na

Idade  Moderna,  alguns  conseguiram  se  tornar  grandes  figuras  na  história  da

humanidade, como é o caso de Luís de Camões e Galileu Galilei, ambos sofriam

com a deficiência visual.

Foi  também  na  Idade  Moderna  que  se  deu  a  criação  de  muitas  das

ferramentas  utilizadas  para  possibilitar  a  maior  integração  e  participação  das

pessoas com deficiência nas relações sociais, como o caso da linguagem de sinais

utilizada por Pedro Ponce de Leon.

Entretanto,  foi  a  partir  da  Idade  Contemporânea  que  se  deu  o  grande

avanço, com a invenção de vários instrumentos para propiciar uma melhor qualidade

de  vida  para  as  pessoas  com  deficiência,  é  o  caso  da  cadeira  de  rodas,  das

próteses, dos bastões e bengalas, além do Código de Braile, criado por Louis Braile,

o que trouxe aos deficientes visuais o mundo da linguagem escrita, antes inacessível

para os mesmos.

5 Página eletrônica do Hospital Quinze-Vingts disponível em: https://www.quinze-vingts.fr/index.php/le_chno_
des_quinze_vingts/un_peu_d_histoire
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Com  as  sucessivas  guerras  no  século  XX,  começou  a  se  perceber  a

necessidade  da  participação  ativa  no  cotidiano  e  a  integração  na  sociedade  de

pessoas  com  deficiência.  Foi  necessário  o  desenvolvimento  e  criação  de

procedimentos para a reabilitação de ex-combatentes das guerras, para que estes

fossem capazes de serem reinseridos no cotidiano do trabalho e na sua reintegração

social.

Mas não é só. O período do século XX foi claro exemplo das diferenças no

tratamento da pessoa deficiente ao longo da história da humanidade. Enquanto a

Alemanha nazista de Adolf Hitler submetia deficientes à “experiências científicas”,

nos  Estados  Unidos,  os  soldados  mutilados  em  guerra  eram  recebidos  com

honrarias, sendo considerados verdadeiros heróis para os norte-americanos, tendo,

inclusive, assistência de instituições do governo americano.

Sobre os Estados Unidos, cabe ainda ressaltar a atenção específica com as

pessoas com deficiência, onde já no ano de 1811 foram tomadas medidas visando

garantir moradia e alimentação aos marinheiros e fuzileiros navais que viessem a ter

limitações físicas.

Toda  essa  movimentação  mundial  acabou  por  culminar  na  Declaração

Universal  dos Direitos  Humanos em 1948,  levando a  um profundo e  necessário

debate moderno sobre os direitos tendo como base nos sempre atuais princípios da

liberdade, igualdade e fraternidade, glorificados na Revolução Francesa, buscando

alcançar a própria liberdade, a justiça e a paz mundial.

1.1 Evolução no Brasil

Essa parcela da sociedade, deixada à margem nos estudos históricos dos

movimentos sociais ocorridos no Brasil, sempre buscou empreender na luta pelos

direitos humanos e pela cidadania.
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Voltando ao Brasil colônia, as pessoas com deficiência eram isoladas pelas

suas  famílias,  por  vezes,  acabavam  até  mesmo  em  prisões,  caso  levasse  a

desordem pública.  Porém, esta realidade começou a mudar quando da vinda da

Corte portuguesa para o Brasil.

Antes da década de 1970, as ações focadas nas pessoas com deficiência

possuíam um caráter meramente assistencialista, de caridade. Ao longo do século

XIX, o Estado brasileiro, sendo pioneiro na América Latina, criou o Hospício Dom

Pedro II em 1852, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854 (atual Instituto

Benjamin Constant – IBC) e o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos no ano de 1856

(atual Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES), estes dois últimos com o

objetivo de atender pessoas com cegueira e surdez, respectivamente, e funcionando

apenas na capital do império.

Com  a  proclamação  da  República,  não  se  viu  grandes  mudanças  com

relação ao tratamento disponibilizado pelo Estado para o atendimento às pessoas

com deficiência.

Durante o século XX, as poucas ações estatais para atender a necessidade

crescente desta parcela da população, com a pequena e lenta expansão do Instituto

Benjamin  Constant  e  do  Instituto  Nacional  de  Educação  de  Surdos,  levou  a

sociedade civil a se organizar na criação de entidades voltadas para assistir pessoas

com deficiência mental e também apoio as suas famílias, como exemplo tem-se as

Sociedades  Pestalozzi  (1932)  e  a  APAE  –  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais (1954).

Assim, expandia-se o rol de assistência para além da cegueira e da surdez,

alcançando ainda a deficiência mental, antes considerada uma forma de loucura e

tratada  em  hospícios.  Essas  novas  organizações  não  se  limitavam  a  atuar  na

educação, como ocorria anteriormente, passando a atuar também na saúde.

Os centros de reabilitação, criados em meados da década de 1950, tinham

como objetivo possibilitar o retorno do convívio em sociedade para o paciente. No

Brasil,  a  principal  causa  da  deficiência  física  não  era  em virtude  da  guerra,  os

centros aqui instalados atenderam primeiramente pessoas acometidas pelo surto de
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poliomelite. Fato que se modificou a partir da década de 1960, onde as deficiências

físicas estavam mais ligadas a causas violentas, como acidentes automobilísticos e

lesões por arma de fogo.

O surgimento destas organizações permitiu o convívio e o debate entre seus

pares de questões comuns a eles, acabando por criar uma identidade própria das

pessoas com deficiência, criando, além de uma identificação como um grupo social,

o embrião dos futuros movimentos políticos em prol dos deficientes.

A partir do ano de 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, começou a

se desenvolver os primeiros movimentos no esporte adaptado para pessoas com

deficiência,  se  popularizando  mundialmente  na  década  de  1950,  acabando  por

chegar ao Brasil em 1958, com o Clube dos Paraplégicos de São Paulo e o Clube do

Otimismo do Rio de Janeiro.

Com essas iniciativas, começou-se a ter a percepção de que era preciso

uma grande discussão sobre a inserção política deste grupo na sociedade, tanto no

tocante ao esporte, como também em relação ao trabalho precário.

O cunho político passou a ser cada vez mais forte, chegando ao final da

década  de  1970,  na  redemocratização  do  Estado  brasileiro,  com  a  criação  de

organizações  de  pessoas  com  deficiência  com  objetivo  definido  de  conquistar

direitos, espaço na sociedade e também autonomia.

A visibilidade alcançada no final da década de 1970 se alimentou ainda mais

com o momento histórico que se passava em torno do movimento das pessoas com

deficiência, em que o processo de redemocratização do Brasil e a promulgação em

1981 do Ano  Internacional  das Pessoas  Deficientes  (AIPD)  pela  ONU mobilizou

ainda mais o país por esta causa, possibilitando o aumento dos holofotes sobre a

pessoa deficiente, onde suas mobilizações e reivindicações conseguiram atenção de

forma que nunca antes vista.

Com o objetivo de organizar o movimento, buscando criar  uma pauta de

reivindicações  comum,  foi  realizado  o  1º  Encontro  Nacional  de  Entidades  de

Pessoas Deficientes em outubro de 1980. Tal iniciativa demonstrou a força política

desta parcela da população, além de uni-los, permitindo a troca de experiências,
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acabando por criar um sentimento de grupo, sendo amadurecida a percepção de

que os  problemas enfrentados atingiam a  todo o  coletivo,  logo,  suas conquistas

também deveriam atingir a todos.

Com  o  objetivo  alcançado  no  AIPD  pela  ONU  de  trazer  visibilidade  as

pessoas deficientes, a Organização das Nações Unidas buscou dar continuidade ao

processo,  por  isso,  promulgou  a  chamada  Carta  dos  Anos  80,  em  que  eram

estabelecidas metas e ações que pudessem possibilitar a integração deste público

na sociedade, para tanto, tinha como metas o acesso à educação e, também, ao

mercado de trabalho.

Em outubro de 1981 foi realizado o 2º Encontro Nacional de Entidades de

Pessoas  Deficientes,  e,  paralelamente,  acontecia  o  1º  Congresso  Brasileiro  de

Pessoas Deficientes, em que painéis, palestras e estudos tratavam de educação,

prevenção de deficiências, legislação, acessibilidade e trabalho, este último, cabe

esclarecer, sempre presente em pautas de encontros e reuniões realizadas.

Foi  a  partir  do  3º  Encontro  Nacional  que  ficou  definido  que  haveria  a

separação  do  movimento  por  áreas  de  deficiência,  em  que  se  buscava  o

atendimento de uma melhor maneira dos anseios e das especificidades de cada

uma, sem, no entanto, excluir a ação em conjunto em questões gerais. Fato que se

comprova na articulação nacional em 1987 e 1988, nas discussões da Constituição

Federal que viera a ser promulgada em 1988.

A Constituição Federal de 1988 foi a mais democrática da história brasileira,

aberta  a  participação  popular  e  envolta  nos  movimentos  sociais  que  buscavam

reivindicar suas garantias de direitos além de igualdade de oportunidades. Desta

forma, neste momento da redemocratização brasileira após o regime militar, vários

foram os grupos que surgiram como forças políticas, dentre eles, as pessoas com

deficiência, que buscava fazer reconhecer seus direitos e lutar por cidadania.

1.1.1 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
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Após o fim do período militar, foi iniciado o processo para a elaboração de

uma  nova  Constituição,  que  trazia  consigo  a  esperança  dos  brasileiros  na

consolidação dos seus anseios democráticos.

Junto  com  a  Assembleia  Nacional  Constituinte  (ANC)  veio  uma  grande

expectativa em razão da grande mobilização social criada. Dessa forma, o processo

constituinte  foi  extremamente  importante  para  o  movimento  das  pessoas  com

deficiência, que também participou deste, buscando ver inseridas na Magna Carta

as suas pretensões.

O Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte determinava, com

o  objetivo  de  ouvir  a  sociedade,  o  recebimento  de  sugestões  de  entidades

associativas, além da realização de audiências públicas e apreciação de emendas

populares. Ressalta-se que mais de duzentas audiências públicas foram realizadas

antes  de  se  chegar  ao  texto  final  que  seria  promulgado  daquela  chamada  de

Constituição Cidadã, em virtude da grande participação popular na sua elaboração. 

Das duzentas audiências públicas realizadas na ANC, três tiveram como

objetivo o debate da temática em torno do deficiente.

Cumpre  esclarecer  que  até  o  momento  da  promulgação  da  Constituição

Federal de 1988, em âmbito constitucional, apenas se faz referência aos direitos dos

deficientes na Emenda nº 126 de 1978, em seu artigo único, que visava assegurar

aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica da seguinte maneira:

“É  assegurado  aos  deficientes  a  melhoria  de  sua  condição  social  e

econômica especialmente mediante:

I – educação especial e gratuita;

II – assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do País;

III – proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou

ao serviço público e a salários;

IV – possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos.”

A articulação do movimento das pessoas com deficiência começou em 1986,

antes mesmo do processo constituinte, em que foram organizados encontros com o

6 Texto disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1970-1979/emendaconstitucional-12-17-
outubro-1978-366956-publicacaooriginal-1-pl.html
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objetivo de incentivar o debate de questões relativas aos deficientes, reivindicando

direitos para que fossem inseridos na Constituição que se formava.

Nesse prisma, a consolidação da autonomia era um dos principais pontos

pleiteados. Não se desejava que o texto constitucional acabasse por trazer tutelas

especiais, mas sim, que trouxesse a garantia de direitos iguais. 

Não desejavam também que os direitos das pessoas com deficiência fossem

estabelecidos em um capítulo constitucional específico, uma vez que esta separação

em um capítulo diferente daqueles direitos dirigidos a todos os cidadãos era vista

como  uma  prática  discriminatória  pelo  movimento,  que  tinham  receio  de  que

reforçasse  a  segregação  e  o  estigma  de  deficiente.  Assim,  defendiam  que  os

dispositivos que viessem a ser estabelecidos na Constituição Federal fizessem parte

dos capítulos dirigidos a todos os cidadãos.

A  luta  pela  incorporação  de  direitos  no  texto  constitucional  exigiu  força,

durante  a  fase  de  sistematização,  diversos  direitos  postulados  não  foram

introduzidas  em  um  primeiro  momento,  articulando  uma  emenda  popular  para

buscar seus objetivos. 

A  principal  vitória  do  movimento  não  foi  somente  ter  conseguido  incluir

direitos ao longo do texto da Constituição, mas sim incorporar o tema da inclusão

das pessoas com deficiência na sociedade em todo o corpo constitucional.

1.1.2 PÓS-CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Com a fundação da Coordenadoria  Nacional  para  Integração da Pessoa

Portadora de Deficiência (CORDE),  em 1986,  a promulgação da Constituição da

República  Federativa  do Brasil,  em 1988,  e  a  criação da Política  Nacional  para

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em 1989, os interesses deste grupo

passaram a ganhar cada vez mais espaço na estrutura do governo federal.
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Desde  2003,  a  política  para  a  pessoa  com deficiência  está  diretamente

vinculada à Presidência da República, na pasta dos Direitos Humanos.

Em  2009,  a  CORDE  foi  transformada  pelo  Decreto  nº  6.980/09  em

Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No

mesmo ano, a Organização dos Estados Americanos (OEA) reconheceu que são

poucos aqueles países que conseguem ultrapassar o simplório caráter reabilitatório

e assistencialista,  notando-se ainda que alguns países sequer possuem políticas

públicas voltadas a este grupo. Seguindo esta ótica, o Brasil acabou por se destacar

pelas  medidas  administrativas,  legislativas,  judiciais  e  políticas  públicas  tomadas

para que fossem assegurados os direitos fundamentais, sendo considerado um dos

países mais inclusivos das Américas.

No ano seguinte, em 2010, através do Decreto 7.256/10, a CORDE, que já

havia  se  tornado  Subsecretaria  no  ano  anterior,  alcançou  o  nível  de  Secretaria

Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Nesse  sentido,  é  perceptível  o  avanço  na  dimensão  das  pessoas  com

deficiência, sendo destaques o Decreto de Acessibilidade, a Lei de Libras e a Lei do

Cão-Guia. Além disso, a ratificação da Convenção da ONU sobre os direitos das

pessoas com deficiência com equivalência de emenda constitucional  faz o Brasil

avançar ainda mais no marco civilizatório em Direitos Humanos, sendo assegurada

mais liberdade, igualdade e solidariedade para a sociedade. 

Importante destacar que a liberdade começa com a eliminação de barreiras

físicas e de atitude, as barreiras do preconceito e aquelas que impedem a igualdade

nas oportunidades de trabalho.

A ratificação pelo Congresso Nacional  em 2008 da Convenção sobre  os

Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  da  ONU  e  a  sua  devida  equiparação  à

emenda constitucional  foi  uma medida extremamente importante para movimento

das pessoas com deficiência, uma vez que consolidava seus avanços, e, ainda, tal

conquista servirá de suporte para toda a discussão sobre um possível estatuto dos

direitos da pessoa com deficiência.
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No aspecto internacional a atuação do Brasil ganha destaque no processo

de elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da

ONU,  além  do  protagonismo  nas  reuniões  da  Rede  Intergovernamental  Ibero-

americana  de  Cooperação  Técnica  (Riicotec)  e  da  Rede  Latino-Americana  de

Organizações não Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas Famílias

(Riadis).

A  OEA  estabeleceu  como  Década  das  Américas  das  Pessoas  com

Deficiência o período de dez anos entre os anos de 2006 e 2016, onde seus Estados

membros se comprometeram a adotar, de maneira gradual, medidas administrativas,

legislativas,  judiciais  e  políticas  públicas  para  efetivar  o  programa,  devendo

apresentar avanços para uma sociedade mais inclusiva, solidária e igualitária.

Diversos  são  os  objetivos  do  Programa  de  Ação  para  a  Década  das

Américas pelos Direitos e pela Dignidade das Pessoas com Deficiência para que

seja  assegurado  o  pleno  exercício  dos  Direitos  Humanos  e  das  liberdades

fundamentais,  dentre  eles  se  apresentam  a  conscientização  da  sociedade,  a

garantia do acesso à saúde, ampliando e melhorando esta, o acesso à educação, a

promoção  de  uma  inclusão  digna  no  mercado  de  trabalho,  a  eliminação  das

barreiras físicas para que se promova a acessibilidade, a participação política e em

atividades culturais, artísticas, desportivas e recreativas, com os Estados devendo

promover o bem-estar e a assistência social, bem como, a cooperação internacional.

Sobre a inclusão ao mercado de trabalho, esta deve se dar de forma digna,

seja  ela  tanto  no  setor  público  como  também  no  setor  privado,  promovendo  a

igualdade  de  oportunidades  de  emprego.  A  promoção  do  emprego  digno  deve

buscar a eliminação das barreiras físicas, estabelecendo ambientes acessíveis, e

psicológicas,  acabando  com a  discriminação  que  dificulta,  ou  mesmo,  impede  a

efetiva inclusão social das pessoas com deficiência.
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CAPÍTULO 2

A TERMINOLOGIA ADOTADA

Desde  logo,  cabe  dizer  que  a  terminologia  adequada  é  “pessoa  com

deficiência”, esta consagrada pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência,  que  foi  aprovada  em  2006  pela  ONU  e  ratificada  em  2008  pelo

Congresso Nacional. 

Porém,  diversas  foram  as  terminologias  utilizadas  ao  longo  da  história,

antiga e recente, havendo, ainda hoje, divergências doutrinárias acerca da melhor

forma a ser utilizada para designar a pessoa com deficiência.

Múltiplas foram as maneiras com que elas já foram chamadas, indo mais

distante  na história  da  humanidade  nota-se  a  utilização  das  expressões  “idiota”,

sendo  utilizado  na  medicina  e  também na  política  grega  para  aqueles  que  não

participavam das ações coletivas, e “cretino”, que deriva do italiano cristiano que traz

referencia a “um homem qualquer”.

Passando  por  termos  como  “incapaz”,  “inválido”  e  “defeituoso”,  mais

recentemente foram utilizadas expressões como “pessoa deficiente”, “pessoa com

necessidades especiais”  e  “portador  de  deficiência”.  Tais  expressões,  apesar  de

terem  sido  criadas  com  a  melhor  das  intenções,  acabam  gerando  um  imenso

desconforto para tal parcela da população.
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O termo “pessoa deficiente” é pejorativo, pois acaba se associando a uma

condição de ineficiência da pessoa, o que não traduz corretamente a condição deste

público.

Da mesma forma, não há motivo para se utilizar “pessoa com necessidade

especial”, uma vez que esta atinge frontalmente a identidade deste grupo que tanto

lutou para conquistá-la. Existem pessoas que podem ter necessidades especiais,

precisam de cuidados especiais, e nem por isso possuem algum tipo de deficiência,

é o caso de idosos e grávidas, por exemplo.

Esta expressão não designa o grupo de pessoas com deficiência, mas sim

pessoas  que  podem  ter  algum  tipo  de  dificuldade  para  realizar  certo  tipo  de

atividade.  Além disso,  mascara  a  real  condição  daqueles  que  possuem alguma

deficiência, tentando camuflar esta ideia.

A  tentativa  de  se  utilizar  “portador  de  deficiência”  se  mostra  totalmente

equivocada. Da mesma forma que ninguém porta olhos azuis, essas pessoas não

portam deficiência, elas a possuem. A condição de ter uma deficiência faz parte da

pessoa, é uma condição inata a ela. 

A deficiência não é um objeto em que certo dia a pessoa acorde e decida

que não irá portá-la ao sair de casa, da mesma maneira que decide não portar uma

carteira. Não é uma questão de escolha.

Por sua vez, o termo “pessoa com deficiência” busca não camuflar ou negar

a deficiência, apresentando a realidade da mesma com dignidade, valorizando as

diferenças e necessidades da mesma, não aceitando a falsa retórica de que todos

possuem alguma deficiência. Não se deve fazer de conta que este grupo não possui

deficiência, mas sim defender a igualdade em dignidade e direitos a partir de suas

diferenças com o objetivo de diminuir, ou mesmo, eliminar as dificuldades contra as

pessoas com deficiência.

Inclusive, a própria Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa

Portadora de Deficiência (CORDE) teve seu nome atualizado com a sua mudança

de  status  de  coordenadoria  para  subsecretaria  e,  posteriormente,  secretaria,
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passando a se chamar Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa

com Deficiência.

2.1 CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Para uma melhor compreensão do objeto apresentado, é preciso que seja

realizada a análise da questão do conceito de pessoa com deficiência.

Seguindo o dicionário da língua portuguesa, respeitada obra de FERREIRA7,

pessoa com deficiência é conceituada como:

“Indivíduo que apresenta caráter permanente ou temporário, algum tipo de

deficiência  física,  sensorial,  cognitiva,  ou múltipla,  ou condutas típicas,  ou

altas  habilidades,  necessitando  por  isso,  de  recursos  especiais  para

desenvolver  mais  plenamente o seu potencial  e/ou superar,  ou miniminar,

suas habilidades. Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função

psicológica,  fisiológica  ou  anatômica  que  gere  incapacidade  para  o

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

humano.” (G.N.)

O art. 4º do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei nº 7.853/89 e dispõe

sobre a Política Nacional  para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência,

buscou  especificar  critérios  para  o  enquadramento  e  caracterização  destas  em

categorias, da seguinte forma:

“I - deficiência  física - 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; II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou

total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas

7 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: dicionário da língua portuguesa. 3ª Ed. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1613.
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freqüências  de  500HZ,  1.000HZ,  2.000Hz  e  3.000Hz;  III - deficiência

visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no

melhor  olho,  com  a  melhor  correção  óptica;  a  baixa  visão,  que  significa

acuidade visual  entre  0,3  e  0,05  no melhor  olho,  com a melhor  correção

óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos

os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer

das condições anteriores; 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;  V - deficiência  múltipla  –

associação de duas ou mais deficiências.”

Sendo ainda, considerada deficiência, conforme o art. 3º do mesmo Decreto

em  tela  “toda  perda  ou  anormalidade  de  uma  estrutura  ou  função  psicológica,

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade,

dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. Desta mesma maneira é

conceituado pelo respeitado Instituto Benjamin Constant8.

De acordo com a redação original  do artigo 20,  §2º  da Lei  Orgânica de

Assistência Social - LOAS, a Lei nº 8.742/93, pessoa com deficiência era “aquela

incapacitada para o trabalho e para a vida independente”.

Porém, com o avanço na proteção dos direitos humanos, não é mais correto

se  conceituar  a  pessoa  com  deficiência  como  aquela  pessoa  que  possua

incapacidade para a vida  independente  e,  também, para  o trabalho,  conforme a

antiga conceituação oferecida pela LOAS.

Tal  conceito  se  mostra  ultrapassado,  uma  vez  que  o  Estado  passou  a

legislar sobre a integração da pessoa com deficiência contextualizando esta com os

aspectos gerais dos direitos e garantias sociais e fundamentais do cidadão.

Nesse sentido, há de se levar em consideração a realização da Convenção

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pela Organização das Nações Unidas –

ONU, que fora aprovada pelo Estado Brasileiro através do Decreto nº 186 de 2008,

de  acordo  com  o  §3º  do  art.  5º  da  Lex  Mater brasileira,  tendo,  por  sua  vez,
8 Página eletrônica do Instituto Benjamin Constant disponível em: http://www.ibc.gov.br/?itemid=396
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equivalência  à  emenda  constitucional,  ratificada  ainda  no  ano  de  2008  e,

posteriormente promulgada por meio do Decreto nº 6.949 de 2009.  

Fiel a esta orientação, recebeu o ordenamento jurídico brasileiro um novo

conceito  de  pessoa  com  deficiência,  já  com  status  constitucional  e  eficácia

revogatória à toda a legislação infraconstitucional que lhe seja contrária. Este novo

conceito está disposto logo no art. 1º da Convenção a que se refere o parágrafo

anterior, expresso da seguinte forma:

“O propósito  da presente Convenção é promover,  proteger  e  assegurar  o

exercício  pleno  e  eqüitativo  de  todos  os  direitos  humanos  e  liberdades

fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito

pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm

impedimentos  de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,  intelectual  ou

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com

as demais pessoas.”

Pela redação dada pela Convenção, é possível perceber que esta não trata

apenas do aspecto médico da condição de pessoa com deficiência, fato que era

prática até o momento. O conceito adotado trás consigo toda uma dimensão social,

onde a deficiência passa a não ser mais vista como algo intrínseco ao sujeito, mas

sim está na sociedade.

Ocorre, dessa forma, uma fuga do modelo de definições puramente médicas

e técnicas, onde o núcleo desta nova concepção de pessoa com deficiência é a

interação  dos  impedimentos  que  este  grupo  possui,  com  as  diversas  barreiras

sociais  que  lhes  são  impostas.  O  resultado  desta  interação  é  a  obstrução  da

participação plena e efetiva daqueles na sociedade, já que acaba se promovendo

uma desigualdade com as demais pessoas.

Para arrematar esta ordem, no domínio do direito do trabalho, a pessoa com

deficiência  se  caracteriza  como  aquela  que,  para  se  inserir,  se  manter  e  se

desenvolver no mercado de trabalho enfrenta dificuldades maiores, principalmente

quando  se  comparado  àquelas  que  não  possuem  quaisquer  limitações.  Por

conseguinte, necessitam de medidas compensatórias para que se possa efetivar a

igualdade de oportunidade e o seu acesso ao mercado.
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Neste  diapasão,  a  Convenção  159  da  Organização  Internacional  do

Trabalho – OIT, trás a definição de pessoa com deficiência logo em seu artigo 1º, da

seguinte maneira:

“Para efeitos desta Convenção, entende-se por "pessoa deficiente" todas as

pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e

de progredir  no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a uma

deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada.” (G.N.)

A ideia não é de privilégio para aquelas pessoas com deficiência, mas o que

se deve ser  pensado e  colocado  em prática  é  a  busca  para  que  se  alcance a

igualdade  de  oportunidades  para  o  acesso  ao  mercado  de  trabalho  para  este

público.

Por  fim,  a  alínea “e”  do preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das

Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto nº 6.949/09, reconhece que a

deficiência “é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre

pessoas  com deficiência  e  as  barreiras  devidas  às  atitudes  e  ao  ambiente  que

impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade

de  oportunidades com as  demais  pessoas”.  Logo,  esta  concepção  se  alinha ao

modelo social da deficiência, já que integra a análise biológica e social do sujeito.

2.2 DIFERENÇA ENTRE DEFICIÊNCIA E INCAPACIDADE

Ser  possuidor  de  uma  deficiência  não  é  sinônimo  de  ter  incapacidade.

Incapacidade  significa  falta  de  aptidão,  de  habilidade,  enquanto  isso,  a  palavra

deficiência quer dizer carência, insuficiência, falta. Seguindo este raciocínio, cai por

terra a premissa de que toda pessoa com deficiência seria essencialmente incapaz

para o mercado de trabalho.

O Decreto nº 3.298/99 trás consigo, em seu art. 3º, incisos I e III, diferentes

conceitos acerca das expressões como deficiência e incapacidade, respectivamente,

conforme trecho extraído a seguir.
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I - deficiência  –  toda  perda  ou  anormalidade  de  uma  estrutura  ou  função
psicológica,  fisiológica  ou  anatômica  que  gere  incapacidade  para  o
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser
humano;

[...]

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.

Evidente  que  nas  contratações  de  pessoas  com  deficiência  deva  ser

avaliada  a  compatibilidade  entre  a  limitação  do  contratado  e  a  oportunidade  de

trabalho oferecida pela contratante.

Ao  se  levar  em  consideração  todo  o  exposto  anteriormente,  não  é  a

deficiência em si que os torna ineficientes, mas sim a lacuna de oportunidades que

se forma para esta parcela da população e a ineficiência do meio social onde vivem

que os torna incapaz de conviver em igualdade de condições.

2.3 DA ACESSIBILIDADE

Apesar  de  ainda  ter  uma  abordagem  pouco  difundida,  é  de  relevante

interesse a questão da acessibilidade, já que permite a esta parcela da população a

possibilidade  de  viver  de  forma  independente,  além  de  participar  de  todas  as

oportunidades  da  vida  em  sociedade,  gerando  resultados  positivos  para  o

desenvolvimento social inclusivo.

E é seguindo a linha da possibilidade de se viver de forma independente que

o artigo 2º, inciso I da Lei 10.098/00, trata o tema, conforme o trecho a seguir:

“I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com

segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,

das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;”
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No mesmo sentido, o artigo 227 da Constituição Federal, em seu parágrafo

2º, aborda o tema da acessibilidade das pessoas com deficiência ao meio social,

tratando da eliminação das barreiras arquitetônicas.

“§  2º  -  A  lei  disporá  sobre  normas de  construção  dos  logradouros  e  dos

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a

fim  de  garantir  acesso  adequado  às  pessoas  portadoras  de  deficiência.”

(G.N.)

Esse dispositivo visa garantir  o exercício do papel de cidadão, que é um

direito da pessoa com deficiência, bem como a sua participação na sociedade em

condições iguais a todos, possibilitando o acesso à escolas, hospitais e locais de

trabalho.

Sobre o local de trabalho, este é um tema a que se deve se atentar, tendo

em vista que grande parte dos projetos arquitetônicos não levam em consideração a

acessibilidade, o que acaba levando à dificuldades no tocante a possibilidade de

emprego  deste  grupo  nestes  locais.  Fato  que  será  ulteriormente  abordado  no

presente trabalho.
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CAPÍTULO 3

GARANTIA DE EMPREGO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.1 RESERVA DE MERCADO E AS AÇÕES AFIRMATIVAS

Reza o artigo 7º, inciso XXXI,  da Constituição Federal do Brasil,  sobre a

“proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do

trabalhador portador de deficiência”.

Indo ao encontro da ideia expressa neste dispositivo constitucional, a Lei nº

8.213 de 1991 introduziu no ordenamento brasileiro o que se chama de reserva de

mercado, onde as empresas empregadoras são obrigadas a reservar um número de

vagas, que varia de acordo com o número de empregados que esta possui, para as

pessoas que são possuidoras de deficiência ou reabilitadas – segundo o Ministério

do Trabalho e Emprego,  se  entende reabilitada aquela  “pessoa que passou por

processo  orientado  a  possibilitar que  adquira,  a  partir  da  identificação  de  suas

potencialidades laborativas, o nível suficiente de desenvolvimento profissional para

reingresso no mercado de trabalho e participação na vida comunitária (Decreto nº

3.298/99, art. 31)”.

A origem histórica do sistema de cotas empregatícias ocorreu no início do

século  XX,  na  Europa,  tendo  como  objetivo  acomodar  ex-combatentes  que

acabaram  mutilados  na  Primeira  Guerra  Mundial  e  estavam  sobrecarregando  o

sistema de previdência social dos países.

A  ação  afirmativa,  também  chamada  de  discriminação  positiva,  é  uma

medida que visa incentivar não só a inclusão da pessoa com deficiência no mercado

de trabalho formal, mas também a sua inclusão social.
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Ex-Ministro  Presidente  do  Supremo  Tribunal  Federal,  Joaquim  Barbosa

Gomes conceitua as ações afirmativas da seguinte forma: 

“(...) as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de políticas

públicas  e  privadas  de  caráter  compulsório,  facultativo  ou  voluntário,

concebidas com vistas ao combate à discriminação racial,  de gênero e de

origem  nacional,  bem  como  para  corrigir  os  efeitos  presentes  da

discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização do

ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação

e o emprego.” 9

Dessa forma, seria possível superar a simples proibição da discriminação,

que  somente  permitia  a  reparação  dos  danos  após  os  mesmos terem ocorrido,

passando a atuar no plano preventivo,  de mudança da visão, de inclusão desse

grupo.

Da leitura dos incisos do artigo 35 do Decreto nº 3.298/99, é possível extrair

as modalidades de inserção laboral da pessoa que possui deficiência:

“Art. 35.  São  modalidades  de  inserção  laboral  da  pessoa  portadora  de

deficiência:

I - colocação competitiva:  processo  de contratação  regular,  nos  termos  da

legislação  trabalhista  e  previdenciária,  que  independe  da  adoção  de

procedimentos  especiais  para  sua  concretização,  não  sendo  excluída  a

possibilidade de utilização de apoios especiais;

II - colocação  seletiva:  processo  de  contratação  regular,  nos  termos  da

legislação  trabalhista  e  previdenciária,  que  depende  da  adoção  de

procedimentos e apoios especiais para sua concretização; e

III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de

uma ou mais pessoas,  mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em

regime de economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal.”

A Lei nº 7.853 do ano de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com

deficiência, aborda em seu art. 2º, parágrafo único, inciso III, as medidas que devem

ser  despendidas pelo  Poder  Público  para  assegurar  o  pleno  exercício  dos  seus

9 GOMES,  Joaquim  B.  Barbosa.  Ação  Afirmativa  &  Princípio  Constitucional  da  Igualdade:  o  direito  como
instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 40.
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direitos básicos nas áreas da educação, saúde, recursos humanos, edificações e

também  na  área  de  formação  profissional  e  do  trabalho,  este  último  objeto  do

presente estudo. Para tanto, o artigo em tela se expressa da seguinte forma:

“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.

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;

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;

d) 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, e que regulamente a organização

de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação,

nelas, das pessoas portadoras de deficiência;” (G.N.)

Tal sistema de cotas possui o objetivo de reservar vagas para as pessoas

com deficiência, rompendo com as políticas assistencialistas, envolvendo tanto os

cargos no setor privado como também os do setor público. No âmbito privado foi o

artigo 93 da Lei nº 8.213/91 que determinou o sistema de cotas, já a Constituição
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Federal,  em  seu  artigo  37,  VIII,  prevê  a  reserva  de  vagas  de  emprego  na

Administração Pública.

3.1.1 SETOR PÚBLICO

Como  já  foi  observado  no  item  anterior,  o  artigo  37,  inciso  VIII  da

Constituição brasileira, em sintonia com o princípio da igualdade, acaba por garantir

àquela  pessoa que possui  deficiência  o  direito  de  acesso a  cargos e empregos

públicos, nos seguintes termos:

“VIII  -  a lei  reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as

pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;”

Nos concursos públicos realizados no Brasil,  as pessoas com deficiência

gozam do sistema de cotas empregatícias, sendo esta assegurada pela legislação

brasileira,  por  meio da Lei  nº  8.112 de 1990,  que trata do Regime Jurídico dos

Servidores  Públicos  da  União,  Autarquias  e  das  Fundações  Públicas  Federais,

inclusive, tendo sido a primeira lei ordinária que implementou em seu texto legal o

sistema de reserva de vagas no setor público federal.

“§ 2º - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se

inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições

sejam  compatíveis  com  a  deficiência  de  que  são  portadoras;  para  tais

pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no

concurso.” (G.N.)

Além do máximo de 20% estabelecido pela Lei nº 8,112, o Decreto nº 3.298

de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853/89 e dispõe sobre a Política Nacional para

a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, trás em seu artigo 37, parágrafo

primeiro, o limite mínimo de 5% (cinco por cento), ainda, dispõe o parágrafo segundo

que caso o percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado ao

primeiro número inteiro subsequente.
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3.1.2 SETOR PRIVADO

É  no  âmbito  privado  do  mercado  de  trabalho  onde  surgem  as  maiores

problemáticas acerca do tema da inclusão da pessoa com deficiência, fato que será

abordado em momento posterior neste estudo. 

Ao contrário da previsão constitucional do sistema de cotas no setor público,

a  garantia  da  reserva  de  vagas  no  setor  privado  ganha  voz  no  plano

infraconstitucional através da Lei nº 8.213, do ano de 1991, que dispõe sobre os

Planos de Benefícios da Previdência Social, ordena que as empresas privadas que

tenham  mais  de  100  (cem)  empregados  em  seus  quadros  funcionais  têm  a

obrigação de contratar pessoas que possuam de deficiência ou reabilitadas para

suprir a reserva de vagas destinada a elas, de acordo com a proporção estabelecida

nos incisos do artigo 93 desta lei:

“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%.”

Dessa forma, observa-se que a norma estabelecida no artigo 93 é objetiva,

fugindo da subjetividade implantada no artigo 7º, XXXI, da Constituição Federal de

1988. 

Ainda,  além de tratar do percentual  das cotas empregatícias,  o artigo 93

estabelece parâmetros para a dispensa da pessoa com deficiência ou reabilitada.

Cabe ressaltar que o empregado que possui deficiência não está coberto pelo manto

da estabilidade, podendo o empregador rescindir o seu contrato de trabalho. Porém,
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para que isso aconteça, caso a empresa ainda não tenha atingido o número mínimo

estabelecido nos incisos do caput do artigo 93, deverá ocorrer a contratação de um

substituto que possua condições semelhantes.

§ 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 de condição semelhante.

Cabe destacar que nem mesmo o pedido de demissão do empregado que

possua  deficiência  desobriga  o  empregador  de  efetuar  a  contratação  de  outro

trabalhador, conforme as condições acima.

Ao  condicionar  a  dispensa  de  um  funcionário  com  deficiência  pela

contratação de substituto em condição semelhante a este, nota-se a criação de uma

garantia social, do grupo, e não individual.

Nesse sentido, leciona o professor Desembargador Sérgio Pinto Martins10, in

verbis:

Trata-se de hipótese de garantia de emprego em que não há prazo certo. 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.

Enquanto a empresa não atinge o número mínimo previsto em lei,  haverá

garantia  de  emprego  para  as  referidas  pessoas.  Admitindo  a  empresa

deficientes ou reabilitados em percentual superior ao previsto no art. 93 da

Lei nº 8.213, poderá a empresa demitir outras pessoas em iguais condições

até  atingir  o  referido  limite.  Poderá,  porém,  a  empresa  dispensar  os

reabilitados ou deficientes por justa causa.

É possível verificar tal condicionamento de dispensa pelo julgado abaixo do

Tribunal  Superior  do  Trabalho,  havendo  consolidado  entendimento  no  tocante  a

reintegração do empregado que possua deficiência neste sentido.

RECURSO  DE  REVISTA.  EMPREGADO  REABILITADO.  ESTABILIDADE.

REINTEGRAÇÃO. ART. 93, § 1.º, DA LEI N.º 8.213/1991. Nos termos do art.

93, § 1.º, da Lei n.º 8.213/1991, - A dispensa de trabalhador reabilitado ou de

deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90

10 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 22ª ed., São Paulo: Atlas, 2006, p. 410.
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(noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá

ocorrer  após  a  contratação  de  substituto  de  condição  semelhante-.  Da

redação do referido preceito é possível concluir que o poder potestativo do

empregador em proceder à dispensa de empregado, que se encontre nas

condições  estabelecidas  no  dispositivo  legal,  encontra-se  sujeita  a

determinada condição, qual seja, a contratação de outro trabalhador portador

de deficiência ou que tenha sido reabilitado. Não observando o empregador a

exigência  contida no mencionado preceito  legal,  o  empregado dispensado

imotivadamente passa a ter o direito de ser reintegrado no emprego, em face

da  nulidade  da  sua  dispensa.  O direito  à  reintegração,  nesse  caso,  não

decorre  do  reconhecimento  da  estabilidade  no  emprego,  mas,  sim,  de

garantia provisória de emprego, visto que esta se exaure no momento em

que o empregador contrata outro trabalhador portador de deficiência ou que

tenha  sido  reabilitado.  Precedentes  da  Corte. Recurso  de  Revista  não

conhecido  (...).  (G.N.)  (TST  –  RR  -  48700-19.2005.5.12.0019,  Relatora

Ministra Maria de Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 06/05/2011).

Na hipótese do não cumprimento da obrigação expressa pelo artigo 93 da

Lei nº 8.213, ficará o empregador sujeito à multa, onde a Portaria nº 1.199 de 2003

do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  estabelece  as  condições  e  limites  para  a

imposição da mesma, mencionando no dispositivo o artigo 133 da Lei nº 8.213.

3.2 POLÊMICAS NA RESERVA DE VAGAS

Existem  diversas  discussões  com  relação  ao  sistema  de  cotas  para  a

pessoa com deficiência, temas estes que serão objeto de análise nos parágrafos

que se seguem, tais como: O percentual do artigo 93 da Lei nº 8.213 é sobre a

empresa ou ao estabelecimento? Como se deve ocorrer o preenchimento das vagas

nas empresas com atividades sazonais ou perigosas e/ou insalubres? É possível a

terceirização de empregados que possuam deficiência e/ou reabilitados com o intuito

de alcançar o número mínimo da reserva de vagas? Existe a possibilidade de se

cumprir  ao  mesmo  tempo  as  cotas  de  pessoas  com  deficiência  e  de  menores

aprendizes?
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A)  O  percentual  do  artigo  93  da  Lei  nº  8.213  é  sobre  a  empresa  ou  ao

estabelecimento?

A Instrução Normativa nº 20 de 2001 do Ministério do Trabalho e Emprego

determina que deverá se considerar o número total  de empregados em todos os

estabelecimentos da empresa, não sendo considerado o número isolado em cada

estabelecimento.

Assim, acaba não possuindo relevância se todas pessoas com deficiência de

uma determinada empresa se encontram alocadas no mesmo estabelecimento ou

em locais distintos.

B)  Como  se  deve  ocorrer  o  preenchimento  das  vagas  nas  empresas  com

atividades sazonais ou perigosas e/ou insalubres? 

Não existem quaisquer limitações na legislação acerca do tipo de atividade

desempenhada pela empresa. Ou seja, toda e qualquer empresa com mais de 100

(cem) funcionários em seus quadros deverão cumprir o que está disposto na Lei nº

8.213/91,  em seu  artigo  93,  incluindo-se  nestes  casos  as  empresas  sazonais  e

também  aquelas  que  desempenham  atividades  consideradas  perigosas  ou

insalubres.

No  caso  das  empresas  sazonais,  somente  no  período  em  que  mantém

empregados é que devem contratar pessoas com deficiência ou reabilitadas. 

Embora a legislação silencie a respeito, devido a grande variação de mão de

obra nestas empresas, a aferição do número de empregados para o cálculo da cota

de pessoas com deficiência poderá ser realizada através da média de empregados

em seus quadros no período dos últimos 12 (doze) meses, em analogia ao item 4.611

da Norma Regulamentadora nº 4 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Já  com  relação  ao  emprego  de  pessoas  que  possuem  deficiência  em

atividades insalubres ou perigosas, as quais têm suas definições expressas pelos

11 NR 4 – “4.6 Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho das empresas
que operem em regime sazonal  deverão ser  dimensionados,  tomando-se  por  base a  média  aritmética do
número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecidos os Quadros I e II anexos. (Alterado pela Portaria
SSMT n.º 33, de 27 de outubro de 1983).”



41

artigos 189 e 193,  respectivamente,  da Consolidação das Leis do Trabalho, não

existe, a princípio, impedimento para a contratação deste grupo de trabalhadores.

Entretanto, como já foi anteriormente abordado, não poderá haver qualquer

tipo de incompatibilidade entre o trabalho e a deficiência, não podendo a contratação

levar a um agravamento do quadro de deficiência apresentada. 

C) É possível  a terceirização de empregados que possuam deficiência e/ou

reabilitados com o intuito de alcançar o número mínimo da reserva de vagas?

A contratação de empresas terceirizadas que contam com trabalhadores que

possuem deficiência  entre  seus  empregados  não  retira  da  empresa  tomadora  a

responsabilidade imposta pela lei para o cumprimento da cota.

Tal situação ocorre uma vez que tanto as prestadoras de serviços quanto as

tomadoras são compelidas ao cumprimento das suas respectivas cotas, no caso de

possuírem  mais  de  100  empregados.  Ambas  submetem-se  a  cumprirem  o

dispositivo legal de forma individual, não sendo possível compor a cota através da

contratação indireta de funcionários.

D) Existe a possibilidade de se cumprir ao mesmo tempo as cotas de pessoas

com deficiência e de menores aprendizes?

A  reserva  de  vagas  para  pessoas  com  deficiência  não  é  a  única  cota

trabalhista  imposta  às  empresas,  junto  a  ela  também  existe  a  obrigação  de

preencher a cota de menores aprendizes, nos termos do artigo 429 da CLT.

Segundo a cartilha12 divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, não

há sobreposição de cotas, ou seja, uma pessoa que foi contratada como aprendiz

não poderá ser inserida como funcionário para a contagem da base de cálculo que

determinará o percentual  de vagas que deverão ser  ocupadas por  pessoas com

deficiência e vice-versa. Isso ocorre, devido a especialidade própria de cada uma

das  cotas,  sendo  possível  se  chegar  a  conclusão  de  que  poderá  ocorrer  a

contratação de aprendizes que possuam deficiência, podendo este trabalhador ser

12 A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 2ª Edição, Brasília: MTE, SIT, 2007, p. 26.
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contabilizado na base de cálculo de ambas as políticas afirmativas de reserva de

vagas.

3.3 CUMPRIMENTO DA COTA: DIFICULDADES ENFRENTADAS

A situação ideal de inclusão ainda está longe de ser alcançada, e um dos

primeiros desafios a serem vencidos é para que se possa efetivar a inclusão das

pessoas  com  deficiência  ao  mercado  de  trabalho  e,  também,  à  vida  social  é

necessária a eliminação das barreiras arquitetônicas que acabam dificultando ou,

por vezes, impedindo o acesso destes profissionais ao emprego.

No  setor  privado,  muitas  empresas  acabam encarando  dificuldades  para

cumprirem a obrigatoriedade do artigo 93 da Lei nº 8.213/91, e muitas vezes, por

motivos que são alheios a sua vontade.

As barreiras arquitetônicas,  por exemplo,  não demandam ações somente

dos  entes  privados  na  eliminação  dos  obstáculos  internos  nas  empresas,  mas

também das autoridades públicas governamentais, uma vez que de nada adianta a

arquitetura ideal dentro dos estabelecimentos empresariais, sem que se possibilite o

acesso das pessoas com deficiência até seus locais de trabalho.

Por este motivo, foi levantada a possibilidade da prestação de serviços pela

pessoa com deficiência  em sua própria  residência,  o  que evitaria  que o mesmo

precisasse se deslocar  até o estabelecimento  empresarial.  Esta  possibilidade de

existir  uma relação de emprego nesta modalidade de contrato de trabalho ganha

amparo legal nos artigos 6º13 e 8314 da CLT. 

13 Art. 6o –  Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no
domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação
de emprego.
Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para
fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho
alheio.
14 Art. 83 – É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o executado na 
habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere.
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Entretanto,  existem  vantagens  e  desvantagens  a  serem  analisadas  e

ponderadas.  A  vantagem é  mais  clara,  salta  aos  olhos,  existe  a  concessão  de

oportunidade  de  emprego  ao  trabalhador  com  deficiência,  não  depende  da

existência de acessibilidade de deslocamento até o estabelecimento empresarial, ou

mesmo,  dentro do  próprio  local  de trabalho.  Porém,  ao se  analisar  o  motivo  da

criação do sistema de cotas, o de permitir a inclusão e a interação da pessoa com

deficiência no mercado de trabalho e, também, na vida em sociedade, observa-se

que a desvantagem do trabalho fora das instalações da empresa é não permitir que

haja a integração aconteça.

Além do fato apresentado anteriormente, alegam as empresas, já com seus

quadros  funcionais  estruturados,  completos,  que  se  tiverem  que  cumprir  o

percentual  destinado a elas pelo sistema de cotas,  seja ele  qual  for,  teriam que

demitir igual número de funcionários que não possuíssem deficiência, uma vez que

não haveria qualquer necessidade de se contratar mais funcionários.

Já foram constatados casos em que pessoas com deficiência eram pagas

para ficar em suas casas, preenchiam a cota, mas efetivamente não trabalhavam

para a empresa, o que acabava não sendo efetivo para o objetivo desta política

social. 

Além disso, existem aquelas empresas que preferem pagar as multas pelo

descumprimento  do  que  manter  empregados  que  possuam  deficiência,  outras

muitas defendem a criação de uma contribuição de cidadania, onde aqueles que não

queiram manter o percentual determinado em lei  pagariam um determinado valor

para  um  fundo  de  amparo  às  pessoas  com  deficiência,  dispensando-as  da

contratação das mesmas. Situação esta que gera polêmica e divide opiniões, uma

vez que poderia se tornar em uma espécie de aval legal para a discriminação para

aqueles entes privados que poderiam contratar e não o fazem.

Todavia, pela cartilha15 apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego:

Para  a  empresa  socialmente  responsável,  a  contratação  das  pessoas  com

deficiência não é vista apenas como uma obrigação legal.  A inclusão,  para

15 A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 2ª Edição, Brasília: MTE, SIT, 2007, p. 26.
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essas empresas, passa a ser um compromisso e um dos itens de sua política

de responsabilidade social.

Entretanto,  apesar  de  o  empresário  ter  sido  obrigado  a  assumir  essa

chamada  função  social  que  a  princípio  seria  do  Estado,  o  principal  objetivo  da

sociedade empresária é o interesse econômico, e não propiciar a inclusão social. O

que acontece é uma partilha de responsabilidade entre o Estado e as entidades

privadas,  uma  vez  que  ambos  são  considerados  organizações  intrínsecas  a

sociedade.

Há  quem  defenda  a  imposição  uma  penalização  mais  grave  pelo

descumprimento  da  reserva  de  vagas,  como  a  impossibilidade  de  obtenção  da

certidão negativa de débitos junto ao INSS e a participação em licitações. 

Porém, o problema enfrentado,  como já  dito anteriormente,  vai  além dos

atos de vontade das empresas, é injusto esta ser apontada como aquela culpada

pela segregação. Um dos maiores problemas enfrentados é a falta de qualificação,

que acaba dificultando ainda mais a possibilidade das pessoas com deficiência se

colocarem no mercado de trabalho formal. 

Existem atividades extremamente específicas que são desempenhadas por

profissionais igualmente qualificados, não conseguindo as entidades preencherem

seu  percentual  da  cota  sem  esbarrarem  na  não  qualificação  dos  candidatos

encontrados.

Seguindo  este  raciocínio,  não  é  suficiente  à  existência  de  pessoas  com

deficiência para que ocorra o cumprimento da norma do artigo 93 da Lei nº 8.213/91.

Faz-se  necessária  a  capacitação  destas  pessoas,  lhes  sendo  asseguradas

formações técnica e profissional adequada, sendo o Estado o responsável direto por

esta  qualificação,  contudo,  é  evidente  a  falta  de  políticas  públicas  que  sejam

eficazes para se resolver o problema.

Há, neste sentido, diversos precedentes, tais como o extraído do Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região a seguir:

(...)  LEI  8.213/24.07.1991  –  COTA  DEFICIENTES  FÍSICOS  –  AUTO  DE

INFRAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – É inequívoco que
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a empresa tem função social e que também tem papel a desempenhar na

capacitação  dos  portadores  de  deficiência,  ainda  que  na  espécie  de

sociedade que  vivemos,  sob  o  regime capitalista.  Todavia,  o  Princípio  da

Solidariedade,  o  dever  do  Estado  de  prestar  ensino  fundamental

especializado, obrigatório e gratuito aos portadores de deficiência e também

de lhes  criar  programas de prevenção,  inseridos na  Constituição Federal,

artigos 208 e 227, parágrafo 1º, revela não ser plausível que o Estado se

omita  em  tão  importante  questão  que  é  a  adaptação  social  integral  do

portador de deficiência, esperando que a iniciativa privada supra as falhas

das  famílias,  das  escolas  e  da  Previdência  Social. (...)  Reveladoramente

constrangedora também se mostra a realidade brasileira,  onde estatísticas

apontam que a questão da reserva de mercado de trabalho em relação às

pessoas  deficientes  tem suscitado  questionamentos  no  sentido  de  que  a

empresa-autora  não  é  a  única  que  tem  tido  dificuldades  para  cumprir

integralmente o comando legal que ensejou a aplicação da multa, visto que a

Lei 8.213/91 se dirige aos beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou

pessoa portadora de deficiência habilitada e estas são raras a se apresentar.

A louvável iniciativa do legislador de instituir um sistema de cotas para as

pessoas  portadoras  de  deficiência,  obrigando  as  empresas  a  preencher

determinado  percentual  de  seus  quadros  de  empregados  com  os

denominados  PPDs,  não  veio  precedida  nem  seguida  de  nenhuma

providência  da  Seguridade  Social,  ou  de  outro  órgão  governamental,  no

sentido  de  cuidar  da  educação  ou  da  formação  destas  pessoas,  sequer

incentivos fiscais foram oferecidos às empresas. A capacitação profissional é

degrau  obrigatório  do  processo  de  inserção  do  deficiente  no  mercado de

trabalho. A  Secretaria  da  Inspeção  do  Trabalho,  ao  editar  a  Instrução

Normativa  nº  20/2001,  a  orientar  os  auditores  fiscais  do  trabalho  na

fiscalização do cumprimento do artigo 93 da Lei  8.213/91,  resolveu definir

como  pessoa  portadora  de  deficiência  habilitada,  aquelas  que  não  se

submeteram  a  processo  de  habilitação,  incluindo  como  habilitadas  as

capacitadas para o trabalho, indo além do que disse a Lei, e reconhecendo,

implicitamente, a carência de portadores de deficiência habilitados. Recurso a

que  se  dá  provimento  para  anular  o  débito  fiscal.’  (TRT  2ª  R,  RO

20080650249,  processo  03506-2006-081-02-00-8,  11ª  T,  Relatora  RITA

MARIA SILVESTRE, Revisor CARLOS FRANCISCO BERARDO, julgamento

29.07.2008, publicação 12.08.2008). (G.N.)

Há de se analisar a situação específica de cada uma das organizações que

estão sob a fiscalização para o cumprimento da reserva de vagas empregatícias.

Por vezes, os fiscais que atuam nestas circunstâncias especiais atuam de forma
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mecanicista,  sem observar o contexto ao qual  estava inserido o polo passivo da

fiscalização.  Como todo texto legal,  este dispositivo não pode ser  interpretado e

aplicado  sem  analisar  o  ambiente  fático,  desapegado  do  mundo  real,  e  sem

examinar a conduta do empregador.

Nota-se uma preocupação exalada pelo Poder Judiciário em avaliar a real

situação  vivida  pelas  organizações  do  setor  privado,  nas  suas  dificuldades  de

contratação de profissionais com deficiência qualificados para o exercício das vagas

de trabalho que oportunizadas ao mercado de trabalho.

A legislação determina que as empresas do setor privado contratem, porém,

não  são  levados  em  consideração  a  inércia  governamental  na  contribuição  de

políticas públicas para a capacitação desta parcela da população.

Deixando de lado a questão da falta de qualificação da mão de obra que

possua deficiência, depara-se, muitas vezes, com a situação de comodismo vivida

por estas pessoas. Isso ocorre, pois aqueles que conseguem comprovar não possuir

meios  de  prover  à  própria  manutenção  ou  desta  ser  provida  pela  sua  família,

possuem garantia constitucional a um salário mínimo, sendo direito garantido nos

termos do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal. 

Art.  203.  A  assistência  social  será  prestada  a  quem  dela  necessitar,

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

[...]

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora

de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir  meios de prover  à

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a

lei.

Tendo sido estabelecidos os critérios para sua concessão através da Lei nº

8.742/93,  a Lei  Orgânica de Assistência Social,  nos termos dos seus artigos 2º,

inciso I, alínea “e” e, também, 20, parágrafos 3º e 4º.

Sobre esta abordagem, oportuna é a transcrição da seguinte passagem do

ilustre professor Celso Barroso Leite, na análise realizada sobre  “O problema da
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assistência social na Alemanha: o dilema da reforma”, obra de autoria de Christian

Thimann.

“o sistema tributário e assistencial desestimula os alemães a aceitar trabalhos

de baixa remuneração ou empregos de meio expediente enquanto estiverem

recebendo assistência social.”

Ainda, segundo Thimann, tal situação levaria ao que o mesmo chamou de

“armadilha  previdenciária”,  sendo  difícil  serem  estabelecidas  comparações  em

âmbito  internacional,  porém,  aos  seus  olhos,  enxerga  tal  problemática  do

desincentivo ao trabalho a mesma em todos os países16.

A vedação de acúmulo do benefício a que possuem direito as pessoas com

deficiência  faz  com que  algumas delas  acabem se  acomodando  com tal  renda,

resistindo  a  ideia  de  ser  inserida  no  mercado  de  trabalho  formal.  Sobre  a

formalidade, percebe-se que muitas, ao tentarem se inserir  no mercado, acabam

optando pela informalidade, para que, dessa forma, consigam manter o benefício

assistencial.

Com  esta  situação  de  plano  de  fundo  é  possível  identificar  a  chamada

“armadilha  previdenciária”  de  Christian  Thimann,  constatando,  ainda,  o  equívoco

com a previsão de não cumulatividade do benefício.

É preciso transformar a forma de pensar da sociedade para que ocorra a

mudança do panorama real  que se enfrenta atualmente no país com relação as

pessoas  com  deficiência,  através  da  participação  ativa  da  sociedade  civil  e  do

Estado.

3.4 CRIME: CONDUTA DISCRIMINATÓRIA EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA

16 LEITE, Celso Barros. Previdência Social no Canadá e na Alemanha. Revista de Previdência Social, Editora LTr, 
agosto de 1998, nº 213, p. 660.
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A  conduta  discriminatória  com  relação  às  pessoas  com  deficiência  é

tipificada como crime previsto no artigo 8º da Lei nº 7.853 de 1989. O texto expresso

do artigo constitui como crime as seguintes hipóteses:

Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e

multa:

I  -  recusar,  suspender,  procrastinar,  cancelar  ou  fazer  cessar,  sem  justa

causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso

ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta;

II -  obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público,

por motivos derivados de sua deficiência;

III  -  negar,  sem  justa  causa,  a  alguém,  por  motivos  derivados  de  sua

deficiência, emprego ou trabalho;

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência

médico-hospitalar  e  ambulatorial,  quando possível,  à  pessoa portadora  de

deficiência;

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de

ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da

ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. (G.N.)

Clara a percepção de que a empresa, quando negar emprego a uma pessoa

com deficiência, resolvendo pela não contratação da mesma, deverá justificar seu

ato, por razões de ordem meramente técnica, não subjetiva.

Por  conseguinte,  não  basta  a  vaga  e  genérica  justificativa  por  parte  do

contratante de que determinado candidato não se enquadra no perfil desejado pela

companhia.

3.5 DADOS ESTATÍSTICOS



49

Segundo  dados  extraídos  da  Cartilha  do  Censo  201017,  levando  em

consideração  a  população  que  reside  no  Brasil,  pode-se  afirmar  que  23,92%

(45.623.910) possuíam ao menos uma das deficiências investigadas, quais sejam:

visual,  auditiva,  motora e mental  ou intelectual.  Sendo 26,5% mulheres e 21,2%

homens.

No mesmo ano, foi identificada como 8,3% da população brasileira a parcela

que possuía deficiência severa. Tendo sido considerado como deficiência severa a

soma das perguntas “tem grande dificuldade” e “não consegue de modo algum”.

Abaixo consta o gráfico, dividido por grupos de idade, com os percentuais de

pessoas residentes no país com pelo menos uma das deficiências investigadas e

também aquelas que apresentam deficiência severa, conforme pesquisa realizada

pelo Censo 2010.
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Gráfico 1 - Por Idade

Alguma Deficiência Deficiência Severa

(Fonte: Cartilha Censo 2010 – Pessoas com Deficiência)

Nota-se uma forte relação entre os grupos de idade e os dados coletados

pela  pesquisa,  com grande  predominância  de  pessoas  com deficiência  na  faixa

etária acima de 65 anos. 

O próximo gráfico apresenta o percentual de pessoas residentes no país que

apresentaram algum tipo de deficiência, agrupado por faixa etária.

17 Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges Oliveira / Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SNPD) / Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência; Brasília: 
SDH-PR/SNPD, 2012.
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Gráfico 2 - Por Faixa Etária

(Fonte: Cartilha Censo 2010 – Pessoas com Deficiência)

Através do gráfico acima, é possível perceber que parcela significativa da

população residente no país em idade própria para atuar no mercado de trabalho

formal, cerca de 27 milhões, possui algum tipo de deficiência, fato que demonstra a

importância e o cuidado que se deve ter ao tratar deste tema.

Utilizando-se  do  ponto  de  vista  da  educação,  diretamente  relacionada  a

qualificação profissional da pessoa, observamos que, a nível nacional, enquanto a

taxa de alfabetização da população total brasileira é de 90,6%, a da população com

deficiência é de 81,7% no Censo realizado no ano de 2010, obtendo pico negativo

na  região  nordeste  com  69,7%  e  positivo  na  região  sudeste,  com  88,2%  da

população com pelo menos uma deficiência apresentada.

Importante ressaltar que em todas as regiões do país a taxa de alfabetização

da  população  geral  do  país  superou  a  das  pessoas  com  deficiência,  conforme

gráfico abaixo:
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Gráfico 3 - Taxas de Alfabetização, por Regiões 
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(Fonte: Cartilha Censo 2010 – Pessoas com Deficiência)

Os quatro próximos gráficos a serem apresentados possuem conexão direta

entre eles. Todos eles realizam a comparação entre os números das pessoas com

deficiência e o percentual atingido pela população geral do país.

Enquanto no primeiro deles (Gráfico 4) o IBGE procurou analisar o nível de

instrução das pessoas com deficiência, o segundo (Gráfico 5) leva em conta a taxa

de ocupação semanal  da pessoa que possui  deficiência,  o terceiro (Gráfico 6) é

referente aos rendimentos do trabalho em salários mínimos (R$ 510,00, na época) e

o quarto (Gráfico 7) acaba trazendo a posição ocupada por este grupo populacional

no mercado de trabalho, chegando aos seguintes números abaixo.
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Gráfico 4 - Nível de instrução da população com 15 anos ou mais de idade
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(Fonte: Cartilha Censo 2010 – Pessoas com Deficiência)
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O estudo realizado sobre o nível de instrução mede a proporção de pessoas

de 15 anos ou mais de idade que alcançaram determinados níveis escolares. 

Desta coleta de dados salta aos olhos a disparidade de 22,9% em favor

daquelas  pessoas  que  possuem  deficiência  em  detrimento  das  pessoas  sem

nenhum tipo deficiência que fora analisado, no tocante a não possuírem qualquer

tipo instrução ou possuírem o nível fundamental incompleto. 

Uma grande diferença aparece quando analisa-se que 17,7% das pessoas

com  deficiência  alcançaram  o  nível  médio  completo  ou  superior  incompleto,

enquanto 29,7% das pessoas sem deficiência estão neste nível.
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Gráfico 5 - Ocupação na semana por pessoas com 10 anos ou mais de idade
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(Fonte: Cartilha Censo 2010 – Pessoas com Deficiência)
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No ano de 2010,  ano em que foi  realizado o  Censo pelo IBGE,  haviam

44.073.377  milhões  de  pessoas  com deficiência  em idade  ativa,  porém,  destes,

apenas 20,4 milhões estavam inseridas no mercado.
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Gráfico 6 - Rendimento do trabalho, em salários mínimos (R$510,00, na época)

Pessoas com deficência Pessoas sem deficiência

(Fonte: Cartilha Censo 2010 – Pessoas com Deficiência)

O gráfico acima, no tocante ao percentual de trabalhadores com deficiência

sem  rendimentos  provenientes  do  trabalho,  vem  confirmar  a  tese  de  Christian

Thimann  da  “armadilha  previdenciária”,  onde  muitos  preferem  não  trabalhar  e

continuar a receber o benefício previdenciário previsto no artigo 203, inciso V, da Lei

Maior.

Verifica-se,  ainda,  que  o  percentual  de  trabalhadores  com  deficiência  é

maior em categorias que recebem remunerações até um salário mínimo da época.

Além disso, há uma diferença de 3,7 pontos percentuais em favor das pessoas com

deficiência entre aqueles que não possuem rendimentos próprios.
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Inúmeros são os fatores para que ocorra tal situação fática, tendo esta coleta

de informações apenas confirmando toda a explanação que é feita pelos estudiosos

do  assunto,  onde  os  rendimentos  do  trabalho  são  produtos  de  diversos  outros

fatores, como a educação, os níveis de ensino concluídos.

Isso  acaba por  levar  a  outra  situação que acontece em decorrência dos

gráficos  apresentados  anteriormente,  a  posição  ocupada  pelas  pessoas  com

deficiência no âmbito do mercado de trabalho.
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Gráfico 7 - Posição ocupada no mercado de trabalho

Pessoas com deficiência Pessoas sem deficiência

(Fonte: Cartilha Censo 2010 – Pessoas com Deficiência)

O grande número de pessoas com deficiência que trabalham sem carteira

assinada presente no gráfico, superando o percentual daqueles que não possuem

deficiência,  vai  ao  encontro  do  entendimento  de  que  muitos  preferem  a

informalidade para que não percam o benefício  não cumulativo assegurado pelo

artigo 203, V, da Constituição Federal, que já fora abordado anteriormente no item

3.3 deste estudo.

Relevante  também  o  dado  que  mostra  o  percentual  de  pessoas  com

deficiência em empregos públicos ou militares ser maior do que o de pessoas que

não  possuem deficiência.  Vislumbra-se  a  hipótese  de  que  vem sendo  efetivo  o

sistema  de  reserva  de  vagas  em  editais  de  concursos  públicos  para  o
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preenchimento com pessoas com deficiência, previsto pelo artigo 37, inciso VIII da

Constituição Federal.

Por  todos  os  dados  apresentados  em  todos  os  gráficos,  chega-se  a

percepção de que as políticas públicas da área da educação não são suficientes, e,

uma vez que ela desencadeia toda uma formação profissional da pessoa, a falta de

inserção no mercado de trabalho formal seria a apenas a “ponta do iceberg”, devido

ao problema estrutural que se vive na formação da pessoa no Brasil, e em especial

a pessoa com deficiência. 
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CAPÍTULO 4

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E AS MEDIDAS PARA A POSITIVAÇÃO DO

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1 EFETIVIDADE DA LEI E CIDADANIA

A Constituição Federal de 1988 foi, como já dito anteriormente, um marco na

história da luta pelos direitos das pessoas com deficiência, tendo sido introduzida em

seu corpo diversas normas protetivas,  inclusive com conteúdo programático,  que

dependiam de regulamentação no plano infraconstitucional para sua eficácia. Dessa

forma, diversas normas vieram à luz após a sua promulgação.
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Inegável  a  importância  de  normas  positivadas  que  amparam  e

regulamentam os direitos da pessoa com deficiência para que ocorra a efetividade e

a concretude destes.

Nesse  sentido,  é  possível  observar  que  a  legislação  brasileira  vigente  é

bastante ampla no tocante ao apoio à pessoa com deficiência, alcançando um nível

razoável de proteção legislativa, não se podendo atribuir, dessa forma, à ausência

de leis a não proteção e realização de direitos deste grupo.

Apesar  da  profusão de direitos,  estes  acabam sendo  obstados  pela  sua

pobre implementação, onde cai por terra a ideia segundo a qual, apenas positivando

uma norma,  ela  já  seria  plenamente  efetiva.  Em outras  palavras,  não basta  um

dispositivo legal para que a pessoa com deficiência seja automaticamente inserida

no mercado de trabalho.

A  proteção  legislativa  relacionada  às  pessoas  que  possuem  deficiência

carece em pontos extremamente importantes que conferem efetividade a mesma. É

o  caso  da  falta  de  divulgação  da  legislação  protetiva,  de  fiscalização  de  seu

cumprimento  e de políticas  públicas de inclusão,  além da grande quantidade de

normas esparsas que atuam sobre o direito das pessoas com deficiência.

A inobservância  da  legislação não é a única  razão para  o insucesso da

inclusão da pessoa com deficiência. Muitas vezes, este descumprimento é motivado

pela falha da política estatal sobre o tema. 

Muito  além  de  uma  efetiva  fiscalização  nas  empresas  para  avaliar  o

cumprimento a legislação, a criação de políticas de incentivos fiscais, em uma fase

inicial,  não  só  permitiria  a  criação  de  novos  postos  de  emprego,  mas  também

serviria como um estímulo para que as empresas cumpram a norma estabelecida,

de  forma  que  o  empregador  perceba  que  a  inserção  deste  trabalhador  não

acarretará um ônus para companhia.

Há, ainda, um lapso muito grande de políticas públicas de conscientização

da sociedade como um todo, não só com relação ao tratamento dispensado dentro

do ambiente de trabalho, mas também na convivência social com o outro. Sob esta
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ótica,  a  efetividade  dos  mecanismos  legais  seria  muito  maior  caso  existissem

programas e ações neste sentido.

Os preceitos constitucionais não possuem como objetivo apenas a proteção

do trabalho, mas também tratam de outros aspectos gerais que são necessários

para a proteção dos direitos da pessoa com deficiência, dessa forma, a Constituição

Federal de 1988 apresenta um rol de dispositivos em seu corpo com este objetivo,

inclusive com conteúdo programático, são eles: 

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;

O texto presente neste artigo reforça o princípio da igualdade que consta no

artigo 5º do mesmo diploma legal, sendo proibida qualquer forma de discriminação,

inclusive no tocante a critérios para admissão de trabalhadores ou para salários.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas

portadoras de deficiência;

Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

[...]

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

Ganhou  destaque  a  matéria  referente  à  saúde,  assistência  pública  e

proteção às pessoas com deficiência, uma vez que fora determinado que se trata de

competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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O inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, já abordado no presente

estudo, trás expresso em seu texto a política de reserva de vagas nos cargos e

empregos públicos, da seguinte forma:

VIII  -  a  lei  reservará percentual  dos  cargos e  empregos públicos  para as

pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

Os  incisos  IV  e  V  do  dispositivo  constitucional  do  artigo  203  trata  da

assistência  social,  traçando  seus  objetivos.  Dentre  estes,  estão  a  habilitação  e

reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração

à vida comunitária, além da já estudada garantia de um salário mínimo de benefício

mensal à pessoa portadora de deficiência.

Art.  203.  A  assistência  social  será  prestada  a  quem  dela  necessitar,

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

[...]

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a

promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora

de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir  meios de prover  à

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a

lei.

Sobre a educação, o artigo 208, III, do texto constitucional serve como uma

garantia do dever estatal de prestar educação.

Art.  208.  O dever  do Estado  com a  educação será  efetivado  mediante  a

garantia de:

[...]

III  -  atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de  deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino;

Chama atenção a parte  final  do dispositivo, onde trás a preferência pelo

atendimento  de  pessoas  com  deficiência  na  rede  regular  de  ensino,  ou  seja,

buscando uma  visão esclarecida, promovendo a cidadania através da inclusão ao
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meio  social  através  da  educação,  que  é  o  pressuposto  básico  para  qualquer

mudança.

Em sintonia com esta linha de raciocínio, segue o parágrafo 1º, inciso II e o

parágrafo 2º do artigo 227:

Art. 227. [...] 

§  1.º  O Estado  promoverá  programas de  assistência  integral  à  saúde da

criança  e  do  adolescente,  admitida  a  participação  de  entidades  não

governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos: 

[...] 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os

portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração

social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o

trabalho  e  a  convivência,  e  a  facilitação  do  acesso  aos  bens  e  serviços

coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

§  2.º  A  lei  disporá  sobre  normas  de  construção  dos  logradouros  e  dos

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a

fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Com o intuito de eliminar os obstáculos arquitetônicos no ambiente social, o

artigo 244 da Magna Carta dispõe sobre a adaptação de logradouros, de edifícios e

veículos de transporte coletivo, in verbis:

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de

uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim

de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme

o disposto no art. 227, § 2º.

A retirada das barreiras, juntamente com a conscientização da sociedade,

são matérias de fundamental  importância  para as  pessoas com deficiência,  pois

possibilita o avanço em busca dos demais direitos deste grupo.

Já com relação às várias regulamentações esparsas sobre a questão da

pessoa com deficiência, estas representam uma dificuldade a mais a ser superada,
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já que estas leis não representam um todo harmonioso, são diversas leis, decretos,

portarias e resoluções específicas para cada tema. 

Há uma inconteste carência de consolidação de normas que operam sobre

as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, fato que um Código da Pessoa

com Deficiência seria capaz de suprir, caso fosse criado.

Portanto, é inegável a grande quantidade de respaldo teórico existente no

ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema, porém, é necessária a sua aplicação

efetiva, com políticas de incentivo tanto para as entidades privadas, como também

para as pessoas com deficiência se inserirem no mercado,  além de políticas de

capacitação profissional e ampla fiscalização, dentre outros.

Assim, só passarão a ocorrer mudanças após os membros da sociedade

exigirem que seus direitos  sejam cumpridos,  uma vez ser  bastante conveniente,

para alguns, a não aplicação da legislação.

4.2 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS QUE ATUAM NA DEFESA DOS DEFICIENTES

Direitos  difusos  são  aqueles  direitos  chamados  de  transindividuais,  de

natureza  indivisível,  onde  seus  titulares  são  pessoas  indeterminadas  que  estão

conectadas por alguma circunstância de fato. Por sua vez, os direitos coletivos se

diferenciam  dos  primeiros  quando  se  observa  a  titularidade  do  mesmo,  esta

pertencente a um grupo de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica base.

Assim,  para  que  seja  assegurada  a  proteção  destes  direitos  difusos  e

coletivos  das  pessoas  possuidoras  de  deficiência,  o  Ministério  Público  e  outros

órgãos públicos são legitimados para a representação destes interesses.

Mantendo  um  banco  de  dados  com  segurados  reabilitados  para  o

fornecimento à entidades públicas e empresas privadas que manifestem interesse, o

Instituto Nacional do Segurado Social (INSS) possui papel importante com relação a
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efetividade do sistema de reserva de vagas de emprego, principalmente no que diz

respeito àqueles reabilitados. 

Além disso, este possui o cadastro das empresas que estão sob o regime de

cotas, com o número de vagas oferecidas e preenchidas, procedendo também à

homologação da habilitação profissional de pessoas com deficiência que já foram ou

estão sendo inseridas no mercado.

Outro  instituto  que  chama  atenção  pelo  trabalho  realizado  é  o  Instituto

Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – IBDD, que

presta serviços de consultoria às empresas, além de serviços de habilitação e de

manutenção  de  banco  de  dados  com  nomes  de  empresas  e  de  trabalhadores.

Possui, ainda, atuação conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio

da Delegacia Regional do Trabalho.

4.3 ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Órgão que possui função essencial no processo de inclusão das pessoas

com deficiência no mercado de trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego vem

tendo atuações marcantes nos últimos anos na fiscalização, orientação e conciliação

para o cumprimento da reserva legal de vagas.

A  Instrução  Normativa  98  (IN  98),  do  ano  de  2012,  da  Secretaria  de

Inspeção  do  Trabalho  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  atualizou  os

procedimentos de fiscalização do cumprimento das normas de inclusão no mercado

de  trabalho  das  pessoas  com  deficiência  e  beneficiários  da  Previdência  Social

reabilitados.

O artigo 2º da IN 98 determina a competência do Auditor Fiscal do Trabalho,

das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE), para a realização

das ações de fiscalização do cumprimento da reserva de cargos. 
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Com  o  auxílio  dos  dados  fornecidos  pelo  órgão  local  do  Ministério  do

Trabalho e Emprego, é realizada a identificação das empresas que são obrigadas a

cumprirem o  sistema de  cotas.  A  partir  daí,  estas  são convocadas  a  prestarem

esclarecimento,  através  da  requisição  de  informações  sobre  o  número  de

empregados e documentação comprobatória, sobre o devido cumprimento do art. 93

da Lei 8.213/93.

Caso se verifique que a empresa não atinge o número mínimo de pessoas

com deficiência que é exigido por lei, é instaurado um procedimento investigatório,

onde se buscará uma solução conciliatória.

Com base  na  IN  98,  os  auditores  do Ministério  do  Trabalho  e  Emprego

devem se envolver no processo de inclusão das pessoas que possuem deficiência,

verificando se está sendo garantido o direito ao trabalho em condições de igualdade

de  oportunidades  com  as  demais  pessoas  da  sociedade,  avaliando  desde  o

processo de captação até as condições de trabalho deste.

O tratamento  dispensado àquelas  empresas  que  não  alcançaram a  cota

evidencia a mudança no espírito da fiscalização. Ultrapassou a simples questão de

realizar ou não o auto de infração, multando as empresas pelo descumprimento da

lei de reserva de vagas.

O fim a ser alcançado é mais importante que o aspecto arrecadatório da

fiscalização,  para  isso,  passou-se a  buscar  meios  para  uma efetiva  inclusão  no

mercado de trabalho e na vida social.  Desta forma, reuniões podem ocorrer com

empregadores  e  entidades  qualificadoras  para  a  discussão  dos  problemas

enfrentados  para  que  a  cota  seja  cumprida,  informações  sobre  a  qualificação

profissional e a contratação das pessoas com deficiência.

Acaba  sendo  feito  um  acompanhamento  da  evolução  das  companhias

durante um período de tempo, objetivando o cumprimento da cota de pessoas com

deficiência, para só então, caso não cumprida, lavrar o auto de infração.

4.3.1 AÇÃO CIVIL PÚBLICA



64

Instrumento  processual  destinado  à  proteção  de  interesses  difusos  da

sociedade, a Ação Civil  Pública se mostra como meio legítimo para preservar os

direitos coletivos tutelados pela Constituição Federal.

Conforme o que consta expresso na Lei 7.853 de 1989, no caput do artigo

3º, este instrumento pode ser de iniciativa do:

Art. 3º As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos

ou difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo

Ministério  Público,  pela  União,  Estados,  Municípios  e  Distrito  Federal;  por

associação  constituída  há  mais  de  1  (um)  ano,  nos  termos  da  lei  civil,

autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que

inclua,  entre  suas  finalidades  institucionais,  a  proteção  das  pessoas

portadoras de deficiência.

Percebe-se que não é exclusividade do Ministério Público a possibilidade de

propositura da Ação Civil Pública que tenha como objeto a defesa das pessoas com

deficiência na aplicação de leis como a que dispõe sobre o acesso ao ensino e ao

mercado de trabalho, aquisição de veículos adaptados, entre outras. Pode ainda ser

ajuizada por associação constituída há mais de um ano, e outras instituições que

tenha entre suas finalidades a proteção de pessoas com deficiência.

4.3.2 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

A figura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é cada vez mais eficaz

na atuação do Estado em prol  dos direitos  humanos,  é  um meio  que pode ser

utilizado  de  forma  preventiva  ou  reparatória  nas  lesões  a  direitos  e  interesses

individuais homogêneos, bem como difusos e coletivos, inclusive com relação ao

meio ambiente de trabalho.

Na fiscalização do cumprimento das leis de proteção ao trabalho, prevê a

Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 627-A:
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Art. 627-A.  Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal,

objetivando  a  orientação  sobre  o  cumprimento  das  leis  de  proteção  ao

trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à legislação

mediante  Termo  de  Compromisso,  na  forma  a  ser  disciplinada  no

Regulamento da Inspeção do Trabalho.

Realizado por aqueles órgãos públicos que são legitimados para propor a

Ação Civil Pública, o TAC colabora para que se consiga um resultado prático efetivo

e  rápido,  além  de  ir  ao  encontro  da  ideia  de  autocomposição  de  conflitos  em

momento anterior ao ajuizamento de um processo judicial.

A assinatura do TAC representa um compromisso assumido de adequação

da conduta ofensiva  que fora praticada aos ditames legais,  dentro  de  um prazo

estipulado.

Os Termos de Ajustamento de Conduta possuem eficácia de título executivo

extrajudicial. Dessa forma, caso ocorra o não cumprimento do acordo realizado, é

possível a execução do mesmo na Justiça do Trabalho.

4.3.3 MANDADO DE SEGURANÇA

O Mandado de segurança possui previsão constitucional no artigo 5º, inciso

LXIX, disciplinado, ainda, pela Lei 12.016 de 2009.

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e

certo,  não  amparado  por  "habeas-corpus"  ou  "habeas-data",  quando  o

responsável  pela  ilegalidade ou abuso de poder for  autoridade pública ou

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Não se confunde o Mandado de Segurança com uma ação ordinária, uma

vez  que  o  mesmo  possui  características  e  requisitos  próprios,  a  exemplo:

procedimento  sumário;  lesão  ou  ameaça  de  lesão  a  direito  líquido  e  certo  não

amparável  por  habeas  corpus  ou  habeas  data;  responsável  por  tal  violação  for
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autoridade  pública  ou  particular  no  exercício  de  atribuições  próprias  do  poder

público. 

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.

CONCURSO  PÚBLICO.  PORTADOR  DE  VISÃO  MONOCULAR.  FATO

INCONTROVERSO. DEFICIÊNCIA FÍSICA.SÚMULA 377/STJ.1. Trata-se, na

origem, de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter sua

inclusão na lista de candidatos aprovados, nas vagas destinadas a deficientes

físicos, possibilitando sua nomeação, no concurso público para provimento do

cargo de Analista Judiciário/Área Judiciária, do Tribunal de Justiça do Estado

do Ceará,  uma vez que é portador de visão monocular.  2.  Pela leitura do

laudo médico apresentado pela autoridade coatora, verifica-se que houve a

aplicação literal do artigo 4º, inciso III,  do Decreto 3298/99, que considera

deficiente  visual  aquele  que  possui  acuidade  visual  prejudicada  nos  dois

olhos,  ou seja,  considerou  que  o  ora  recorrente  não  se  enquadrou  nesta

deficiência.  Ocorre  que  a  interpretação  do  referido  Decreto  não  exclui  os

portadores  de  visão  monocular  do  benefício  da  reserva  de  vagas  para

deficientes físicos. Assim, o referido laudo não analisou a questão da visão

monocular,  apenas  declarou  que  o  candidato  não  se  enquadrava  na

exigência do artigo 4º, inciso III,  do Decreto 3298/99 para ser considerado

deficiente  visual.  3.  Para  demonstrar  a  sua  deficiência  visual,  o  ora

requerente apresentou três laudos médicos, onde verificou-se a presença do

CID 10 (Classificação Internacional de Doenças) H54.4 (cegueira em um olho

ou  visão  monocular)  e  H47.2  (atrofia  ótica),  o  que  demonstra  ser  o  ora

recorrente  portador  de  visão  monocular.4.  A  jurisprudência  desta  Corte

Superior de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o direito do portador

de visão monocular de inscrever-se em concurso público dentro do número

de vagas reservadas a deficientes físicos. Incide, no caso, a Súmula 377 do

STJ: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso

público, às vagas reservadas aos deficientes". 5. Recurso ordinário provido.

(RMS 36.890/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012)

Dessa  forma,  o  Mandado  de  Segurança  vem  sendo  meio  processual

adequadamente  utilizado  para  que  seja  assegurado  o  direito  da  pessoa  com

deficiência de se candidatar a preencher vagas existentes que deveriam ter sido
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destinadas a este, garantindo o direito de reserva de vagas de trabalho, além da

definição de critérios para que ocorra a admissão.

CAPÍTULO 5

DIREITO INTERNACIONAL E COMPARADO

Segundo  informações  da  Organização  das  Nações  Unidas  cerca  de  um

bilhão18 de  pessoas  no  mundo  sofrem  com  algum  tipo  de  deficiência,  o  que

demonstra a necessidade de uma política global sobre o tema.

Para  tanto,  a  Convenção  da  ONU  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com

Deficiência  acaba  estabelecendo  obrigações  a  serem  cumpridas  pelos  Estados

18 Texto disponível em: http://www.onu.org.br/convencao-da-onu-sobre-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-
chega-ao-marco-de-150-paises/
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Partes, no sentido de promover, proteger e garantir direitos e a igualdade destes em

todos os aspectos da vida.

De  2008,  ano  que  entrou  em  vigor,  até  o  mês  de  setembro  de  2014,

alcançou-se a marca de 150 (cento e cinquenta) países a ratificarem a Convenção.

Sobre  o  número  de  ratificações,  comentou  Maria  Soledad  Cisternas  Reyes,

presidente do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência:

“A ratificação do 150º  país  é  uma prova do compromisso da comunidade

internacional para promover e proteger os direitos humanos das pessoas com

deficiência.”

Com  isso,  a  Convenção  vem  se  tornando  mundialmente  reconhecida,

caminhando em direção a todas as regiões e culturas espalhadas pelo globo.

A cartilha19 disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aponta

políticas  de  incentivo  ao  trabalho  ao  trabalho  de  pessoas  com  deficiência  em

diversos países:

PORTUGAL:  art.  28  da  Lei  nº  38/04  estabelece  a  cota  de  até  2%  de

trabalhadores com deficiência para a iniciativa privada e de, no mínimo, 5%

para a administração pública.

ESPANHA: a Lei nº 66/97 ratificou o art. 4º do Decreto Real nº 1.451/83, o

qual assegura o percentual mínimo de 2% para as empresas com mais de 50

trabalhadores  fixos.  Já  a  Lei  nº  63/97  concede  uma  gama  de  incentivos

fiscais, com a redução de 50% das cotas patronais da seguridade social.

FRANÇA: o Código do Trabalho Francês, em seu art. L3231, reserva postos

de trabalho no importe de 6% dos trabalhadores em empresas com mais de

20 empregados.

ITÁLIA:  a  Lei  nº  68/99,  no  seu  art.  3º,  estabelece  que  os  empregadores

públicos e privados devam contratar pessoas com deficiência na pro porção

de  7%  de  seus  trabalhadores,  no  caso  de  empresas  com  mais  de  50

empregados;  duas  pessoas  com  deficiência,  em empresas  com  36  a  50

trabalhadores; e uma pessoa com deficiência, se a empresa possuir entre 15

e 35 trabalhadores.

19 A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 2ª Edição, Brasília: MTE, SIT, 2007, p. 14.
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ALEMANHA:  a  lei  alemã  estabelece  para  as  empresas  com mais  de  16

empregados  uma  cota  de  6%,  incentivando  uma  contribuição  empresarial

para um fundo de formação profissional de pessoas com deficiência.

ÁUSTRIA:  a  lei  federal  reserva  4%  das  vagas  para  trabalhadores  com

deficiência nas empresas que tenham mais de 25, ou admite a contribuição

para um fundo de formação profissional.

BÉLGICA: existe sistema de cotas, porém, não há um percentual legal para a

iniciativa privada. Este é negociado por sindicatos e representantes patronais

para cada ramo da economia.

HOLANDA:  o  percentual  varia  de  3%  a  7%,  sendo  este  firmado  por

negociação  coletiva,  dependendo  do  ramo  de  atuação  e  do  tamanho  da

empresa.

IRLANDA: a cota é de 3%, sendo aplicável somente para o setor público.

REINO UNIDO: o Disability Dicrimination (DDA), de 1995, trata da questão do

trabalho, vedando a discriminação de pessoas com deficiência em relação ao

acesso, conservação e progresso no emprego. Estabelece, também, medidas

organizacionais  e  físicas,  para  possibilitar  o  acesso  de  pessoas  com

deficiência. O Poder Judiciário pode fixar cotas, desde que provocado e de

que se constate falta de correspondência entre o percentual de empregados

com deficiência existente na empresa e no local onde a mesma se situa.

ARGENTINA: a Lei nº 25.687/98 estabelece um percentual de, no míni mo,

4% para a contratação de servidores públicos. Estendem-se, ademais, alguns

incentivos para que as empresas privadas também contra tem pessoas com

deficiência.

COLÔMBIA:  a  Lei  nº  361/97  concede  benefícios  de  isenções  de  tributos

nacionais e taxas de importação para as empresas que tenham, no mínimo,

10% de seus trabalhadores com deficiência.

EL  SALVADOR:  a  Lei  de  Equiparação  de  Oportunidades,  o  Decreto

Legislativo nº 888, em seu art. 24, estabelece que as empresas com mais de

25 empregados devam contratar uma pessoa com deficiência.

HONDURAS: a Lei de Promoção de Emprego de Pessoas com Deficiência, o

Decreto nº 17/91, em seu art. 2º, fixa cotas obrigatórias para contratação de

pessoas  com  deficiência  por  empresas  públicas  e  privadas,  na  seguinte
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proporção:  uma  pessoa  com  deficiência,  nas  empresas  com  20  a  40

trabalhadores;  duas,  nas  que  tenham de  50  a  74  funcionários;  três,  nas

empresas com 75 a 99 trabalhadores; e quatro, nas empresas que tenham

mais de 100 empregados.

NICARÁGUA:  a  Lei  nº  185  estabelece  que  as  empresas  contratem  uma

pessoa com deficiência a cada 50 trabalhadores empregados.

PANAMÁ: a Lei  nº  42/99 obriga os empregadores que possuam em seus

quadros  mais  de  50  trabalhadores  a  contratar,  no  mínimo,  2%  de

trabalhadores  com  deficiência.  O  Decreto  Executivo  nº  88/93  estabelece

incentivos  em  favor  de  empregadores  que  contratem  pessoas  com

deficiência.  O  governo  também  está  obrigado  a  empregar  pessoas  com

deficiência em todas as suas instituições.

PERU:  a  Lei  Geral  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  seu  capítulo  VI,

estabelece a concessão de benefícios tanto para as pessoas com deficiência

quanto para as empresas que as contratem, como, por exemplo, a ob tenção

de  créditos  preferenciais  e  financiamentos  de  organismos  financeiros

nacionais e internacionais; preferência nos processos de licitação; e dedução

da renda bruta  de uma percentagem das remunerações paga às pessoas

com deficiência.

URUGUAI: a Lei nº 16.095 estabelece, em seu art. 42, que 4% dos cargos

vagos  na  esfera  pública  deverão  ser  preenchidos  por  pessoas  com

deficiência  e,  no  art.  43,  exige,  para  a  concessão  de  bens  ou  serviços

públicos a particulares, que estes contratem pessoas com deficiência, mas

não estabelece qualquer percentual.

VENEZUELA: a Lei Orgânica do Trabalho, de 1997, fixa uma cota de uma

pessoa com deficiência a cada 50 empregados.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: inexistem cotas legalmente fixadas, uma

vez  que  as  medidas  afirmativas  dessa  natureza  decorrem  de  decisões

judiciais,  desde  que  provada,  mesmo  estatisticamente,  a  falta  de

correspondência entre o número de empregados com deficiência existente

em  determinada  empresa  e  aquele  que  se  encontra  na  respectiva

comunidade. De qualquer modo, a The Americans with Disabilities Act (ADA),

de  1990,  trata  do  trabalho  de  pessoas  com  deficiência,  detalhando  as

características  físicas  e  organizacionais  que  devem  ser  adotadas

obrigatoriamente  por  todas  as  empresas  para  receber  pessoas  com

deficiência como empregadas.
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JAPÃO: a Lei de Promoção do Emprego para Portadores de Deficiência, de

1998,  fixa  o  percentual  de  1,8%  para  as  empresas  com  mais  de  56

empregados, havendo um fundo mantido por contribuições das empresas que

não cumprem a cota,  fundo este que também custeia as empresas que a

preenchem.

CHINA: a cota oscila de 1,5% a 2%, dependendo da regulamentação de cada

município.

Assim,  é  possível  constatar  uma  série  de  medidas  adotadas  com  a

pretensão de promover a inclusão de pessoas com deficiência, que vão desde a

reserva de vagas de emprego, incentivos fiscais, obtenção de créditos preferenciais

e financiamentos, possibilidade de contribuições empresariais para fundos públicos

que  se  destinam  ao  apoio  as  pessoas  que  possuem deficiência,  até  mesmo  a

preferência em processos licitatórios.
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CONCLUSÃO

Como já fora explanado ao longo do estudo, não é na ausência de leis que

se encontra  o  problema enfrentado  pelas  pessoas com deficiência,  mas  sim na

eficácia das normas que já se encontram no ordenamento jurídico brasileiro.

O sistema de reserva de vagas tem sua eficiência limitada por não estar

acompanhado de investimentos em diversas outras áreas que são essenciais para o

bom  desenvolvimento  do  programa,  como  a  educação,  conscientização  da

população,  transporte  e  infraestrutura,  para  que  possibilite  o  acesso  e  a

permanência no mercado de trabalho. 

Ainda enraizada a questão das barreiras físicas e psicológicas na integração

no mercado de trabalho, existe uma lacuna na aplicação destas normas existentes
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de apoio e proteção à pessoa que possui deficiência. Há a necessidade de uma

mudança social e cultural, conforme trecho presente na cartilha20 do Censo 2010:

Deficiência  é,  em grande parte,  aquilo  que  a estrutura  física,  social  e  de

atitude  da  sociedade  imputa  às  pessoas  que  têm  restrições  em  suas

funcionalidades.

Não são suficientes para a melhoria na qualidade de vida das pessoas com

deficiência normas que sejam meramente formais,  ou que apesar  de  profundas,

somente  servem para  acalentar  os  espíritos  mais  angustiados  por  mudanças,  é

preciso que se façam cumprir estas leis, decretos e outras normas.

Apesar das inúmeras dificuldades que existem e precisam ser enfrentadas

para a completa efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, o sistema de

cotas  adotado  promoveu  um  crescimento  da  oferta  de  vagas  de  emprego  nas

entidades públicas e privadas para este público, concedendo oportunidade para que

possam mostrar sua capacidade.

Dessa forma, dados21 do Ministério do Trabalho e Emprego dos anos de

2009, 2010 e 2011 demonstram que as contratações de pessoas com deficiência

vêm aumentando gradualmente. Dessa forma, em 2009 foram contratados 26.449

pessoas  com  deficiência,  em  2010,  28.752  profissionais  foram  contratados,

chegando a marca de 34.395 pessoas no ano de 2011.

Entretanto,  ainda  faltam  trabalhadores  capacitados,  que  sejam  aptos  a

serem contratados, uma vez que o número de instituições que realizam este trabalho

no país ainda é pequeno. 

Conforme o voto22 da  Ministra  Cármen Lúcia,  no  julgamento do Superior

Tribunal  de  Justiça  sobre  as  cotas  raciais  para  a  seleção  de  estudantes  da

Universidade  de  Brasília  (UnB),  as  ações  afirmativas  devem  ser  realizadas  em

caráter  temporário,  não  são  o  fim,  mas  apenas  uma  etapa  para  se  alcançar  a

20 Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges Oliveira / Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (SNPD) / Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência; Brasília: 
SDH-PR/SNPD, 2012.
21 Dados disponíveis em: http://portal.mte.gov.br/imprensa/mte-atualiza-norma-de-fiscalizacao-sobre-
inclusao-de-pessoas-com-deficiencia.htm
22 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206042
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completa  conscientização  da  sociedade,  onde  as  disparidades  existentes  sejam

corrigidas.  O  mesmo pode  se  entender  sobre  as  políticas  de  reserva  de  vagas

empregatícias  para  as  pessoas  com  deficiência,  que  devem  perdurar  até  se

recuperar a histórica exclusão deste público do processo produtivo e social.

Há barreiras que são imperceptíveis para muitos, porém, intransponíveis a

tantos outros que ainda se encontram a margem da sociedade devido às mesmas.

Certo  é  que  a  derrubada  do  muro  da  deficiência,  que  separa  as  pessoas  com

deficiência  do  restante  da  sociedade,  já  está  acontecendo  de  forma  gradual,

necessitando de ajustes para que ocorra plenamente.

Não  obstante  façam  parte  de  um  expressivo  percentual  da  população

brasileira  e  mundial,  grande  parte  das  pessoas  que  possuam  algum  tipo  de

deficiência encontram-se afastadas do mercado de trabalho formal, ou, até mesmo,

informal.

Todo ser  humano tem direito  ao  trabalho,  à  livre  escolha  de  emprego,  a

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

Este trecho que compõe o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos

Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, retrata

precisamente aquilo  que deve ser  alcançado pela sociedade como um todo nas

relações  de  trabalho,  especialmente  no  tocante  a  inclusão  das  pessoas  com

deficiência.

Sendo  assim,  respeitando  os  princípios  da  igualdade  e  da  dignidade

humana,  cabe  a  família,  a  sociedade  e  ao  Estado  buscar  a  construção  de  um

ambiente social  que seja melhor para todos. Eis então a postura a ser adotada,

utilizando o Direito como um mecanismo de mudança social, lutando contra qualquer

tipo de preconceito ou discriminação.
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