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RESUMO 

 

A dissertação de mestrado demonstra a trajetória das pessoas com deficiência na 

busca do reconhecimento pelos seus direitos. Analisa a evolução do ordenamento 

jurídico interno juntamente com os diplomas normativos internacionais. Define 

deficiência, aponta as concepções históricas da deficiência, analisa as causas da 

exclusão do grupo como forma de opressão, refletida pela discriminação. Preocupa-

se em analisar a aplicabilidade das medidas de discriminação positiva, 

especialmente o sistema de reserva legal de cotas, previsto na Lei nº 8.213/91, além 

de constatar a relevância de outros instrumentos destinados à inclusão da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho, como por exemplo, a habilitação e 

reabilitação, a aprendizagem, o contrato de estágio. Justifica a legitimidade do 

sistema de reserva legal de cotas. Por fim, para garantir a eficiência das medidas 

destinadas à inclusão social das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

propõe-se a adoção concomitante de outras políticas públicas que, na verdade, 

viabilizam a participação social das pessoas com deficiência, dentre elas, tem-se a 

educação inclusiva, medidas de acessibilidade e políticas de incentivos fiscais.  

 

Palavras-chaves: Deficiência – Ações afirmativas – Reserva legal – Sistema de 

cotas – Inclusão social – Reconhecimento – Minorias – Opressão. 
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ABSTRACT 

 

The master´s degree dissertation demonstrates disabled person path in search of the 

rights recognition. It analyzes the law evolution and the international standard. It 

concerns in analyzing the affirmative actions, especially the legal quote system 

enlarging the Law nº 8.213/91, beyond to find the relevance of the others instruments 

for the disabled person in the market work, as an example, the habilitation and the 

rehabilitation, the apprentice contract, the traineeship. The legal quote system is 

justified. Finally, to guarantee the efficiency of the disabled person inclusion in the 

market work measures, it proposes the simultaneous adoption of other public polices 

that, truly, makes the disabled person social participation able, among them, there 

are the inclusive education, accessibility measures and polices in tax incentives. 

 

Keywords: Disability – Affirmative actions  – Legal reserve – Quote system – Social 

inclusion – Recognition – Minorities – Oppression. 
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INTRODUÇÃO 

 

A exclusão da pessoa com deficiência é resultado de uma história de 

segregação, seguida pelo modelo caritativo, segundo o qual, a pessoa com 

deficiência precisaria de ajuda para tudo. A despeito disso, tem-se o cenário propício 

à opressão social contrária ao grupo, representada, pelo estereótipo, estigma, 

preconceito e discriminação. 

Essa crise de valores culturais só encontrará resposta com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que normatizou princípios como o da dignidade da 

pessoa humana, princípio de igualdade, e sinalizou para vedação à discriminação, 

em atenção ao reconhecimento jurídico de uma minoria.  

Posteriormente, sobretudo após a ratificação da Convenção sobre Direitos 

das Pessoas com Deficiência, as questões atinentes à inclusão social, ações 

afirmativas e atendimento da diversidade aperfeiçoaram os direitos humanos, sob o 

parâmetro da igualdade real. 

Apesar do extenso respaldo normativo, previsto tanto no ordenamento jurídico 

interno, como também na esfera internacional, destinado ao reconhecimento e 

proteção das pessoas com deficiência, para estas, ainda é sufocante a pesada 

herança cultural da opressão estética e social.  

As dificuldades encontradas para efetivação das políticas de ação afirmativas 

se esbarram na justificativa da ausência de qualificação da mão de obra do grupo, o 

que, na verdade, oculta a inviabilidade da contratação, em alguns casos, seja pelo 

ramo de atividade ou pelas atribuições exigidas. 

Contudo, tais justificativas são reflexos da discriminação oculta e institucional, 

já que, para o efetivo acesso ao mercado de trabalho, é necessário identificar as 

barreiras existentes, na sociedade e no mercado de trabalho, de modo a solucioná-

las por meio de políticas públicas de ações afirmativas. 

É o que ocorre, por exemplo, com o deficiente auditivo ou visual que trabalha 

em uma empresa que possua arquitetura que facilite sua circulação para que, no 

decorrer do expediente de trabalho, desenvolva suas tarefas sem barreiras, já que a 

organização institucional da empresa estará adaptada a atender às necessidades de 

todos. 
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Dessa forma, fica evidenciado que as dificuldades apresentadas pela pessoa, 

no ambiente de trabalho, não estarão atreladas à deficiência.  

A aplicação das medidas de ação afirmativas possibilita que a percepção da 

sociedade, em relação à deficiência, se modifique. Conforme exemplificado, a 

sociedade precisa assimilar que qualquer ambiente deve atender a todos. 

Para condução dessa empreitada, a dissertação se estruturará em quatro 

capítulos.  

No primeiro, será feita uma análise da evolução do ordenamento jurídico, com 

enfoque ao tratamento atribuído às pessoas com deficiência, sob a perspectiva da 

norma jurídica. 

Assim, parte-se do sistema de normativo internacional rumo à legislação 

nacional, desde a Constituição da República de 1988. Constatar-se-á que, 

inobstante a previsão de garantias constitucionais às pessoas com deficiência, o 

ordenamento jurídico interno ainda é contemplado por um extenso rol de leis 

infraconstitucionais que aperfeiçoam as referidas garantias.  

Em que pese o capítulo apresentar a proposta de realizar um panorama da 

evolução normativa com enfoque à pessoa com deficiência, a dissertação tratará de 

outros diplomas normativos específicos que não são mencionados a priori nessa 

parte do trabalho. 

Ainda, na segunda parte do primeiro capitulo, procurar-se-á esclarecer e 

definir qual é o grupo amparado pelas normas destinadas às pessoas com 

deficiência. Isto será realizado por meio da polêmica tentativa de explicar o que é 

deficiência, para efeitos normativos, bem como quem é deficiente: as pessoas ou a 

sociedade? Em busca da resposta para indagação, recorrer-se-á à legislação 

internacional, especialmente à Convenção sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência, seus respectivos conceitos e suas influências sobre a legislação 

nacional. 

O segundo capítulo tratará, ainda, da análise das concepções sociais da 

deficiência ou matrizes da deficiência, paralelamente à inclusão social das pessoas 

com deficiência.  

O enfoque do capítulo partirá do estranhamento que a deficiência causa na 

humanidade, por meio da análise das influências dos padrões de normalidade da 

sociedade, o que leva às varias formas de opressão social, ou seja, à discriminação, 

ao estereótipo, ao estigma e ao preconceito. Paralelamente, será realizado 
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questionamento a respeito das formas de inclusão social, quando realizadas de 

modo excludente, ou seja, quando as próprias medidas antidiscriminatórias são só 

aparentes, o que gera a chamada inclusão perversa. 

No terceiro capítulo, serão abordadas as medidas de ação afirmativa, seu 

fundamento, a sua relevância, finalidades e, especialmente, a questão da reserva de 

cotas. Ademais, este mesmo capítulo compara os dados obtidos no Censo de 2010, 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, com os dados obtidos pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, relativos ao cumprimento do art. 93, da 

Lei nº 8.213/91, ou seja, a reserva de cotas nas empresas. Ao final do capitulo, 

defender-se-á a implementação de outras políticas de inclusão social 

concomitantemente à reserva de cotas nas empresas. 

No quarto capítulo, será feita uma análise de outras políticas de inclusão 

social das pessoas com deficiência, como requisito essencial não só para o sucesso 

dessas pessoas, no mercado de trabalho, como também para a concretude das 

próprias políticas de ação afirmativa que tenham essa mesma finalidade. 

As técnicas da pesquisa se fundamentarão no método lógico-investigatório, 

com vistas a identificar as concepções da deficiência, as espécies de deficiência, 

sob o enfoque do ordenamento jurídico e a evolução do tratamento jurídico 

normativo atribuído ao grupo. Destacar-se-á, também, a utilização das bases 

comparativas de análise que permitirão o estudo do ordenamento jurídico interno, 

juntamente com os diplomas normativos internacionais. Finalmente, para coleta de 

dados específicos e comparação das estatísticas atinentes ao tema, será utilizado o 

método indutivo de comparação. 

Desde logo, é preciso enfatizar que cada capítulo do trabalho trata de 

aspectos e problemáticas merecedores de análise mais profunda, que não foram 

objeto da pesquisa, em virtude da necessidade de delimitação do tema. A intenção 

da pesquisa é trazer à baila pontos para posteriores reflexão sobre o tema da 

deficiência, sob a perspectiva sociológica, política e jurídica. Ademais, procurar-se-á 

resgatar informações como contribuição para o aprofundamento de assuntos como o 

Projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, importância do amadurecimento da 

sociedade democrática e plural, a melhor eficiência das políticas de ações 

afirmativas. 
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1. PROTEÇÃO JURÍDICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

O presente capítulo se concentra em apresentar as normas garantidoras dos 

direitos das pessoas com deficiência1, sob enfoque cronológico-histórico, que 

servirão de orientação e parâmetro para o desenvolvimento deste trabalho. 

Para elaboração da análise do contexto histórico, tomou-se como ponto de 

partida, no cenário internacional, os documentos elaborados após a Segunda Guerra 

Mundial. No âmbito nacional, considera-se a Constituição de 1988 como marco 

inicial da análise, com enfoque nas garantias conferidas pelo ordenamento jurídico, 

até mesmo porque não seria necessária uma análise anterior, já que foi a partir de 

então que o ordenamento jurídico brasileiro interno passou a enfatizar, de forma 

mais específica, a proteção das pessoas com deficiência.  

A comparação estabelecida entre a evolução normativa ocorrida, no cenário 

internacional, e as inovações legislativas, acerca da matéria, presentes no 

ordenamento jurídico interno, permite concluir pela existência de uma relação 

estreita e imediata entre as duas esferas. Essa sintonia é decorrente da importância 

que a matéria assume, com status de Direitos Humanos, especialmente após a 

Segunda Guerra Mundial, quando a erradicação da herança nazista passou a ser 

objetivo primordial dos documentos internacional. 

Do mesmo modo, a respeito dessa estreita relação, é possível identificar 

claramente que a mudança dos critérios normativos para proteção das pessoas com 

deficiência, na esfera internacional, também conduziram à modificação do 

ordenamento jurídico interno. A adoção do princípio inclusivo do Estado, adotado 

pela Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, passou a nortear toda 

legislação infraconstitucional, mesmo que anterior, em virtude da sua supremacia. 

No final deste capítulo, discorrer-se-á a respeito do conceito de deficiência, 

seu tratamento normativo, sob enfoque do princípio da normalidade, o que nos 

permitirá apontar as principais causas da exclusão social do grupo a serem 

abordadas no capítulo seguinte. 

                                                           
1
 No trabalho, será utilizada a nomenclatura “pessoa com deficiência” empregada na “Convenção 

sobre os direitos das pessoas com deficiência “, Decreto nº 186 de 09/07/2008, salvo quando a 
legislação comentada utilizar de nomenclatura diversa. 
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1.1. A evolução da proteção normativa das pessoas com deficiência na 

esfera internacional 

Após a Segunda Guerra Mundial, em razão das atrocidades cometidas pelos 

nazistas, justificadas por supostas opiniões científicas a respeito da supremacia da 

raça humana, o problema das minorias recebeu viés humanitário e sem limitação 

territorial.  

Este fato impulsionou o processo de estruturação dos direitos humanos, no 

cenário internacional, o que levou à formação de um complexo conjunto de regras 

com diversos âmbitos de aplicação e aparato jurídico próprio de acordo com o 

componente geográfico. 

Nesse sentido, é importante demonstrar, desde o início do trabalho, o 

sistema de proteção global, regional e local de direitos humanos com enfoque às 

pessoas com deficiência.2 

As convenções internacionais participam do sistema global de proteção e 

são elaboradas, no âmbito dos organismos internacionais, especialmente, pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, sob a representação dos Estados 

membros da comunidade internacional. 

A proteção internacional compreende, assim, a proteção regional que, no 

caso, busca a proteção do grupo de uma região, como, por exemplo, o europeu, o 

africano e o interamericano. 

E, por fim, no plano local, ou no plano interno, a proteção é exercida pela 

Constituição da República. O artigo 4º da Constituição da República do Brasil 

estabelece, expressamente, a prevalência dos direitos humanos, nas relações 

internacionais, o que deve ser estendido à matéria de políticas públicas e por ela 

respeitado. Essa previsão legislativa, em sintonia e em obediência ao sistema 

internacional de tratados, representa parte da “rede” de proteção mundial dos 

direitos humanos e, dentre estes, consta a proteção das pessoas com deficiência. 

                                                           
2
 O Capítulo 3 deste trabalho explorará, com maior ênfase, a importância da formação dos tratados 

de direitos humanos no plano internacional, em atenção à doutrina de Flávia Piovesan, aplicada às 
ações afirmativas. 
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No plano global, as proteções internacionais são mais amplas e 

fundamentadas no princípio da não discriminação e da dignidade da pessoa 

humana. No decorrer do presente trabalho, utilizar-se-á, a título de fundamentação, 

dispositivos dos seguintes diplomas normativos destacados no ordenamento 

internacional: 1) Carta das Nações Unidas; 2) Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; 3) Declaração dos Direitos do Deficiente Mental e das Pessoas 

Portadoras de Deficiência; 4) Convenção Internacional sobre direitos das pessoas 

com deficiência; 5) Recomendações nº: 99 e 168, da Organização Internacional do 

Trabalho, ONU; 6) Convenções nº: 111, 117 e 159, da Organização Internacional do 

Trabalho, OIT. 

A Carta das Nações Unidas, promulgada em 26 de junho de 1945, rejeita 

distinções baseadas em sexo, raça, língua, religião ou de qualquer outra natureza. 

Por outro lado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas pela Resolução nº 217, anuncia 

expressamente o direito à igualdade (art. I); de livre escolha ao trabalho (art. XXIII) e 

protege contra qualquer espécie de distinção (art. II). Esses documentos, por terem 

um escopo mais abrangente, não eram suficientes para garantir todos os direitos 

humanos, por isso, a Organização das Nações Unidas, paralelamente, se empenhou 

na formulação de outros, com objetivos de proteção a grupos específicos, a saber: 

minorias raciais, mulheres, pessoas com deficiência. 

Considerando o contexto de normas particularizadas, elaboradas pela 

Organização das Nações Unidas, juntamente com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, podemos destacar as seguintes convenções: 1) Pacto 

Internacional dos direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 2) Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, 3) Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as 

formas de Discriminação Racial; 4) Convenção sobre Eliminação de todas as formas 

de Discriminação contra mulher; 5) Convenção contra Tortura e outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 6) Convenção sobre o Direito da 

Criança; 7) Convenção Internacional sobre a proteção dos trabalhadores migrantes 

e membros de suas famílias; e 8) Convenção Internacional sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência. 
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A Declaração dos Direitos do Deficiente Mental, promulgada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, em 20 de dezembro 

de 1971, normatizou, de forma específica, os direitos das pessoas com deficiência 

intelectual. Esse documento assegura a igualdade, tratamento médico, educação, 

capacitação profissional, reabilitação (art. 1º e 2º). Contudo, o assistencialismo e a 

imposição do ideal de “normalidade” são características presentes, no teor do 

documento, o que é notado pelo art. 5º, que garante a assistência ao lar da pessoa 

com deficiência intelectual, com vistas a propiciar todas as condições para que esta 

se assemelhe ao máximo à vida normal. 

A Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 09 de dezembro de 

1977, passou a abranger todas as pessoas com deficiência e reiterou os direitos 

garantidos pela Declaração dos Direitos do Deficiente Mental, mantendo, também, o 

assistencialismo e a concepção da normalidade como padrão ideal. 

A despeito da Declaração de Salamanca, aprovada pela Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas, em 10 de junho de 1994, pela Resolução nº 

48/96, elenca regras sobre igualdade de oportunidades para as pessoas com 

deficiência e define que o Estado deve assegurar a educação de todos no sistema 

educacional. Representou conquista no campo dos direitos das pessoas com 

deficiência, pois abandona o ideal de “normalidade”, fazendo com que estas atinjam 

o reconhecimento social, e adota a inclusão social como parâmetro. As inovações 

decorrentes do referido documento serão melhor analisadas ao se tratar sobre 

educação inclusiva como medida de acesso ao trabalho. 

O conceito de inclusão social surgiu na década de 80, sob o pressuposto de 

que a-qualquer minoria deve ser vista como sujeito ativo e participante e, diferente 

de um processo de mera integração3, preconiza a inserção das pessoas com 

deficiência em todos os meios sociais. 

Ainda na esteira internacional, a Declaração dos Direitos da Pessoa 

portadora de deficiência, foi elaborada pela ONU no ano de 1980 e, no ano seguinte, 

                                                           
3
 O conceito de integração surgiu, na década 70, e é considerado como “pré inclusivista”, na medida 

em que a existência da deficiência era problema da pessoa deficiente e que não demandava nem 
atenção, nem envolvimento da sociedade, tampouco realizações ou modificações significativas que 
possibilitassem a inserção dessa pessoa com deficiência a se integrar na sociedade. 
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19814, declarado, pela Resolução 31/123, o ano da pessoa com deficiência. Essas 

normas - assim como todos os diplomas normativos internacionais pós-guerra5 - 

tinham por escopo a integração da pessoa com deficiência, no contexto social, e 

repercutiram no desenho inclusivo esboçado pela Constituição brasileira de 1988.6 

A Organização Internacional do Trabalho- OIT, organismo especializado da 

Organização das Nações Unidas – ONU, adotou diversas convenções e 

recomendações, com objetivo de promover o princípio da igualdade de oportunidade 

no âmbito do trabalho. 

A Recomendação nº 99, de 25 de junho de 1955 da Organização 

Internacional do Trabalho, dispõe sobre a reabilitação profissional das pessoas com 

deficiência. O seu teor e aplicação serão estudados, em item próprio concernente à 

habilitação profissional, embora seja oportuno frisar que o texto do documento é 

expresso, no sentido de obrigar o Estado a promover políticas para contratação de 

pessoas com deficiência, porém ainda remanescem alguns critérios segregativos, tal 

como a ocupação de cargos específicos e adequados à deficiência do trabalhador. 

A Convenção nº 111, em vigor, na esfera internacional, em 15 de junho 

de 1960, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 104, de 24 de novembro de 

1964, ratificada pelo Brasil em 26 de novembro de 1965, promulgada pelo 

Decreto nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968 e vigente, em território brasileiro, 

desde 26 de novembro de 1966, consiste na mais importante norma 

antidiscriminatória vigente nas relações trabalhistas. Além de definir o termo 

discriminação, a convenção impõe ao Estado a obrigação de promover 

                                                           
4
 Em 1981, foi declarado “Ano Internacional da pessoa com deficiência”, e a década compreendida 

entre 1982 a 1991 foi designada como sendo a “década da pessoa com deficiência”. 
5
 Frisa-se que, diferentemente da realidade brasileira, os atores internacionais viram-se na 

necessidade de normatizar direitos às pessoas com deficiência principalmente em razão das duas 
grandes guerras mundiais. Tem-se assim documentos internacionais normativos de extrema 
importância que antecederam a Constituição Federal de 1988, dentre eles: “Declaração Universal dos 
Direitos humanos”, 1948; “Declaração dos direitos das Pessoas com Deficiência”, 1975. 
6
 Quanto à competência constitucional para legislar, a respeito de questões relativas às pessoas com 

deficiência, os Arts. 23 e 24 preveem competência comum e concorrente, respectivamente: 
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. 
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políticas públicas para erradicar toda e qualquer discriminação e que tenham 

por fim promover a equiparação de oportunidades.7 

Do mesmo modo, a Convenção 117, da Organização Internacional do 

Trabalho, apresenta rol extenso de situações que motivam a discriminação nas 

relações de trabalho, tal como, raça, cor, sexo, filiação sindical, e reitera que o 

Estado deverá adotar medidas práticas para reduzir qualquer diferença salarial 

fundada nos motivos citados. 

A Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho8 foi aprovada, 

no campo internacional, em 20 de junho de 1983, e promulgada no Brasil pelo 

Decreto nº 129. Redefiniu o conceito de pessoa com deficiência e preocupou-se em 

estabelecer medidas de habilitação que assegurassem e promovessem 

oportunidades de emprego no mercado regular. 

Desde já, é importante salientar que, embora no decorrer do presente 

trabalho serão realizados outros comentários a respeito da mesma convenção, a 

previsão normativa expressa, constante no artigo 4 da Convenção 159, é a que 

autoriza a utilização de “medidas positivas” como princípio de oportunidade e 

efetivação da igualdade material entre os trabalhadores.9 

                                                           
7
 Cumpre observar o teor da norma que será repetido novamente, adiante, em razão da sua 

importância para o tema: Artigo 1.º (1) Para os fins da presente Convenção, o termo «discriminação» 
compreende: a) Toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão; b) Toda e 
qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser especificada 
pelo Estado Membro interessado depois de consultadas as organizações representativas de patrões 
e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados. (2) As distinções, exclusões 
ou preferências fundadas em qualificações exigidas para determinado emprego não são 
consideradas como discriminação. (3) Para fins da presente Convenção as palavras emprego e 
profissão incluem não só o acesso à formação profissional, ao emprego e às diferentes profissões, 
como também as condições de emprego. Artigo 2.º Todo o Estado Membro para qual a presente 
Convenção se encontre em vigor compromete-se a definir e aplicar uma política nacional que tenha 
por fim promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de 
oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objetivo de eliminar toda a 
discriminação. 
8
 Conforme será exposto adiante, a Convenção 159 adotou a nomenclatura “medidas positivas de 

discriminação” para se referir às ações afirmativas. É oportuno observar, também, que a Convenção 
159 foi aprovada pela 69ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em 20 de junho de 
1983, em Genebra, entrando em vigor no plano internacional a partir de 20 de junho de 1985. Foi 
aprovada, no Brasil, pelo Decreto 129, de 22 de maio de 1991 e ratificada em 18 de maio de 1991. 
9
 Parte I. Artigo 1.º 1 - Para efeitos da presente Convenção, a expressão "pessoa deficiente" designa 

toda e qualquer pessoa, cujas perspectivas de encontrar e de conservar um emprego conveniente, 
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A Convenção 168, editada pela Organização das Nações Unidas, em 01 de 

junho de 1983, regulamentou a Convenção nº 159 e apresentou regras específicas 

para reabilitação das pessoas com deficiência na área rural. 

A Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

aprovada pela Organização das Nações Unidas, em 06 de dezembro de 2006, 

subscrita pelo Brasil, em 30 de março de 2007, ratificada pelo Congresso Nacional, 

juntamente com seu protocolo facultativo, em 9 de julho de 2008 pelo Decreto 

Legislativo nº 186 de 9 de julho de 2008 e, por fim, ratificada pelo Presidente da 

República pelo Decreto nº 6.949, em 26 de agosto de 2009, o que atribuiu vigência 

interna à norma internacional, cujos artigos são de aplicação imediata. 

Esse diploma será frequentemente evidenciado, ao longo do presente 

estudo, pois ilustra a evolução no reconhecimento e na conquista dos direitos das 

pessoas com deficiência, pois suas previsões deixam claro o abandono da antiga 

noção assistencialista e caritativa e sustentam amplamente o modelo inclusivo. 

Aliás, essa foi a preocupação central do referido documento. 

No momento, não se pretende pormenorizar à respeito das inovações 

trazidas pela Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, já que 

inúmeras10,  compreendem desde o novo conceito de deficiência, que será 

comentado em item próprio, a adoção do modelo universal e a adaptação razoável 

da sociedade, em todas as suas esferas, de modo que venha a atender o interesse 

de todos e não somente de um grupo de pessoas historicamente consideradas 

                                                                                                                                                                                     
assim como de progredir profissionalmente, estão sensivelmente diminuídas em consequência de 
uma deficiência física ou mental devidamente reconhecida. 
Parte II. Artigo 4.º Esta política deverá assentar sobre o princípio da igualdade de oportunidades entre 
os trabalhadores deficientes e os trabalhadores em geral. A igualdade de oportunidades e de 
tratamento entre os trabalhadores deficientes e as trabalhadoras deficientes deverá ser respeitada. 
Medidas positivas especiais que visem garantir a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento 
entre os trabalhadores deficientes e os outros trabalhadores não deverão ser consideradas 
discriminatórias relativamente a estes últimos. 
10

 A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência contém 50 artigos que asseguram os 
seguintes direitos humanos: direitos econômicos, sociais e culturais (art. 4), igualdade e não 
discriminação (art. 5), direito a acessibilidade (art. 9), direito à vida (art. 10), à igualdade (art. 12), de 
acesso à justiça (art. 13), à liberdade e segurança (art. 14 e 18), à liberdade de opinião, expressão e 
comunicação (art. 21), à privacidade (art. 22), à educação (art. 24), à saúde (art. 25), habilitação e 
reabilitação (art. 26), ao trabalho e emprego (art. 27), à participação na vida política (art. 29), à 
cultura, recreação, esporte e lazer (art. 30), dentre outros. 
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normais. As diretrizes do preâmbulo11 do documento deixam claro o propósito 

inclusivo da norma. 

                                                           
11

 Conteúdo do Preâmbulo da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência: a) 
Relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e 
o valor inerentes, e os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana como o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, 
proclamou e concordou que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, 
sem distinção de qualquer espécie; c) Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a 
interdependência e a inter-relação de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem 
como a necessidade de que todas as pessoas com deficiência tenham a garantia de poder desfrutá-
los plenamente, sem discriminação; d) Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e Membros de suas Famílias; e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em 
evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 
atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas; f) Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes 
de política, contidos no Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e nas Normas sobre 
a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, para influenciar a promoção, a 
formulação e a avaliação de políticas, planos, programas e ações em níveis nacional, regional e 
internacional para equiparar mais as oportunidades para pessoas com deficiência; g) Ressaltando a 
importância de dar principalidade às questões relativas à deficiência como parte integrante das 
relevantes estratégias de desenvolvimento sustentável; h) Reconhecendo também que a 
discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência, configura uma violação da dignidade 
e do valor inerentes ao ser humano; i) Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com 
deficiência; j) Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as 
pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requerem apoio mais intensivo; k) Preocupados com 
o fato de que, não obstante esses diversos instrumentos e compromissos, as pessoas com 
deficiência continuam a enfrentar as barreiras contra sua participação como membros iguais da 
sociedade e as violações de seus direitos humanos em todas as partes do mundo; l) Reconhecendo a 
importância da cooperação internacional para melhorar as condições de vida de pessoas com 
deficiência em todos os países, particularmente naqueles em desenvolvimento; m) Reconhecendo as 
valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas com deficiência ao bem-estar comum e à 
diversidade de suas comunidades, e que a promoção do pleno desfrute, por pessoas com deficiência, 
de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e sua plena participação na sociedade resultará 
na elevação do seu senso de fazerem parte da sociedade e no significativo avanço do 
desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como na erradicação da pobreza; 
n) Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e independência 
individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas; o) Considerando que as pessoas 
com deficiência devem ter a oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a 
programas e políticas, inclusive, aos que lhes dizem respeito diretamente; p) Preocupados com as 
difíceis situações enfrentadas por pessoas com deficiência que estão sujeitas a formas múltiplas ou 
agravadas de discriminação por causa de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de 
outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra 
condição; q) Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas 
a maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou 
tratamento negligente, maus-tratos ou exploração; r) Reconhecendo que as crianças com deficiência 
devem desfrutar plenamente todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de 
oportunidades com as outras crianças e relembrando as obrigações assumidas com esse fim pelos 
Estados Partes na Convenção sobre os Direitos da Criança; s) Ressaltando a necessidade de 
incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno desfrute dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência; t) Salientando o fato de 
que a maioria das pessoas com deficiência vive em condições de pobreza e, neste sentido, 
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A incorporação da Convenção sobre Direitos à pessoa com Deficiência12 ao 

ordenamento jurídico brasileiro ocorreu sob a égide do art. 5º, § 3º, da Constituição 

da República, aprovada pelo quórum qualificado. Dessa forma, a Convenção sobre 

os Direitos da Pessoa com Deficiência foi o primeiro Tratado de Direitos Humanos 

com valor constitucional, o que demonstra, ao menos no âmbito legislativo, o 

reconhecimento da supremacia normativa do modelo inclusivo às pessoas com 

deficiência, em relação a todas as demais normas jurídicas.  

Acresça-se, ainda, sem minúcias, que acerca da proteção regional, há os 

seguintes documentos: 1) Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem13; 2) Carta Internacional Americana de Garantias Sociais14; 3) Carta da 

Organização dos Estados Americanos – OEA15; 3) Convenção Americana de 

Direitos Humanos16; 4) Declaração Sociolaboral do Mercosul17; 5) Convenção 

Interamericana para eliminação de todas as formas de discriminação contra as 

pessoas com deficiência, também conhecida por Convenção da Guatemala. 

                                                                                                                                                                                     
reconhecendo a necessidade crítica de lidar com o impacto negativo da pobreza sobre pessoas com 
deficiência; u) Tendo em mente que as condições de paz e segurança baseadas no pleno respeito 
aos propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e a observância dos 
instrumentos de direitos humanos são indispensáveis para a total proteção das pessoas com 
deficiência, particularmente durante conflitos armados e ocupação estrangeira; v) Reconhecendo a 
importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à educação e à 
informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais; w) Conscientes de que a pessoa tem deveres para com 
outras pessoas e para com a comunidade a que pertence e que, portanto, tem a responsabilidade de 
esforçar-se para a promoção e a observância dos direitos reconhecidos na Carta Internacional dos 
Direitos Humanos; x) Convencidos de que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e 
tem o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado e de que as pessoas com deficiência e 
seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para que as famílias possam 
contribuir para o pleno e igual desfrute dos direitos das pessoas com deficiência; y) Convencidos de 
que uma convenção internacional geral e integral para promover e proteger os direitos e a dignidade 
das pessoas com deficiência prestará uma significativa contribuição para corrigir as profundas 
desvantagens sociais das pessoas com deficiência e para promover sua participação na vida 
econômica, social e cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos países desenvolvidos como 
naqueles em desenvolvimento. 
12

 A aprovação da Convenção e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque em 30 de 
março de 2007, se deu pelo Decreto nº 186 publicado em 20/08/2008. A aprovação respeitou o 
quórum de 3/5 dos votos de cada casa conforme o § 3º do Art. 5º da Constituição da República. 
13

 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de abril de 1948, prevê, em seu art. II, a 
igualdade entre os homens e veda qualquer espécie de discriminação. 
14

 Carta Internacional Americana de Garantias Sociais, de 1948, proíbe no art. 2º qualquer sorte de 
discriminação, especialmente para fins de preservar a igualdade no âmbito salarial do empregado. 
15

 Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, de 1967, prevê no art. 43, “a”, a igualdade, 
sem distinções fundada em sexo, raça, cor, religião, e garantia ao bem estar material, liberdade, 
dignidade, bem como a igualdade de oportunidades. 
16

 A Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969, conhecida por Pacto 
São José da Costa Rica, afirma a não discriminação como princípio, enfatizada em seu art. 24. 
17

 O art. 10 da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL garante a não discriminação como princípio, 
para fins de preservar a igualdade de tratamento e oportunidades no emprego e ocupação dos 
cidadãos com deficiência. 
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Destaque-se a Convenção da Guatamela, de 01 de junho de 1999, aprovada 

pelo Decreto Legislativo nº 198, de 13 de julho de 2001, promulgada pelo Decreto nº 

3.956, de 08 de outubro de 2001, que cuidou de dispor a respeito da eliminação da 

discriminação praticada contra as pessoas com deficiência e a definiu, no art. I, 2, 

“a”, como toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência, que 

tenha o efeito de impedir ou anular reconhecimento ou exercício de direito pelo 

grupo em questão. 

O documento supracitado também assume importante tarefa em normatizar 

expressamente as ações afirmativas, enquanto medidas de discriminação positiva, 

conforme se explanará adiante. O art. I, 2, “b” esclarece que a diferenciação pode 

ser adotada pelo Estado-parte para promover medidas destinadas à integração 

social e desenvolvimento do grupo, sem que isto afronte o princípio da isonomia em 

relação aos demais. 

As normas internacionais, assim, orientam que o combate à discriminação 

deve ser realizado por diversos mecanismos antidiscriminatórios, repressivos e 

preventivos, conforme tópico específico destinado às medidas de ação afirmativas, e 

que são postos à disposição da sociedade para consolidar a convivência com a 

diversidade, aspecto que também será sempre realçado na exposição deste 

trabalho. 

Em seguida, far-se-á algumas considerações a respeito da evolução 

normativa para proteção das pessoas com deficiência, sob o âmbito do ordenamento 

jurídico interno, partindo-se da Constituição Federal e com referência aos diplomas 

legais que serão comentados durante o estudo. 

 

1.2. A evolução normativa da proteção das pessoas com deficiência no 

ordenamento jurídico brasileiro 

As Constituições brasileiras anteriores mencionam o princípio da igualdade 

formal18, mas somente a partir da Constituição de 198819 é que, de fato, existiu uma 

                                                           
18

 “Ao lado da igualdade formal, ou igualdade perante a lei, devemos destacar a igualdade material ou 
igualdade na lei. Neste caso verificamos que Constituição ao mesmo tempo que proíbe a 
discriminação desarrazoada, cuida de realçar direitos de pessoas ou grupos, os quais necessitam de 
proteção especial, especificando ou diferenciando. Grupos estes como o das pessoas portadoras de 
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reviravolta, no quadro legislativo nacional, a fim de buscar a inclusão social das 

pessoas com deficiência, com vistas não somente à universalização de seus 

direitos, mas também destinada às características desse grupo específico. 

A Constituição da República de 1988 consagra o princípio da dignidade da 

pessoa humana20 e afasta qualquer forma de discriminação em seus artigos 1º e 5º; 

proíbe a discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão do trabalho em 

seu artigo 7º, XXXI; estabelece a reserva de cargos públicos a serem preenchidos 

através de concursos no artigo 37, VII; define a necessidade de habilitação e 

reabilitação das pessoas com deficiência e da garantia de um salário mínimo às 

pessoas carentes com deficiência, no artigo 203; exige a adaptação de logradouros 

e edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo nos artigos 227, 

parágrafo 2º e 244; atenta à educação inclusiva no artigo 208. 

O princípio da dignidade da pessoa humana está assegurado de forma 

ampla, não somente como fundamento constitucional, mas também como objetivo 

fundamental da Constituição da República, de tal modo que toda interpretação 

constitucional e legal deva zelar pela dignidade e pela pessoa humana. As ações do 

Estado e da sociedade, portanto, devem promover esforços para aplicar as 

proteções legais previstas às pessoas com deficiência. 

As matérias que foram expressamente tratadas pela Constituição da 

República de 1988 foram as seguintes: art. 7º, XXXI, que proíbe qualquer 

discriminação no tocante a salários e critérios de admissão ao trabalhador portador 

de deficiência; art. 37, VIII, que estabelece a reserva de percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e define os critérios 

                                                                                                                                                                                     
deficiência que só tem a igualdade garantida, com a adoção de ações positivas por parte do Estado”. 
MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa portadora de deficiência. São Paulo: LTr, 
2004. p. 107. 
19

 A Constituição Federal de 1824 previa a suspensão dos direitos políticos, em caso de incapacidade 
física ou alijamento das pessoas com deficiência, da vida política do Brasil. A Constituição Federal de 
1934 também previa a incapacidade civil absoluta das pessoas com deficiência, haja vista que o 
Código Civil vigente na época  enquadrava os loucos de todos os gêneros e os surdo-mudos como 
incapazes de exprimir as suas vontades. A Emenda Constitucional 12 de 1978 assegura aos 
deficientes a melhoria de sua condição social e econômica, especialmente mediante sua educação 
especial e gratuita, assistência e reabilitação, na vida econômica e social do país, e proíbe a 
discriminação em relação ao trabalho e salários. Além disso também assegurou possibilidades de 
acesso a edifícios e logradouros públicos. 
20

 A respeito da aplicação concreta do Princípio da Dignidade Humana, destaca Rizzato Nunes: “O 
esforço é necessário porque sempre haverá aqueles que pretendem dizer ou supor que Dignidade é 
uma espécie de enfeite, um valor abstrato de difícil captação. Só que é bem ao contrário: não só esse 
princípio é vivo, real, pleno e esta em vigor, como deve ser levado em conta sempre, em qualquer 
situação”. NUNES. Luiz Antônio Rizzato. A dignidade da pessoa humana e o papel do julgador. In: 
Revista do Advogado. São Paulo: AASP, ano 27, nº 95, p. 123, dez. 2007. 
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de sua admissão; art. 203, incisos IV e V, que consistem em normas relativas à 

assistência social, tais como a habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência, e a garantia do pagamento do beneficio da prestação continuada, 

respectivamente; art. 227, § 1º, II e § 2º que tratam dos direitos à criança e 

adolescente, especialmente, em relação à criação de programas de prevenção e 

atendimento especializado para as pessoas com deficiência, sua “integração social” 

mediante treinamento para o trabalho, acesso aos serviços coletivos e eliminação 

dos obstáculos arquitetônicos; art. 244 que trata da adaptação dos logradouros e 

edifícios públicos para garantir o acesso adequado das pessoas com deficiência21. 

A proteção legal às pessoas com deficiência, sob a égide do art. 60, § 4º, da 

Constituição da República de 1988 avançou22, na medida em que passou ao status 

de cláusula pétrea. Isto porque entende-se que o conteúdo do art. 5º também se 

estende aos direitos sociais previstos no art. 6º, caso contrário o princípio da 

dignidade da pessoa humana estaria desprovido de efetividade imediata. Essa 

interpretação é possível diante dos princípios e objetivos fundamentais 

constitucionais, uma vez que seria impossível existir sucesso no desenvolvimento 

nacional, na erradicação da pobreza, na eliminação das desigualdades sociais, se 

os direitos sociais estivessem sujeitos a qualquer sorte de alteração.23 

Assim, resta impraticável qualquer alteração in pejus ou subtração dos 

direitos constitucionais relacionados às pessoas com deficiência, sob pena de 

violação constitucional, retrocesso social e insegurança jurídica. Até porque, assim 

como acontece com os direitos sociais, o impacto de qualquer descumprimento do 

                                                           
21

 A Constituição da República vigente ainda prevê no art. 5º, LXX e art. 129, III instrumentos de 
defesa e garantia dos direitos fundamentais assegurados às pessoas com deficiência: o mandado de 
segurança coletivo e a ação civil pública, respectivamente. 
22

 Antes da Constituição da República de 1988, era tradição considerar como clausula pétrea 
somente a forma republicana e a forma federativa dos estados. Após a promulgação da Constituição 
da República de 1988, a forma republicana foi retirada do rol, diante do art. 2º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias que obrigava a realização de plebiscito. Além disso, a forma federativa da 
Constituição da República de 1988 elevou os “direitos e garantias fundamentais” e o “voto, direto, 
secreto, universal e periódico” ao status superconstitucional de cláusula pétrea. 
23

 Os direitos e garantias fundamentais previstos no título II da Constituição da República não 
abrangem apenas os direitos e garantias individuais e, sim, todos direitos previstos no art. 5 e 
também os direitos sociais previstos no art. 6. Nesse sentido: “A acolhida dos direitos fundamentais 
sociais em capítulo próprio  no catálago dos direitos fundamentais ressalta, por sua vez, de forma 
incontestável, sua condição de autênticos direitos fundamentais, já que nas cartas anteriores os 
direitos sociais se encontravam positivados no capitulo da ordem econômica e social”. SARLET. Ingo 
Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 66. 
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que fora inicialmente acordado traz prejuízos enormes à sociedade, especialmente 

considerando-se o número de pessoas envolvidas.24
 

Os dispositivos constitucionais sinalizam o caráter inclusivo e não somente 

integrativo25, em relação à pessoa com deficiência pois se preocupam em conservar 

sua autonomia e independência para o seu desenvolvimento na sociedade.  

Por isso, a temática mereceu respaldo do legislador infraconstitucional26, 

após Constituição Federal de 1988, que a regulamentou de forma específica, em 

alguns temas, dentre os quais destacam-se: 1) Lei nº 7.853/1989 – que dispõe sobre 

o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência (CORDE); 2) Lei nº 

8.112/1990, art.  5º, § 2º, dispõe sobre as cotas para contratação de pessoas com 

deficiência, sob o regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias, das 

fundações públicas federais; 3) Lei nº 8.160/1991, dispõe sobre a caracterização de 

símbolos que permitam a identificação de pessoas com deficiência auditiva; 4)  Lei 

nº 8.213/1991, art. 93, dispõe sobre planos de benefícios da Previdência Social e dá 

outras providências; 4) Lei nº  8.383/1991, que institui a unidade de referência, altera 

a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências; 5) Lei nº  8.686/1993, 

que dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos deficientes físicos 

portadores da Síndrome da Talidomida; 6) Lei nº 8.687/1993, que retira a incidência 

do imposto de renda dos benefícios percebidos por deficientes mentais; 7) Lei nº  

8.742/1993, arts. 20 e 21, que dispõe sobre a organização da assistência social e dá 

outras providências; 8) Lei nº 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas com 

deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual; 9) Lei nº 8989/1995, que 

dispõe sobre a isenção de IPI, na aquisição de automóvel para utilização no 

transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de 
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 “Além disso, admitir alterações ou supressões de direitos constitucionalmente garantidos às 
pessoas portadoras de deficiência constituiria um retrocesso social absolutamente inadmissível, que 
feriria o texto constitucional, a menos que outras medidas, equitativas e compensatórias fossem 
implementadas”. GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas Portadoras de Deficiência e a Relação de 
Emprego. Curitiba: Juruá, 2009. p. 102. 
25

 Adiante, em momento oportuno, serão tecidas outras considerações, mais aprofundadas, em 
relação a distinção entre “integração” “inserção” e “inclusão”. De qualquer modo, cumpre frisar que o 
aspecto inclusivo representa evolução social. Essa distinção é abordada também por Cláudia Vaz. Cf. 
VAZ, Cláudia F. Acessibilidade: da obtenção de um lugar à construção de um espaço. O Trabalho e 
as pessoas com deficiência: pesquisas, práticas e instrumentos de diagnóstico. Curitiba: Juruá, 2009. 
p.175. 
26

 Tendo em vista que a competência para regulamentar a matéria é comum e concorrente, conforme 
arts. 23 e 24 da Constituição da Repúlbica, por ora esta primeira abordagem se limita à exposição 
das principais leis federais. 
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deficiência física e dá outras providências; 10) Lei nº 9.394/1996, art. 58, que 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional; 11) Lei n º 9615/1998, que 

institui normas gerais sobre o desporto; 12) Lei nº 9.656/1998, art. 14, que dispõe 

sobre planos e seguros de assistência privados de assistência à saúde; 13) Lei nº 

9.867/99, que dispõe sobre a criação e o funcionamento de cooperativas sociais, 

visando à integração social dos cidadãos; 14) Lei nº 10.048/2000, que dá prioridade 

de atendimento; 15) Lei nº 10.098/2000,  que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência; 15) Lei nº 

10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; 16) Lei nº 

10. 226/2001, que estabelece a expedição de instruções sobre a escolha dos locais 

de votação de mais fácil acesso para o eleitor deficiente físico; 17) Lei nº 

10.436/2002, lei sobre Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS; 18) Lei nº 10.708/2003, 

que estabelece auxílio reabilitação psicossocial aos pacientes acometidos de 

transtornos mentais e egressos de internações; 19) Lei nº 10.753/2003, que 

estabelece a Política Nacional do Livro; 20) Lei nº 10.845/2004 – Programa de 

Complementação de atendimento educacional especializado às pessoas com 

deficiência; 21) Lei nº 11. 096/2005, art. 2º, que estabelece o Programa 

Universidade para Todos, ProUni; 22) Lei nº 11.126/2005, que estabelece o direito 

ao portador de deficiência visual de ingressar e permanecer, em ambientes de uso 

coletivo, acompanhado de cão guia; 23) Lei nº 11.133/2005, que estabelece o dia 

nacional da luta da pessoa com deficiência; 24) Lei nº 11. 303/2006 , que estabelece 

o dia nacional da esclerose múltipla; 25) Lei nº 11.520/2007, que estabelece a 

concessão de pensão especial às pessoas atingidas por hanseníase, que foram 

submetidas ao isolamento ou ao tratamento compulsório. 

A Lei n º 7.583/89 ratificou os direitos de cidadania constitucionalmente 

previstos e, após razoável intervalo de tempo, foi aprovado seu regulamento pelo 

Decreto nº 3.298/99, já que vários dispositivos não eram auto-executáveis. Mesmo 

assim, existiram avanços conceituais, fundamentais na maneira de enxergar a 

deficiência, em que pese a conservação da concepção de que a deficiência equivale 

à “patologia” presente em alguns dispositivos, conforme se verá posteriormente. 

Ainda no sentido de garantir a inclusão social das pessoas com deficiência, 

o próprio Poder Público, no ano de 2008, por meio do Ministério da Saúde, editou a 
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Política Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência27, que representou avanço 

normativo, porque passou a compreender a deficiência como parte ou expressão de 

uma condição de saúde, não indicando, necessariamente a existência de uma 

doença e, dessa forma, despertou no olhar inclusivo a necessidade de integrar 

mecanismos públicos para reabilitá-la.  

A própria lei 7.853/8928 faz referência à obrigatoriedade de inclusão de 

questões específicas sobre as pessoas com deficiência, nos censos nacionais, 

baseadas na capacidade efetiva dessa população, com a finalidade de conferir a 

realidade brasileira e implementar políticas públicas efetivas. 

Considerando os princípios e fundamentos que respaldaram a Constituinte 

de 1988, resta claro que o reconhecimento infraconstitucional dos direitos às 

pessoas com deficiência, pela Lei nº 7.853/89, apresentou prazo relativamente curto, 

tendo em vista todos trâmites preponderantes neste processo: a sua confecção e 

aprovação e as dificuldades quanto à articulação política.   

Contudo, o conceito de inclusão social das pessoas com deficiência foi 

tratado somente pelo Decreto nº 3.298/9929, cujas diretrizes se alternam entre 

vanguarda e conservadorismo, pois ainda tratou a deficiência como patologia. Ainda 

assim, o mesmo diploma normativo também tratou de dispositivos das leis 

8.112/9030 e 8.213/91.31 

                                                           
27

 No âmbito internacional, no ano de 1994, foram definidas as Standard Rules on equalization of 
opportunities for persons with disabilities, que consistiu de modelos internacionais básicos sobre 
deficiência, estabelecidos a partir do Programa Mundial de Ação em relação às pessoas com 
deficiência, fruto das discussões travadas, em 1981, durante o “ano internacional das pessoas com 
deficiência”, e trouxe uma abordagem para além das discussões a respeito da erradicação da 
discriminação. 
28

 Art. 17 da Lei nº 7.853/89 estabelece que serão incluídas no censo demográfico de 1990, e nos 
subsequentes, questões concernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência, 
objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no País. 
29

 Art. 3
o
  Para os efeitos deste Decreto, considera-se:        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; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 
tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de 
novos tratamentos; e        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. 
30

 Lei nº 8.112/90, art. 5º,  § 2
o 

:  “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.” 
31

 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:         
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Em cumprimento ao art. 37, VIII da CF, o artigo 5º da Lei nº 8.112/90  prevê 

a reserva de até vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

pessoas com deficiência, e o art. 93 da Lei nº 8.213/91 prevê a reserva de vagas nas 

empresas, inclusive prevendo que a dispensa do trabalhador com deficiência fica 

condicionada à contratação de outro trabalhador em condição semelhante.32 

A Lei nº 8.742/93 – Lei da Assistência Social – apresenta no art. 20, §§ 2º e 

3º disposição, em cumprimento ao art. 203 da Constituição da República, que fixa a 

obrigatoriedade do pagamento de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 

com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou tê-la provida por sua família.  

A lei mencionada tratou de fixar o benefício da prestação continuada que, 

hoje, é bastante criticado, sob a alegação de que, embora consista em discriminação 

positiva, é revelador de paternalismo estatal, atravancador do orçamento público e 

que, sobretudo, se distancia do modelo inclusivo proposto na Constituição da 

República. 33 

Embora os impactos da concessão dos benefícios não contributivos e 

assistenciais sobre o preenchimento das vagas no mercado formal serão tratados 

em capítulo subsequente, no momento, a abordagem da lei é importante para se 

constatar quanto a ocorrência ou não do retrocesso normativo, na busca da inclusão 

da pessoa com deficiência 

Há que se ressaltar que os argumentos que entendem a prestação 

continuada só como retrocesso, deixam de lado o objetivo de redução das 

desigualdades sociais que reveste a Assistência Social e, nesse sentido, foi baseada 

a finalidade da lei, justamente assistir as pessoas com deficiência que não possuem 

                                                                                                                                                                                     
I - até 200 empregados...........................................................................................2%;         
II - de 201 a 500......................................................................................................3%;        
 III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%;         
IV - de 1.001 em diante. .........................................................................................5%. 
§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo 
determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só 
poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. 
32

 O Projeto de Lei nº 825/91 que deu origem ao art. 93 da Lei 8.213/91, de autoria do Poder 
Executivo, era bem mais favorável às pessoas com deficiência, porque previa que as empresas que 
tivessem a partir de 20 empregados já deveriam cumprir a reserva de vagas. 
33

 A respeito da LOAS: “Assim, nossa Constituição queria beneficiar aquelas pessoas com deficiência 
que não tem ACESSO a qualquer fonte de renda, seja por suas limitações pessoais (analfabetismo, 
gravidade da limitação, etc.) ou pela limitação do ambiente externo (pessoa com deficiência física que 
mora em local sem qualquer acessibilidade para sair de casa, dificuldade em conseguir emprego 
apesar de qualificado e de procura incessante, entre outros)”.  SANTOS, Maria Ferreira dos. 
Assistência Social – O Benefício de Prestação Continuada. In: Revista do Advogado, Ano XXVII, nº 
95, Dezembro/2007, São Paulo, AASP. 
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condições para serem incluídas no mercado de trabalho. Por isso, a Assistência 

Social passa a assumir uma tarefa inclusiva e não meramente assistiva. 

A própria Constituição Federal no art. 204 prevê que é facultado aos Estados 

e ao Distrito Federal vincular 0,05% (cinco décimos por cento) de sua receita 

tributária líquida a programas de apoio e promoção social e, se isso não bastasse, o 

artigo 5º da LOAS fixa que suas diretrizes estão assentadas: na descentralização 

político-administrativa, na participação da população e na primazia da 

responsabilidade do Estado na condução da política de Assistência Social. E 

lembra-se: trata-se de benefício concedido à pessoas pobres ou desamparadas. 

É relevante notar, ainda, que o descuido atribuído ao tratamento das 

pessoas com deficiência é evidenciado não somente na terminologia apresentada 

pelo texto normativo, mas também na forma extremamente imprecisa pela qual o 

legislador estipula o valor dos benefícios e suas condições para recebimento, 

especialmente aquelas vinculadas aos ganhos pecuniários do beneficiário. 

Depreende-se da leitura do texto legal que o legislador obriga à assistência 

social prestar um salário mínimo para pessoa com deficiência que comprovar que 

não tem condições de prover sua própria subsistência, tampouco tê-la provida por 

sua família, porém, pouco se preocupou em se constatar se, de fato, o beneficio de 

um salário mínimo é o valor suficiente para que uma pessoa com deficiência, com 

suas necessidades especiais, consiga sobreviver na nossa sociedade, até porque, 

na maior parte dos casos necessitam de tratamentos médicos específicos. Note-se 

que, embora a legislação tenha cumprido a regulamentação do art. 203, da 

Constituição da República, isso ocorreu de um modo despreocupado e alheio às 

demandas das pessoas com deficiência.34 

A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência determina que o 

Estado deve promover a inclusão social e, portanto, adotar providências capazes de 

assegurar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, inclusive quanto ao 

                                                           
34

 Em busca de um parâmetro mais realista o Superior Tribunal de Justiça, STJ, tem se orientado no 
seguinte sentido: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RENDA MÍNIMA VITALÍCIA. RENDA 
FAMILIAR INFERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. [...] O disposto 
no § 3º, art. 20 da Lei n° 8.742/1993, que considera o rendimento familiar “per capita” inferior a ¼ do 
salário mínimo, como limite mínimo para a subsistência do idoso ou do portador de deficiência, não 
impede ao julgador auferir, por outros meios de prova, a condição de miserabilidade da família do 
necessitado. STJ, Resp 416.402/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 
05.08.2002. 
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padrão de vida e proteção social, pela da própria assistência estatal, nas situações 

em que a inclusão não for materializada.  

A respeito do papel da Assistência Social no estado inclusivo, a doutrina 

entende que as pessoas com deficiência (sobretudo mulheres, crianças e idosos) 

devem ser incluídas em programas sociais de redução de pobreza, proporcionando-

lhes treinamento adequado para os atos da vida, além de garantir o acesso a 

programas habitacionais públicos e à aposentadoria.35 

A própria Política Nacional de Saúde para Pessoa Portadora de Deficiência36 

expõe que os “transtornos congênitos e perinatais, decorrentes da falta de 

assistência ou da assistência inadequada às mulheres na fase reprodutiva” são as  

causas primordiais de deficiência à população brasileira, ou seja, o próprio Estado 

reconhece que a principal causa da deficiência está diretamente relacionada às 

precárias condições do sistema de saúde. Ainda, a “desnutrição” é apresentada 

como sendo a quinta causa geradora de deficiência na população brasileira.  

Em razão do exposto, se um dos objetivos do Estado Democrático de Direito 

é promover a dignidade da pessoa humana, inclusive pela erradicação das 

desigualdades sociais, o benefício da prestação continuada representa o mínimo 

que deve ser garantido para não excluir os necessitados, ao invés de incluí-los. 

Por fim, cumpre esclarecer que as considerações realizadas a respeito dos 

benefícios assistenciais, destinados às pessoas com deficiência, voltarão a ser 

objeto de crítica no presente trabalho, muito embora o objetivo desta pesquisa não 

consista no estudo da Assistência Social. Reputa-se válido, no entanto, analisar a 

sua harmonização com os princípios inclusivos constantes nas normas que tratam 

sobre as pessoas com deficiência.  

Ainda, ressalte-se que o art. 20, § 2º da Lei nº 8.742/1993 confunde a 

terminologia “deficiência” com “incapacidade”, o que afronta todo o trabalho do 

ordenamento jurídico internacional, voltado à inclusão da pessoa com deficiência, e 

                                                           
35

 GUGEL, Maria Aparecida. O Benefício da Prestação Continuada frente à Convenção sobre Direitos 
da Pessoa com Deficiência. disponível em http://www.ampid.org.br/Artigos/BPC_Convencao.php. 
Acesso em: 23 de nov. 2011. 
36

 A respeito da concepção de deficiência, em 2001 a Assembléia Mundial de Saúde aprovou a 
International Classification of Functioning, Disability and Health – Classificação Internacional de 
Funcionalidade e Saúde (CIF) – da Organização Mundial de Saúde (OMS) que define pessoas com 
deficiência, tendo em conta a sua capacidade, e não incapacidade ou questão da doença ou a 
situação que causou sequela, mas outros fatores, como a capacidade do indivíduo em se relacionar 
com o ambiente e a vida. A CIF analisa a saúde dos indivíduos a partir de cinco categorias: 
funcionalidade, estrutura morfológica, participação na sociedade, atividades da vida diária e o 
ambiente social de cada indivíduo. 

http://www.ampid.org.br/Artigos/BPC_Convencao.php
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que trata da valorização das capacidades e não incapacidades das pessoas com 

deficiência, quando, na verdade, tal definição já é bem definida por outros diplomas 

legais37. O próximo capitulo tratará das modalidades de deficiência sob a perspectiva 

da lei, bem como do processo de consolidação do estigma, tendo por base as 

concepções históricas. 

Realizadas essas considerações a respeito do sistema normativo brasileiro 

com ênfase nas pessoas com deficiência, resta esclarecer o conceito legal de 

deficiência para possibilitar a utilização das respectivas normas especiais. 

 

1.3.  Conceitos Básicos: quem tem deficiência? 

Identificar quem possui deficiência não é tarefa fácil, até mesmo porque o 

conceito comum de “deficiência” reporta à ideia de “falha” ou “defeito”, ficando quase 

impossível vislumbrar pessoa que não os tenha. 

Porém, a tentativa de conceituar deficiência e suas modalidades será 

inicialmente direcionada pela concepção normativa, em virtude da necessidade de 

definir este grupo para fins de aplicação das políticas sociais destinadas a atender a 

suas necessidades. 

Em 22 de dezembro de 1993, a Assembleia Geral da ONU aprovou a 

Resolução 48/96, sobre as Regras Gerais sobre a Igualdade de Oportunidades para 

Pessoas com Deficiência, com ênfase para assuntos como educação, 

acessibilidade, condições de trabalho e emprego, informação, dentre outros, e 

definiu alguns conceitos importantes como o conceito de “incapacidade” e 

“desvantagem”. 38 
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 A respeito da terminologia “deficiência” para o recebimento do bcp – O Decreto nº 1.744/1995 e 
posteriormente o Decreto nº 6.214/2001 regulamentaram o beneficio da prestação continuada 
definem “pessoas portadoras de deficiência”, mas mantiveram o conceito da Lei nº 8.742/1993 
igualando deficiência e incapacidade para trabalho. Assim, mesmo para fins do benefício da 
prestação continuada, foram adotados os conceitos previstos no Dec. 3.298/1999 que dispõe sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
38

 No ano de 2001, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou a CIF – Classificação 
Internacional de Funcionalidade – que descreve a funcionalidade e a incapacidade, relacionadas às 
condições de saúde, identificando o que uma pessoa pode ou não fazer na sua vida diária, tendo em 
vista as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas do corpo, assim como as limitações para 
atividades e participação social no meio ambiente onde a pessoa vive. AMIRALIAN, Maria L.T., 
PINTO; Elizabeth B., GHIRARDI; Maria I.G.; LICHTIG, Ida, MASINI, Elcie; PASQUALIN, Luiz. 
Conceituando deficiência. Revista da Saúde Pública. Universidade de São Paulo de Saúde Pública. 
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O documento atribui à “incapacidade” a conceituação de limitação funcional 

resultante de uma deficiência de natureza física, intelectual ou sensorial, as quais 

podem possuir natureza transitória ou permanente. Em relação ao termo 

“desvantagem”, este significa a limitação de possibilidades de participar da 

sociedade em condições de igualdade aos demais cidadãos. Essa concepção 

procurou levar em consideração o modelo de organização da sociedade e o espaço 

físico. 

Em que pese a inexistência de obrigatoriedade, quanto ao cumprimento das 

regras gerais de igualdade, os conceitos propostos pelo referido documento 

internacional simbolizaram avanço no reconhecimento das pessoas com deficiência. 

O Secretariado Nacional de Reabilitação da Organização Mundial de Saúde 

se importou em distinguir, deficiência, incapacidade e desvantagem da seguinte 

maneira: 

Deficiência, perda ou anormalidade de estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. 

Incapacidade, restrição, resultante de uma deficiência, de habilidade 
para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser 
humano. 

Desvantagem, prejuízo para o indivíduo resultante de uma 
deficiência ou uma incapacidade que limita ou impede o desempenho 
de papéis de acordo com a idade, sexo, fatores sociais e culturais.39 

 

Para diferenciar essa situação, cita-se o exemplo de uma pessoa surda, que 

possui uma deficiência e, por consequência, uma incapacidade para receber as 

informações pelo sistema auditivo. Isto significa que, afora o fato de possuir 

deficiência, a pessoa surda se encontra em desvantagem para outras atividades que 

requerem audição, tais como, dirigir, assistir filmes, escutar conversas.40 

Observe-se que a definição legal de deficiência não foi tratada pela Lei nº 

7.853/89, que dispõe sobre apoio às pessoas com deficiência e sua integração 

                                                                                                                                                                                     
Vol.34, n. 1, Fev/2000, p. 97-103. Disponível em: http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v34n1/1388.pdf. 
Acesso em: 12 de jun. 2012. 
39

 Secretariado Nacional de Reabilitação – SNR. Ministério do Emprego e da Segurança Social. 
Classificação Internacional das deficiências, incapacidades e desvantagens (handicaps): um manual 
de classificação das consequências das doenças. Lisboa- Portugal, OMS, 1989. 
40

 GOLDFARB, op. cit., p. 37. 

http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v34n1/1388.pdf
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social. A definição foi construída por decretos, dentre estes, Decreto nº 914/93, 

Decreto nº 3.298/99 e Decreto nº 5.296/2004. 

O art. 3º, I, do Decreto nª 3.298/99 define deficiência da seguinte forma: 

 

Art. 3º, I. [...] 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. 

 

O art. 3º, II. acrescenta, ainda, a respeito da deficiência permanente: 

 

Art. 3º, II. [...] aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar dos novos tratamentos.  

 

A incapacidade, por sua vez, está definida pelo art. 3º, III, do decreto da 

seguinte maneira: 

 

Art. 3º, III. É uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, 
meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência 
possa receber ou transmitir informações necessárias a seu bem estar 
e ao desempenho de função ou atividade essencial. 

 

Na categoria “pessoa com deficiência física”, prevista no art. 5, alínea “a”, do 

Decreto nº 5.396/2004, foram acrescentadas a “ostomia” e o “nanismo” à redação 

anterior, disposta no art. 4, I do Decreto nº 3.298/99. De acordo com o Decreto nº 

5.296/2004, deficiência consiste:  

 

Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física 
apresentando-se, sob forma de paraplegia, paraparesia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções.41 

                                                           
41

 O art. 4º do Dec. nº 3.298/99 explica as diversas espécies de deficiência física, cujas definições 
consistem no seguinte: “Paraplegia: perda total das funções motoras dos membros inferiores; - 
Paraparesia: perda parcial das funções motoras dos membros inferiores; - Monoplegia: perda total 
das funções motoras de um só membro (podendo ser membro superior ou inferior); - Tetraplegia: 



33 
 

 

No que se refere à deficiência física, esclarece Ana Cláudia Vieira de 

Oliveira:  

 

A deficiência física pode ser definida como uma desvantagem, 
resultante de um comprometimento ou de uma incapacidade, que 
limita ou impede o desempenho motor de uma determinada pessoa, 

ocasionando alterações ortopédicas e/ou neurológicas.42 

 

As principais causas da deficiência física são as seguintes:  

 

[...] causas pré natais: problemas durante a gestação (remédios 
tomados pela mãe, tentativas de aborto malsucedidas, perdas de 
sangue durante a gestação, crises maternas de hipertensão, 
problemas genéticos e outras). Causas perinatais: problema 
respiratório na hora do nascimento, prematuridade, bebê que 
apresenta sofrimento fetal por ter passado da hora, cordão umbilical 
enrolado no pescoço e outras. Causas pós natais: parada cardíaca, 
infecção hospitalar, meningite ou outra doença infecto contagiosa, 
incompatibilidade sanguínea com a mãe (se esta for Rh negativo), 
traumatismo craniano ocasionado por uma queda muito forte. 43  

 

A deficiência sensorial, consistente da perda dos sentidos, pode ser visual 

ou auditiva. Esta  é caracterizada pela perda total ou parcial, congênita ou adquirida 

de compreender a fala através do ouvido. As causas da surdez (desde a moderada 

à profunda), mais frequentes em crianças, são a rubéola gestacional e outras 

infecções pré-natais. Também a chamada presbiacusia – perda auditiva em razão 

da idade – é apontada como a principal causa de deficiência auditiva no caso dos 

idosos.44 

                                                                                                                                                                                     
perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores; - Tetraparesia: perda parcial 
das funções motoras em três membros; - Triparesia: perda parcial das funções motoras em três 
membros; - Hemiplegia: perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 
esquerdo); - Hemiparesia: perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 
esquerdo); - Amputação: perda tal de um determinado segmento de um membro (superior ou inferior); 
- Paralisia cerebral: lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central tendo como 
consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental”. MELO, op. cit. 
p.61. 
42

 CISZEWSKI, Ana Cláudia Vieira de Oliveira. O trabalho da pessoa portadora de deficiência. São 
Paulo: LTr, 2005. p.32 
43

 Idem, ibidem, p. 33. 
44

 Dados extraídos da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, p. 17. 
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O art. 4º, II, do Decreto n 3.298/99, foi completamente alterado pelo art. 

5, § 1º, I, alínea “b”, do Decreto nº 5.296/04. A nova redação define a 

deficiência auditiva como sendo a perda bilateral, parcial ou total de 41 db ou 

mais, aferida por audiogramas, nas frequências 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 

3.000 Hz. 

A deficiência visual compreende a irreversibilidade da função visual mesmo 

após tratamentos clínicos, cirúrgicos, uso de óculos, de modo que sua visão possui 

baixa funcionalidade e pode repercutir em dificuldades para realização de algumas 

tarefas.  

O art. 5, §1º, I, “c”, do Decreto nº 5.296/04, alterou o art. 4, III, do Decreto nº 

3.298/99 que conceitua deficiência visual. A redação do Decreto nº 5.296/04 

caracteriza a deficiência visual da seguinte forma: 

 

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. 

 

É válido destacar que a utilização da expressão “ambos os olhos” e não 

apenas “do melhor olho” reflete em algumas polêmicas45, como no caso da visão 

monocular, cegueira de um olho, a ambiopia. 

O Projeto de Lei nº 7.460/06, de autoria da ex-deputada Mariângela Duarte, 

e o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aguardam aprovação, 

definem visão monocular como deficiência. 

A Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça, que teve como relator o 

Ministro Arnaldo Esteves, dispõe que: “o portador de visão monocular tem direito de 

concorrer em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”. As referências 

legais da nova Súmula foram a art. 37, VIII, da Constituição da República, art. 5, §2º, 

da Lei nº 8.112/90 e art. 3º, 4º e 37, III, do Decreto nº 3.298/99. 

                                                           
45

 A polêmica a respeito da visão monocular se centra no fato de que, mesmo que considerássemos 
que a visão monocular não estivesse contemplada no art. 4º, III, do Decreto nº 3.298/99, esse mesmo 
diploma legal define que a deficiência consiste em toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica e anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade 
considerada normal para o ser o humano. 
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A deficiência mental advém de patologia, cujas causas são amplas e ainda 

indefinidas. Atualmente a explicação mais aceita para deficiência mental é a da 

American Association of Mental Retardation, de 1992, que a define como o 

funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, coexistindo, com 

limitações relativas, outras habilidades sociais, tais como: participação comunitária, 

acadêmica, autonomia, saúde, dentre outras, e manifesta-se antes dos 18 anos de 

idade. Nesse sentido:  

 

Deficiência mental é um funcionamento intelectual significativamente 
abaixo da média, coexistindo com limitações relativas a duas ou mais 
das seguintes áreas de habilidades adaptativas: comunicação, 
autocuidado, habilidades sociais, participação familiar e comunitária, 
autonomia, saúde e segurança, funcionalidade acadêmica, de lazer e 
trabalho. Manifesta-se antes dos 18 anos de idade. 46 

 

A deficiência mental é condição para a existência da doença mental, pois 

esta é caracterizada por distúrbios de ordem emocional, como as psicoses, por 

exemplo. Há inibição do desenvolvimento ou desenvolvimento incompleto das 

funções mentais o que prejudica as diversas aptidões. Ainda, a respeito da 

deficiência mental a doutrina destaca que: 

 

Descrito também como insuficiência ou deficiência mental, o ‘retardo 
mental’ pode ocorrer com ou sem transtornos físicos ou mentais. 
Embora o aspecto característico desse distúrbio seja a redução do 
nível de funcionamento intelectual, o diagnóstico se faz somente se 
ela vier associada com alguma diminuição da capacidade de 
adaptação às exigências diárias do ambiente social normal. 47 

 

Ainda é importante salientar que há entendimentos que diferenciam a 

doença mental da deficiência mental. A doença mental, de acordo com esse 

pensamento, corresponde a uma patologia, como o caso dos psicóticos ou 

esquizofrênicos, e remete às situações dispostas na Lei nº 10.216/00 – lei que 

dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais. 

                                                           
46

 CISZEWSKI, op. cit., p.29 
47

 Idem, ibidem, p. 30 
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Por outro lado, a deficiência mental corresponde ao desenvolvimento mental 

incompleto: a pessoa apresenta a capacidade intelectual diminuída, em virtude da 

ausência de estimulação ou por causas genéticas, evidenciadas, desde o 

nascimento ,até, no máximo, o final da adolescência.48 

O art. 5º, I, alínea “d”, do Decreto nº 5.296/2004, conceitua a deficiência 

mental como sendo: 

 

Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

1) comunicação; 

2) cuidado pessoal; 

3) habilidades sociais; 

4) utilização dos recursos da comunidade; 

5) saúde e segurança; 

6) habilidades acadêmicas; 

7) lazer; 

8) trabalho; 

 

A doutrina comenta sobre o requisito que caracteriza a doença mental, ou 

seja, a sua manifestação antes dos 18 anos, já que isso não permitiria a inclusão de 

pessoas com deficiência mental já manifestada na fase adulta.49 

Segundo a medicina, três são as causas da deficiência mental: pré-natais, 

as perinatais e as pós-natais. São definidas da seguinte maneira:  

 

a) causas pré-natais: - aberrações cromossômicas; - causas gênicas; 
- mal formação cerebral; - ambientais infecciosas (toxoplasmose, 
sífilis, rubéola, CMV, listeriose); - drogas teratógenas; - outras 
condições (desnutrição intra-uterina, radiações); b) causas perinatais: 
- Anoxia ou hipóxia (asfixia, trauma de parto, encefalopatia, hipóxico-
isquêmica); - Prematuridade; - Baixo peso; - infecções (HSV, 
estreptococos beta-hemolítico, listeria); c) causas pós-natais: - 
infecções (meningencefalites e encefalites); - desnutrição proteíno-

                                                           
48

 SILVA, Cristiane Ribeiro da. O direito ao trabalho da pessoa portadora de deficiência e os efeitos 
da interdição. Revista LTr Legislação do Trabalho, São Paulo, ano 73, nº 2, p. 1229, fev. 2009. 
49

 Cf. GOLFARB, Cibelle Linero. Pessoas Portadoras de Deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. p. 122 
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calórica e privação econômico sócio-afetivo-cultural; - traumas 
cranianos; - intoxicações exógenas (CO, Pb); - radiações; - 
convulsões e outras. 50 

  

O art. 5, § 1º, I, “e”, do Decreto nº 5.296/04, define deficiência múltipla como 

a associação de duas ou mais deficiências. 

Ana Cláudia Vieira de Oliveira Ciszewski considera que o superdotado pode 

ser considerado pessoa com deficiência, desde que a acuidade intelectual 

apresentada resulte em problemas para sua integração social.51 

Partindo do enfoque doutrinário anteriormente comentado, pode-se afirmar 

que o conceito de deficiência não está associado necessariamente à ideia de falha 

ou defeito e, sim, com a dificuldade encontrada pela pessoa em seu relacionamento 

social. Nesse sentido, Luiz Alberto David Araújo destaca: 

 

Importante frisar que a falha, a falta, não se situa no indivíduo, mas 
em seu relacionamento com a sociedade. 

O indivíduo portador de deficiência quer por falta, quer por excesso 
sensorial ou motor, deve apresentar dificuldades para seu 
relacionamento social. O que define a pessoa com deficiência não é 
falta de um membro nem a visão ou audição reduzidas. O que 
caracteriza a pessoa com deficiência é a dificuldade de se relacionar, 
de se integrar na sociedade, o grau de dificuldade de se relacionar, 
de se integrar na sociedade, de estar incluído socialmente. O grau de 
dificuldade para a inclusão social é que definirá quem é ou não 
pessoa com deficiência.52 

 

É oportuno enfatizar parte do teor do debate promovido pela Comissão de 

Direitos Humanos e legislação participativa (CDH), em 14 de maio de 2012, sobre a 

necessidade de mobilização para aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

– Projeto de Lei 06/2003, Senado Federal e Projeto de Lei 7.699/06, Câmara dos 

                                                           
50

 MELO, op. cit., p. 57-8. 
51

 Por ter o superdotado uma inteligência acima da média, muitas vezes, pode enfrentar problemas de 
dificuldade de integração social, desde a primeira infância, quando a criança deveria ser estimulada 
adequadamente na busca de valores construtivos para que não viesse a usar sua inteligência para 
fins destrutivos e marginais. CISZEWSKI, op. cit., p.31. 
52

 ARAUJO, Luiz Alberto David. A Proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência. 
Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994. 
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Deputados53 - ocasião em que o Senador Cristovam Buarque, ao relacionar a 

deficiência com a dificuldade de participação social, alude ao analfabetismo como 

uma deficiência, em uma tentativa de reforçar as saídas para a acessibilidade à 

educação: 

 

[...] no mundo de hoje, não saber ler é uma forma de não enxergar. 
Quem não sabe ler, não vê o anúncio de emprego e não vê o cartaz 
dizendo: olha o cachorro bravo [...] 54 

 

Há autores que também defendem as chamadas “deficiências não 

aparentes”, baseados nas diretrizes apresentadas pela Organização Mundial de 

Saúde que estabeleceu que deficiência não é doença, trata-se de uma insuficiência, 

um falha, um defeito que cria limitações para realizar determinadas atividades e, em 

razão, disso: 

 

[...] as insuficiências derivadas de condições não aparentes, desde 
que causem ao portador uma redução na capacidade laborativa, 
devem ser consideradas como deficiências para efeitos do inc. VIII, 
do art. 37 da CF/88. Apresentando, como exemplos, os indivíduos 
com insuficiência cardíaca e os portadores de diabetes.55 

 

Por envolverem aspectos invisíveis, Luiz Alberto David Araújo comenta 

sobre a necessidade de se divulgar a respeito das deficiências não aparentes, seja 

porque são desconhecidas pela maioria das pessoas, seja em virtude da pequena 

incidência.56 

                                                           
53

 O projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência será discutido em item futuro do presente 
trabalho. Todavia, cumpre frisar que dentre as preocupações suscitadas na Comissão de Direitos 
Humanos e Participativa está a da demora na aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência 
poderia comprometer o êxito do Programa Viver sem Limites – Decreto nº 7.612/11 - que fortalece a 
participação social da pessoa com deficiência, por meio de verbas orçamentárias destinadas às 
ações de inclusão social. 
54

 JORNAL DO SENADO FEDERAL. Na CDH, debatedores lamentam o engavetamento do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência. Brasília, 15 de maio 2012. Disponível em: 
http://www12.senado.gov.br/noticias/jornal/edicoes/2012/05/15/na-cdh-debatedores-reclamam-que-
estatuto-da-pessoa-com-deficiencia-esta-201cengavetado201d. Acesso em: 15 de jun. 2012. 
55

 MELO, op. cit., p. 64-5. 
56

 ARAUJO, Luiz Alberto David. Em busca de um conceito de pessoa com deficiência. In: GUGEL, 
Maria Aparecida; COSTA FILHO, Waldir Macieira da; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes (Orgs.). 
Deficiência no Brasil: uma abordagem integral dos direitos das pessoas com deficiência. 
Florianópolis: Obra Jurídica, 2007. p. 17. 

http://www12.senado.gov.br/noticias/jornal/edicoes/2012/05/15/na-cdh-debatedores-reclamam-que-estatuto-da-pessoa-com-deficiencia-esta-201cengavetado201d
http://www12.senado.gov.br/noticias/jornal/edicoes/2012/05/15/na-cdh-debatedores-reclamam-que-estatuto-da-pessoa-com-deficiencia-esta-201cengavetado201d
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Sandro Nahmias esclarece o pensamento e defende que não é qualquer tipo 

de enfermidade que é considerada deficiência, mas somente aquelas que não 

podem ser superadas pela utilização de medicamentos. 57 

Ainda diante das deficiências não aparentes há doutrina que compreende 

que a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, também conhecida como AIDS ou 

SIDA, caracterizada pela queda da imunidade, da resistência, que resulta em grande 

fragilidade dos organismos, também se enquadra no rol de deficiências. 

Primeiramente, esta doença se relacionava a determinados grupos de riscos como 

homossexuais, prostitutas e dependentes de drogas injetáveis, o que repercutia de 

forma preconceituosa na sociedade e obstaculizava a integração social.58  

Diante de tal contexto, questiona-se a respeito da possibilidade de 

considerar outras deficiências que não constam expressamente no Decreto nº 

5.296/04. Importa ressaltar que o referido decreto, além de regulamentar legislação 

sobre as pessoas com deficiência, preocupou-se em elencar as deficiências, para 

efeitos da lei, o que ultrapassou os limites da legalidade. 

Por esse motivo, atribuir o caráter restritivo ao rol contemplado pelo decreto 

é contrário à política de inclusão social das pessoas com deficiência e, assim, é mais 

adequado considerá-lo como um rol exemplificativo. 

Do mesmo modo, o conceito e a definição de deficiência é objeto do Projeto 

de Lei do Senado nº 6 (substitutivo), denominado Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. 

O Estatuto da Pessoa com deficiência inclui algumas novas modalidades, 

para efeitos da legislação específica, como por exemplo, a face com deformidade 

congênita ou adquirida (que pelo Decreto nº 5.296/04 estavam excluídas as 

deformidades estéticas que não produzam dificuldades para o desempenho da 

função), acrescenta a lesão cerebral traumática, a visão monocular, surdo, cegueira, 

autismo, altera a denominação deficiência mental para deficiência intelectual. 

No caso de aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o rol será 

taxativo, sendo que somente o Poder Executivo, após a oitiva do Conselho Nacional 

das Pessoas com Deficiência poderia admitir outros tipos de deficiência (art. 2, §3º). 

                                                           
57

 “Não é tampouco, qualquer enfermidade ou problema no metabolismo capaz de equiparar  uma 
pessoa  ao portador de deficiência. Entendemos para que seja reconhecida a deficiência, a limitação 
não pode ser superada sem a ajuda de medicamentos (como a pressão alta) ou através de outros 
meios corretivos”. MELO, op. cit., p.67. 
58

 Cf. CISZEWSKI, op. cit., p. 37. 
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Assim, diante do conflito de normas, vale ressaltar que, mesmo com a 

aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, permanecerá vedado qualquer 

impedimento à inclusão das pessoas que estejam contempladas pela Convenção 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, em virtude do seu caráter supremo e 

constitucional em relação às demais normas vigentes no ordenamento jurídico 

interno. 
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2.  INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: COMO SÃO 

INCLUÍDOS? POR QUE SÃO EXCLUÍDOS? 

 

Em primeiro lugar, o presente capítulo tenta justificar o anterior que 

demonstra a evolução do reconhecimento jurídico-normativo destinado às pessoas 

com deficiência como resultado da evolução social e política. Essa justificativa é feita 

pela demonstração de como a sociedade cria e transforma os olhares sobre a 

deficiência pelas influências do momento histórico e cultural vivido.  

A consequência do olhar social sobre a deficiência resulta na construção da 

sociedade, formada para atender somente aos interesses de uma maioria 

dominante, considerando a pessoa com deficiência como “anormal”, o que piora os 

obstáculos já existentes para a sua participação nos espaços sociais. E, como 

corolário disso, estão o estereótipo, o preconceito e a discriminação como formas de 

opressão social. 

Paralelamente, apresentam-se os mecanismos jurídicos criados para coibir 

esse processo de exclusão social aparentado pela discriminação. Dentre esses, as 

normas proibitivas de discriminação, de caráter repressivo, e as normas motivadoras 

da erradição da discriminação, como, por exemplo, as ações afirmativas e medidas 

de discriminação positiva. 

 

2.1. O processo formação de concepções discriminatórias negativas: 

coitadinhos, monstros ou super heróis? 

A deficiência é uma possibilidade presente durante todos os períodos da 

vida de todos seres humanos. Encontra-se na esfera do inesperado, porém pode 

ocorrer com qualquer pessoa. Ainda assim, o senso comum revela que é uma 

condição que assusta a humanidade, o que interfere em fatores éticos e morais na 

formação da identidade coletiva do grupo e em sua participação social. Nesse 

sentido: 

 

O impacto que a deficiência gera na maioria das pessoas é um golpe 
na sua onipotência, como a incomoda sensação de saber que a 
Terra não é o centro do universo; é um planeta dentro de um 
sistema, de uma galáxia. A sensação de controle, de autonomia e de 
poder é relativizada e humanizada. Nesse sentido, o contato com a 
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deficiência revela também a nossa fragilidade, o que muitas vezes 
não queremos ver. 59 

 

As constatações acima conduzem às seguintes perguntas: por que isso 

ocorre? O que leva a humanidade a rejeitar pessoas que compartilham das mesmas 

condições de seres humanos? 

A busca das respostas deve se iniciar com o conceito de normalidade, pois, 

a partir daí, se desenvolve o conceito de anormalidade e a categorização das 

deficiências feita pela sociedade e reproduzida pelas normas jurídicas, conforme 

atentado no capítulo anterior. O problema, assim, não é resultado da deficiência em 

si, o problema reside na formação do conceito de normalidade. 

A ideia de normalização é proveniente dos estudos estatísticos formulados 

por Adolphe Quetelet que criou a ideia do homem médio60, o homem padrão, que 

balizaria os padrões físicos e morais da sociedade. O desvio do dito padrão importa 

no desvio de normalidade, e este conseqüentemente está associado à transgressão 

social. 

Assim, os próprios ambientes sociais estabelecem parâmetros e valores 

sobre a expectativa do normal. De acordo com Michel Foucault61, esse processo 

classificatório é formado pelo conjunto de práticas discursivas (concepções 

filosóficas, princípios religiosos, dentre outros) e práticas não discursivas (técnicas 

de controle corporal, regulamentos do tempo). 

Diante da supremacia da Convenção sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência e o desafio da inclusão social do grupo, a compreensão das práticas 

discursivas e concepções da deficiência assumem papel relevante para efeitos de 

estratégias a serem adotadas pela sociedade também como forma de erradicar 

modelos segregativos e discriminatórios. Afinal, tirar o foco do preconceito e 

perceber as diferentes formas de como a deficiência é concebida, permitem 
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 LIMA, Priscila Augusta (Org.). Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006. 
p. 14. 
60

 SILVEIRA, Bruna Rocha. Por que estudar a representação das pessoas com deficiência na 
teledramartugia brasileira? Trabalho apresentado pelo Grupo de Estudos de cultura e identidade do 
IV SIPECOM: Seminário Internacional de Pesquisa em Comunicação e Estratégias Midiáticas. 
Disponível em: http://www.ufsm.br/sipecom/anais/artigos/culturaidentidade/SILVEIRA.pdf. Acesso em: 
12 de jun. 2018. 
61

 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Disponível em: http://www.labgedus.com.br/docs/GEDUS-
Microfisica_do_Poder.pdf. Acesso em: 12 de jun. 2012. 

http://www.ufsm.br/sipecom/anais/artigos/culturaidentidade/SILVEIRA.pdf
http://www.labgedus.com.br/docs/GEDUS-Microfisica_do_Poder.pdf
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43 
 

enxergar as mudanças comportamentais necessárias para propiciar transformação 

da realidade. 

Frente a esse cenário, as principais formas de ver a deficiência podem ser 

classificadas em seis matrizes, que funcionam como modelos de interpretação da 

realidade, “matrizes de interpretação da deficiência”, e que se resumem da seguinte 

forma: 1) A matriz da subsistência/sobrevivência; 2) A sociedade ideal e a função da 

pessoa; 3) A deficiência como fenômeno espiritual; 4) A normalidade como matriz de 

interpretação predominante; 5) A inclusão social como matriz de interpretação; 6) A 

técnica como matriz de interpretação dominante.62 

A matriz da subsistência/sobrevivência foi utilizada durante o período pós 

Segunda Guerra Mundial, quando mudanças em relação às pessoas com deficiência 

ocorreram, porque a sociedade necessitava de mão de obra para o mercado de 

trabalho e os ex-combatentes apresentavam um nível cultural elevado. Estes 

passaram a ser reconhecidos como capazes de contribuir para a sociedade, apesar 

de suas deficiências. Cria-se, assim, a inserção das pessoas com deficiência 

condicionada à prova de que eram capazes. 

Durante os séculos VI a.C e o ano 322 a.C, denominado Período Clássico, 

preponderou a idéia de que as pessoas que não atendiam aos requisitos de uma 

sociedade ideal deveriam ser eliminadas. Assim, a deficiência era compreendida 

como ausência de saúde e perfeição. Essa concepção de sociedade ideal e função 

instrumental da pessoa com deficiência também preponderou, no início do século 

XX, na Europa, nas discussões relativas à eugenia e justificou a morte de milhares 

de pessoas em função das práticas nazistas. 

Durante a Idade Média e início da Renascença, a forma de interpretar a 

deficiência baseava-se em critérios metafísicos, no castigo divino, ou, senão, 

tornava-se uma forma de desenvolver a bondade humana através de ações de 

caridade. Essa interpretação da deficiência fundada no fenômeno espiritual propiciou 

três tipos de ações sociais, quais sejam, “a intolerância que associa a deficiência à 
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 Maria Nivalda de Carvalho-Freitas e Antonio Luiz Marques se referem a cinco matrizes, são elas: 1) 
a matriz da subsistência/sobrevivência; 2) A sociedade ideal e a função da pessoa; 3) A deficiência 
como fenômeno espiritual; 4) A normalidade como matriz de interpretação predominante; 5) A 
inclusão social como matriz de interpretação; 6) A técnica como matriz de interpretação dominante. 
Concepções de Deficiência: As formas de ver a deficiência e suas consequências no trabalho. In: 
CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda; MARQUES, Antonio Luiz (Orgs.). O Trabalho da Pessoa com 
Deficiência. Curitiba: Juruá, 2009. p. 237-52. 
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revelação do pecado; a defesa da existência de instituições que cuidem dessas 

pessoas; e o incentivo à difusão de donativos e às ações de caridade”.  

Observa-se, ainda, que essa matriz da deficiência é notada na atualidade, 

sendo comum considerar abençoadas as pessoas que realizam trabalhos ou 

possuem parentesco com pessoas com deficiência. Sem contar que a deficiência 

ainda é exposta para fins de ações de caridade motivadas pela compaixão e 

piedade. 

Outra concepção de deficiência surge com a transição do feudalismo para o 

capitalismo, quando a forma de enxergar a deficiência tinha em vista o modelo de 

homem normal, de forma que se tenta reabilitá-la para enquadrá-la dentro dos 

padrões sociais considerados normais. Essa matriz da deficiência que é denominada 

“normalidade como matriz preponderante” ainda pode ser verificada em empresas 

que alocam a mão de obra das pessoas, nessa condição, somente para 

determinadas atividades e não utilizam o potencial de trabalho da pessoa. Em parte 

mais avançada do presente trabalho, realiza-r-se-á crítica a respeito da possibilidade 

de instituir o mapeamento de função, já que seu fundamento está atrelado a esta 

antiquada matriz de normalidade. 

A inclusão social, como matriz da interpretação da deficiência, é o novo 

modelo foi adotado nos últimos documentos normativos, conforme mencionado no 

item anterior. Essa concepção não foca a incapacidade e, sim, a capacidade do 

indivíduo, além de respeitar a diversidade social.  

Por fim, a matriz da técnica como interpretação dominante leva em conta 

que “a deficiência, é um problema técnico a ser gerenciado como um recurso dentro 

das organizações de trabalho”. 

Além das diversas formas de concepção da deficiência, as condições e 

práticas de trabalhos também devem ser objetos de análise como forma de garantir 

a igualdade de oportunidade. Essas questões passam a ser objeto da Sociologia 

que pondera a respeito da relação entre a deficiência e os espaços sociais. Nesse 

sentido: 

 

[...] é que questões de saúde, doença ou deficiência passa a ser 
considerada como um estado social e a autoridade médica como um 
sistema de controle social [...] a sociedade, para ter um 
funcionamento apropriado, todos os seus membros devem 
desempenhar seus papéis adequadamente. A saúde é definida como 
um estado estável, normal, associado a uma capacidade ótima. Ao 
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contrário, a doença e a deficiência são consideradas como estados 
“anormais”, que tornam os indivíduos improdutivos e dependentes, 
enfim, formas similares ao desvio social. A profissão médica é 
considerada como tendo uma função crucial no controle social da 
doença e um papel importante para a sociedade [...] 63 

 

Considerando a visão da Sociologia, podemos afirmar que existem três 

modelos de deficiência, criados a partir da categoria espaço no processo de inclusão 

e discriminação das pessoas com deficiência. São eles: modelo caritativo, modelo 

médico e modelo social.64 

O modelo caritativo considera que a pessoa com deficiência é vítima de um 

déficit e que não seria capaz de levar uma vida independente e, por isso, destina-

lhes espaços especiais, serviços especiais e instituições diferentes. 

O modelo médico considera que a pessoa com deficiência apresenta 

problemas físicos que precisam ser curados, busca a normalidade delas e baseia-se 

na ideia de que ela precisa ser mudada para se adequar à sociedade onde vive. Por 

isso, para normalizá-la, o modelo médico pressupõe que é essencial tratá-la, 

destinar serviços especiais, educação especiais, dentre outras providências, no 

mesmo sentido. 

O modelo social se fundamenta na ideia de que a deficiência é resultado do 

modo como a sociedade se organiza. Assim, a pessoa com deficiência é 

discriminada, caso a sociedade esteja mal organizada e, portanto, nela persistirão a 

existência de barreiras de acessibilidade, institucionais e atitudinais. 

As normas internacionais vigentes, mormente a Convenção sobre Direitos 

das Pessoas com Deficiência, se amparam no modelo social, pois protegem a 

igualdade de oportunidades. Do mesmo modo, o Estado brasileiro, conforme já se 

comentou, deve se orientar pela matriz da inclusão social, em que pesem os 

inúmeros impasses e resistências, para que haja o cumprimento da extensa 

legislação brasileira destinada à proteção dos direitos das pessoas com deficiência. 

No item seguinte analisaremos as consequências advindas das diversas 

formas de concepções da deficiência que, indubitavelmente, ensejam a exclusão 
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 Idem, ibidem, p. 253. 
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 Versão Revista do Manual que foi integrante do projeto “Documento de Estratégia para Redução da 
Pobreza e Deficiência”, iniciado por Judy Heumann, Disability Advisor of the World Bank, com apoio 
do fundo alemão. Disponivel em: http://www.making-prsp-
inclusive.org/uploads/media/Making_PRSP_inclusive_Port_101108.pdf. Acesso em: 12 de jun. 2012. 
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social da minoria. Por isso, paralelamente, discorrer-se-á a respeito do tratamento 

jurídico estabelecido para coibir e prevenir a violação de direitos do grupo. 

 

2.2. Preconceito, Estereótipo e Discriminação 

O Ministério do Trabalho, em parceria com o Ministério da Justiça, pelo 

Programa Nacional de Direitos Humanos e da Organização Internacional do 

Trabalho, edital “Brasil, gênero e raça”, trouxe as definições de preconceito, 

discriminação e estereótipo. 

 

Estereótipo, embora possua nome complicado, tem funcionamento 
que pode ser comparado ao de um simples carimbo. Uma vez 
carimbados os membros de determinado grupo como possuidores 
daquele atributo, as pessoas deixam de avaliar os membros do grupo 
pelas suas reais qualidades e passam a julgá-los pelo carimbo. 

Preconceito é uma indisposição, um julgamento prévio negativo que 
se faz de pessoas estigmatizadas por estereótipos. 

Discriminação é o nome que se dá para a conduta (ação ou omissão) 
que viola direitos das pessoas com base em critérios injustificados e 
injustos tais como a raça, o sexo, a idade, a opção religiosa e 
outros.65 

 

José Claudio Monteiro de Brito Filho66 faz diferenciação entre preconceito, 

discriminação e estereótipo. Frisa que o preconceito é uma atitude negativa 

aprendida, designada a um determinado grupo, consistente em julgar ou conceituar 

alguém mediante generalização e banalização. Define o estereótipo como a 

generalização excessiva a respeito do comportamento ou de outras características 

de determinados grupos e ainda ressalta que o preconceito, embora seja 

condenado, não atenta contra direitos subjetivos, e isso é um dos aspectos que o 

distingue da discriminação, já esta é vedada pelo ordenamento jurídico nacional e 

internacional67 e ocorre com a exteriorização do preconceito. 

O estigma consiste em uma diferença indesejável daquilo que a sociedade 

convencionou como normal. Trata-se de uma violação permanente da norma e 
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 Programa Nacional de Direitos Humanos. Brasil Gênero e Raça: todos pela igualdade de 
oportunidades: teoria e prática, Brasília: MTb, Acessoria, 1998, p. 14-5. 
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 BRITO FILHO, José Cláudio de. Discriminação no Trabalho,  São Paulo: Ltr, 2002. 
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 A vedação à discriminação é constitucional conforme Art. 3º, IV e foi objeto da III Conferência 
Mundial das Nações Unidas contra racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. 
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desperta uma conotação mais ampla, pois a deficiência é entendida como um 

obstáculo para a participação da vida social. De tal modo que um cego, por exemplo, 

passa a ser visto não só como uma pessoa que não consegue enxergar, uma vez 

que essa dificuldade é estendida para todos os meandros da vida social. 

Conforme o conceito anteriormente descrito, o estereótipo corresponde a 

rótulo, ao carimbo que traz implícito um prejulgamento, sem possibilidade de 

alteração de posturas diante da imagem preconcebida. Notoriamente, as pessoas 

com deficiência consistem em categoria e alvo privilegiados de estereótipos 

negativos que reforçam sua situação de inferioridade em relação à maioria normal. 

É necessário, sobretudo, que a pessoa com deficiência não seja vista como 

um conjunto indistinto e, sim, um grupo particularizado, para que sociedade não veja 

somente a deficiência, mas sim a pessoa. Essa confusão resulta na sensação de 

que nada do que é feito, simplesmente é realizado porque a pessoa é capaz, e tudo 

fica associado à deficiência, ou seja, vive-se em função da desta. Se a pessoa se 

magoa, é por causa da deficiência, se a pessoa se irrita, isso foi em virtude da 

deficiência, se a pessoa foi vitoriosa, em uma competição, ou se destaca no 

trabalho, foi porque compensou sua deficiência. 

Tanto o estigma como o estereótipo constituem formas de opressão 

decorrentes dos valores históricos formadores da cultura ocidental e se baseiam na 

ideia de pena, ao invés do respeito que, na maior parte das vezes, só é alcançado 

diante da demonstração de que se é capaz de superar as deficiências físicas pela 

conquista de grandes feitos.68 

O estereótipo não se confunde com preconceito, embora ambos decorram 

da raiz préjulgamento em relação a grupos ou pessoas. Porém, ele se limita à 

rotulação e estigmatização de um atributo a um grupo. O preconceito está associado 

à idéia, opinião ou sentimento desfavorável formado, a priori, sem maior 

conhecimento, ponderação ou razão e traz consigo a noção de superioridade.  

Historicamente, notamos que a deficiência é concebida como um modo de 

afirmação da normalidade em oposição e afastamento da diversidade. Isso, por si, 
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 “This is important because to appreciate fully the extend and significance of the oppression of 
disabled people na understanding of history and its relationship to western culture: the central value 
system around which estern society is clustered, is vital.” BARNES, Colin. A Legacy of Oppression: A 
History of Disability in Western Culture. Disponível em http://www.leeds.ac.uk/disability-
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resulta na criação de barreira quanto à responsabilização do normal propiciar 

condições para inclusão do “não normal”.  

O tratamento diferenciado da pessoa com deficiência, na vida prática, 

consiste em discriminação. Assim, a discriminação não se confunde com 

preconceito, este legitima aquela. Nesse sentido: 

 

Contudo, preconceito e discriminação não se confundem. O 
preconceito legitima a discriminação e, esta, por sua vez gera o 
preconceito.69 

 

Maria Aparecida Gugel define discriminação da seguinte forma: 

 

Pode ser uma ação ou omissão que tem por objetivo restringir 
direitos das pessoas ou grupos, desfavorecendo-os. Trata-se de 
discriminação negativa, criminosa.70 

 

A Constituição Brasileira estabelece, no art. 3, IV, que constituem como 

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil “promover o bem de todos, 

sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer formas de discriminação”. 

O art. 5, XLI, dispõe que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais”, e o inciso XLII, estabelece que “a prática de 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei”. 

O art. 7, XXXI, acrescenta a “proibição de qualquer discriminação no tocante 

a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”. 

No plano da legislação brasileira infraconstitucional, o art. 1, da Lei nº 

9.029/95, define que a dispensa discriminatória ocorre quando for motivada em 

razão de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade. Ainda o art. 

4 do diploma legislativo prevê que a dispensa motivada por ato discriminatório será 

indenizada pela readmissão com ressarcimento de todo período de afastamento ou 

pelo pagamento em dobro da remuneração correspondente ao período de 
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 MARQUES, Christiani. O Contrato de Trabalho e a Discriminação Estética. São Paulo: Ltr, 2002. p. 
179. 
70

 GUGEL. Maria Aparecida. Pessoas com Deficiência e o Direito do Trabalho. Florianópolis: Obra 
Jurídica, 2007. p. 89. 



49 
 

afastamento. Nos dois casos, serão garantidos a correção e juros legais, sem 

prejuízo da indenização por dano moral. 

Além disso, no plano internacional, a Convenção 111 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, assim define a discriminação: 

 

Artigo 1.º (1) Para os fins da presente Convenção, o termo 
«discriminação» compreende: a) Toda a distinção, exclusão ou 
preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, 
ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir 
ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria 
de emprego ou profissão; b) Toda e qualquer distinção, exclusão ou 
preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou 
profissão, que poderá ser especificada pelo Estado Membro 
interessado depois de consultadas as organizações representativas 
de patrões e trabalhadores, quando estas existam, e outros 
organismos adequados. 

 

Do mesmo modo, o conceito de discriminação é esclarecido pela Convenção 

Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência, Convenção da Guatemala, no seguinte sentido: 

 

Artigo I. [...] 
2. Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência  
a) o termo "discriminação contra as pessoas portadoras de 
deficiência" significa toda diferenciação, exclusão ou restrição 
baseada em deficiência, antecedente de deficiência, conseqüência 
de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou 
passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras 
de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades 
fundamentais.  
b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência 
adotada pelo Estado Parte para promover a integração social ou o 
desenvolvimento pessoal dos portadores de deficiência, desde que a 
diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à 
igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar 
tal diferenciação ou preferência. Nos casos em que a legislação 
interna preveja a declaração de interdição, quando for necessária e 
apropriada para o seu bem-estar, esta não constituirá discriminação. 
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O princípio da não discriminação, depreendido das normas internacionais e 

refletido na legislação interna – é corolário dos princípios da isonomia71 e da 

dignidade da pessoa humana.72 

A integração entre esses princípios – igualdade, dignidade da pessoa 

humana e não discriminação – assumem importante papel, pois autorizam tornar 

condutas legítimas em ilegítimas, possibilitam falar em discriminação positiva ou 

negativa. 

A doutrina classifica a discriminação em: negativa e positiva, direta, indireta 

e oculta, discriminação legítima e institucional. 

A discriminação negativa ocorre pela adoção de critérios desiguais em 

relação aos sujeitos que possuem os mesmos direitos. É manifestada pelo racismo, 

preconceito e concepções estereotipadas.  

A discriminação positiva consiste em medidas de políticas sociais, ações 

públicas ou privadas motivadas pelo Estado e destinadas a eliminar as situações de 

desigualdade.  

A adoção de políticas de discriminação positiva leva o Estado a assumir uma 

postura ativa na inclusão de minorias. O conceito de minorias73, no caso, não é 

numérico, mas corresponde à possibilidade de acesso a oportunidades sociais. 
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Nesse mesmo sentido, com a finalidade eliminar a discriminação negativa e 

concretizar o princípio da igualdade, as normas internacionais, de acordo com o que 

já foi comentado, e a legislação interna direcionam para adoção das ações 

afirmativas. 

Ainda, a doutrina complementa o estudo sob a abordagem que realiza a 

respeito das modalidades de discriminação direta, indireta e oculta.74 

A discriminação direta é explícita, manifestada pela adoção do tratamento 

diferenciado em favor ou em prejuízo de grupos específicos, como por exemplo, o 

anúncio de vagas de emprego que, expressamente, exigem como requisito a boa 

aparência, idade inferior a 40 anos, sexo, dentre outros fatores. É uma discriminação 

intencional e consciente. 

A discriminação indireta, ao contrário da anterior, não é aparente nem 

imediata e, a priori, apresenta-se como uma regra neutra, aplicável a todos, porém 

produz, indiretamente, efeito discriminatório destinado a impedir que alguém ou um 

grupo consiga ser incluído na regra. A exemplo disso, cite-se a exigência de curso 

superior ou fluência em algum idioma para o preenchimento de uma vaga de 

emprego que não requer, na prática, a utilização de nenhum dos requisitos 

solicitados pelo empregador. 

A discriminação oculta é semelhante à discriminação indireta, porque é 

implícita, não declarada, mas é consciente e acobertada por medidas 

aparentemente neutras. Será caso de discriminação oculta a constatação da decisão 

empresarial de contratar pessoas somente de uma raça, tipo físico, religião, etc. 

Nesse sentido: 

 

Será oculta, por exemplo, a discriminação que decorrer da decisão 
empresarial de contratar apenas membros de uma determinada 
religião. A jurisprudência estadunidense considerou oculta a 
discriminação ocorrida em uma escola no qual o número de 
professores negros acusava-se sensivelmente inferior ao de 
professores brancos, mesmo em se considerando que a escola 
atendia a um número expressivo de alunos negros.75 

 

                                                                                                                                                                                     
http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/download/888/740. Acesso em: 18 de jun. 
2012. p. 142-56. 
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A discriminação legítima é aquela que pode ser justificada diante da real 

necessidade de habilidades específicas e que exclui o acesso de determinado 

grupo. A título de exemplo estão as atividades em que o desempenho dos sentidos 

sejam essenciais como a contratação de um motorista de ambulância. 

No caso, se os fatores discriminatórios forem permitidos, não se fala em 

discriminação. Essa espécie de discriminação tem sido considerada válida, quando 

a seleção ocorre em função do critério gênero, uma vez que é justificada pelo tipo de 

atividade. É o que ocorre, por exemplo, com a contratação de guardas femininas 

para atividades que demandam força física, ou para guarda de um presídio feminino. 

Christiani Marques explica a respeito do fator de discrímen: 

 

[...] para analisarmos se existe discriminação ou não, será necessário 
identificarmos o fator de discrímen. 

A legislação não impossibilita a discriminação, deverá existir lógica 
entre o fator de desequiparação e a distinção estabelecida ... os 
fatores de discrímen se justificáveis, não ensejam ferimento à 
isonomia e, portanto, não há que se falar em discriminação.76  

 

Conforme foi observado, as convenções internacionais da Organização 

Internacional do Trabalho admitem as discriminações legítimas. A Convenção 111, 

por exemplo, afasta do campo discriminatório as restrições baseadas nas exigências 

técnicas do cargo a ser ocupado.  

Do mesmo modo, a Convenção 159 também garante o acesso das pessoas 

com deficiência a empregos adequados, porém, em relação à dita adequação, é 

necessário extremo cuidado na interpretação da terminologia. Nesse sentido, 

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca esclarece que: 

 

A palavra, aqui, acreditava-se, deve ser interpretada em sentido 
duplo. Adequado às peculiaridades da deficiência apresentada pelo 
trabalhador, mediante adoção dos instrumentos hábeis a propiciar 
produtividade profissional, e, adequado no sentido de que o emprego 
deve propiciar ao trabalhador oportunidades iguais de remuneração, 
progresso profissional, dignidade e cidadania.77  

 

                                                           
76

 MARQUES, opus cit., p.184. 
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A adoção de medidas de discriminação positiva, ações afirmativas, como 

forma de compensar as discriminações negativas, que durante anos afeta o grupo, 

também são contempladas pelas normas internacionais como formas de 

discriminação legítima, conforme consta nos artigos, cujo teor foi transcrito 

anteriormente. 

Por fim, e não menos importante, a discriminação pode ser tradicional ou 

institucional. 

A discriminação tradicional decorre do comportamento costumeiramente 

discriminatório perante determinados grupos. Essa espécie de discriminação enseja 

a criação de tabus, senso comum de crença, passados de geração em geração. A 

mitigação da discriminação tradicional decorre do desenvolvimento político e cultural 

da sociedade. 

De modo muito semelhante, a discriminação institucional é verificada na 

estrutura organizacional da sociedade, no relacionamento entre os grupos sociais, e 

repercute na questão do acesso das pessoas aos espaços sociais. No caso da 

discriminação institucional, inexiste o aspecto volitivo, sendo fundada na própria 

dinâmica social, segundo a qual os excluídos simplesmente são assim, excluídos. 

 

Não se realça, aqui, o aspecto volitivo ou consciente, mas a própria 
dinâmica social, segundo a qual os excluídos assim o são, não por 
decisão consciente daqueles que os excluem, mas em razão de 
obstáculos sociais que se impõem de forma intransponível.78 

 

Todavia, o estudo da discriminação institucional, indireta e oculta, assume 

extrema relevância, uma vez que, usualmente, a discriminação não é configurada 

somente por atitudes diretamente prejudiciais ao grupo, mas principalmente por 

práticas institucionalizadas, que, ao menos aparentemente, ocorrem em 

conformidade aos preceitos antidiscriminatórios. 

As medidas de discriminação positiva possuem esse árduo objetivo, qual 

seja, remover as práticas invisíveis de discriminação – discriminação institucional, 

indireta e oculta – que, mesmo diante das inúmeras políticas públicas para combatê-

las, ainda prevalecem. 
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É o que se vê, por exemplo, em relação ao cumprimento da reserva de cotas 

prevista na Lei nº 8.213/91. O descumprimento das cotas é justificado, 

primordialmente, pela inexistência de qualificação profissional. Assim vejamos: 

 

A percepção de que as vagas oferecidas pelas empresas, publicadas 
nos jornais, podem ser preenchidas por qualquer pessoa com 
deficiência é representada em 57,8%, enquanto que a premissa 
sobre a concordância de que a falta de qualificação profissional 
dificulta a entrada dessas pessoas nas empresas chegou a 86,8% da 

percepção daqueles que concordam com essa afirmação.
79

 

 

A ausência de qualificação profissional, assim, nada mais reflete do que a 

prevalência da discriminação institucional contrária ao grupo. Ou seja, se são 

desqualificados, isso decorre da inacessibilidade ao ensino, superior ou 

profissionalizante; se não frequentam instituições de ensino, isso decorre da falta de 

inadequação espacial das instituições, ferramentas, transportes, dentre outros 

fatores.  

E tudo isso transborda em concepções discriminatórias contrárias ao grupo: 

ou são vistos como vítimas e coitadinhos, ou, quando se destacam, como heróis. 

Assim, o fortalecimento histórico e social da discriminação institucional é 

intensificado, cada vez mais, caso o alvo das medidas de discriminação positiva não 

estejam efetivamente focados nas garantias de oportunidade de participação social 

para todos. 

A respeito das medidas de discriminação positiva cumpre, por ora, somente, 

analisá-las diante das demais espécies de discriminação.  

Outro ponto importante e que também decorre da discriminação institucional 

trata da destinação de cargos específicos feita pelas empresas às pessoas com 

deficiência, ou seja, os chamados serviços de back office, o teletrabalho, dentre 

outros. 

É interessante extrair algumas reflexões a respeito do ponto. A primeira 

indagação que surge é: se as empresas cumprem as cotas destinadas às reservas 

de vagas às pessoas com deficiência, estão de acordo com o comando legal. Por 

que, então, estariam em desacordo com as medidas de discriminação positiva? 
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A resposta para essa pergunta nos leva à observação de que o cumprimento 

do comando legal origina, paralelamente, outra prática discriminatória, que, no caso, 

é uma discriminação negativa: a ocultação das pessoas com deficiência que 

trabalham na empresa, seja em razão de estética ou em razão de outras 

concepções discriminatórias já estudadas.  

Há uma discriminação derivada do próprio cumprimento do comando legal 

antidiscriminatório, uma inclusão-excludente: contrata-se pessoas com deficiência, 

cumprem-se as cotas, porém para funções que não as exponham diretamente ao 

público (expulsão da visibilidade), ou mesmo, quando expostas, são incorporadas à 

paisagem como algo exótico, caridoso e com finalidades publicitárias. 

Existe doutrina que defende que o teletrabalho consiste na forma ideal de 

cumprimento da reserva de vagas e de inclusão social das pessoas com deficiência, 

sem que precisem transpor as barreiras arquitetônicas.80 

Contudo, a reserva de cotas direcionada somente aos serviços back office e 

o teletrabalho devem ser analisadas com mais vagar pela organização da própria 

empresa a fim de evitar a discriminação. 

Assim, se toda a mão de obra da empresa é empregada em serviços back 

office e teletrabalho, diante da inexistência de estrutura física para permanência dos 

trabalhadores, a contratação não seria discriminatória. Todavia, se adoção desta 

ocorrer somente considerando-se que o acesso da pessoa com deficiência é difícil 

ou como justificativa para empresa não adequar seu espaço físico para todos, a 

contratação é irregular, e há discriminação. 

Esse contexto propicia outra indagação: por que uma norma inclusiva, como 

reserva de cotas para pessoa com deficiência na empresa, se depara, por vezes, 

com práticas excludentes? Por que a própria inclusão se depara com diversas 

formas de exclusão? 

Para justificar a causa do problema, Bader Burihan Sawaia remete à análise 

da dialética exclusão x inclusão e explana que a inclusão social, na verdade, 

consiste em processo de disciplinarização dos excluídos, um processo de controle 

social e manutenção da ordem. 
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As reflexões de Foucault servem de referência teórica à concepção 
exclusão como processo dialético de inclusão. Sua obra é uma 
brilhante argumentação em favor da ideia de que a inclusão social é 
um processo de disciplinarização dos excluídos, portanto, um 
processo de controle social e manutenção da ordem na desigualdade 
social [...]81 

 

Isso explica a inclusão perversa sob duas perspectivas. 

A primeira é a de que a exclusão não é considerada um estado que se 

adquire e se livra em bloco, de forma homogênea, pois se trata de um processo 

complexo que se encontra no agir e no pensar, bem como nas determinações 

sociais e históricas, conforme foi observado a partir do estudo das concepções da 

deficiência. No entanto, dificilmente alguém assumiria uma intenção declarada, 

contrária a qualquer grupo social, diante da larga divulgação das conquistas 

antidiscriminatórias e, por isso, o comportamento é adequado ao comando legal, ou 

seja, cumprem-se as cotas, porém elas contribuem para processo de opressão do 

grupo, em virtude de práticas segregativas aparentemente neutras. 

A outra perspectiva, embora crítica, não consiste no objetivo do presente 

trabalho, já que ideológica, porém, convém mencioná-la. Trata-se do fato de que 

próprio sistema capitalista nasce com os excluídos, tendo a inclusão da pessoa com 

deficiência que está, a priori, em consonância com os objetivos do sistema 

econômico.  Decorre da ideia de que o social deve se subordinar ao econômico, em 

cumprimento meramente formal das cotas, quando, na prática, está condicionado ao 

mito da improdutividade da pessoa com deficiência, alocadas somente em funções 

pré definidas pelo empregador, ou aos padrões estéticos dominantes na sociedade, 

já que fomentam a publicidade e o consequente aumento de vendas para a 

empresa. Nesse sentido, Maura Pardini Bicudo Véras esclarece: 

 

A exclusão social, assim, aparece como face econômica do 
neoliberalismo globalizado na América Latina e no Brasil e para ela 
não há nenhuma política assistencialista porque, segundo Oliveira, 
as classes dominantes desistiram de integrá-la quer à produção, quer 
à cidadania. Pretendem, sim, é segregar, confinar, em verdadeiro 
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apartheid de classes, um crescente distanciamento e 
incomunicabilidade, traço construído socialmente.82 

 

O processo de exclusão social, assim, aparece como uma face econômica 

em que as classes dominantes pretendem segregar, em verdadeiro apartheid entre 

classes, sob traços de construção social de estereótipos.83 

A evolução do processo de inclusão social permite depreender que, para as 

camadas excluídas não lhes interessam uma inclusão baseada unicamente no 

oferecimento de condições de sobrevivência, mas sim uma inclusão específica com 

reconhecimento de dignidade. Não se trata apenas do desejo de igualar-se, mas, 

também, de distinguir-se e ser reconhecido para afastar o descrédito social que 

atormenta as camadas excluídas. 

É possível estabelecer um paralelo entre os processos de inclusão social 

dos moradores de rua com as pessoas com deficiência, dessa forma, nesse sentido, 

Bader Burhan Sawaia, comenta:  

 

Os moradores de rua demonstram empiricamente a tese de que o 
desejo e a ética não estão atrelados às necessidade da espécie. Não 
lhes interessam qualquer sobrevivência, mas uma específica, com 
reconhecimento e dignidade. Mesmo na miséria, eles não estão 
reduzidos às necessidades biológicas, indicando que não há um 
patamar em que o homem é animal. O sofrimento deles revela o 
processo de exclusão afetando o corpo e a alma, com muito 
sofrimento, sendo o maior deles o descrédito social, que os 
atormenta mais que a fome. O brado angustiante do eu quero ser 
gente perpassa o subtexto de todos os discursos.84 

 

Considerando essas duas perspectivas, é possível depreender e justificar 

porque determinadas políticas empresariais ou institucionais acabam, muitas vezes, 

por impedir o acesso das pessoas com deficiência, mediante o aparente 

cumprimento das leis antidiscriminatórias, a exemplo, da reserva de vagas, a ser 

estudada no capítulo seguinte. 
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2.3. Considerações sobre a luta pelo reconhecimento das pessoas com 

deficiência em Axel Honneth 

Para condução da análise das ações afirmativas, destinadas à inclusão da 

pessoa com deficiência, será interessante, mesmo que preliminarmente e de 

maneira geral, investigar o processo de transformação cultural e comportamental 

pela sociedade, a partir da perspectiva de Axel Honneth. 

Seu objetivo consistiu em criar uma teoria que possibilitasse a leitura de 

mudanças sociais contemporâneas, o que permite fazer uso de sua teoria do 

reconhecimento para analisar o processo de inclusão social das pessoas com 

deficiência.85 

Honneth sistematizou as formas de desrespeito que afetam a integridade 

moral do indivíduo, de três maneiras: 1) maus tratos físicos e violação corporal86; 2) 

negação, exclusão de direitos que são garantidos a outros membros da sociedade87; 

3) degradação, ofensa, desvalorização do status da pessoa, e inferioridade em 

relação aos valores dominantes de uma sociedade.88 

Como decorrência das formas de desrespeito, assim, Honneth também 

elaborou essas formas de reconhecimento, sob argumento de que somente com 

este o sujeito poderia construir uma auto-imagem positiva para sustento de sua 

moral. 
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Desse modo, a primeira forma de reconhecimento se refere ao respeito à 

integridade corporal, que é motivada pelo afeto propiciado pelos que são próximos e 

que gera o encorajamento. A segunda forma de reconhecimento consiste na 

igualdade de direitos, no reconhecimento do indivíduo como cidadão. A terceira 

forma de reconhecimento trata do resgate da estima social, no aumento da auto-

estima social. Essa etapa possui relevância para questão do trabalho, pois se 

relaciona com o desempenho e capacidade de contribuição. 

Ainda, Honneth assevera que as reações de indignação moral às situações 

de desrespeito incentivam a busca de formas positivas de reconhecimento e são 

capazes de conceber a pessoa de modo irrestrito, individualizado, capaz de se 

identificar com seus objetivos e desejos. Nesse sentido: 

 

Por conseguinte, o quadro interpretativo geral de que dependemos 
descreve o processo de formação moral através do qual se 
desdobrou o potencial normativo do reconhecimento recíporoco ao 
longo de uma sequência idealizada de lutas... De acordo com isso, 
são as três formas de reconhecimento do amor, do direito e da 
estima que criam primeiramente, tomadas em conjunto, as condições 
sociais sob as quais os sujeitos humanos podem chegar a uma 
atitude positiva para com eles mesmos; pois só graças à aquisição 
cumulativa de autoconfiança, autorespeito e autoestima, como 
garante sucessivamente a experiência das três formas de 
reconhecimento, uma pessoa é capaz de se conceber um ser 
autônomo e individualizado e de se identificar com seus objetivos e 
seus desejos.89 

 

O modelo teórico desenvolvido por Honneth também pode ser associado às 

concepções sociais da deficiência, já estudadas. Isto porque, permite explicar os 

motivos que levam à reprodução da opressão social contra o grupo – representadas 

pelo estigma, estereótipo, preconceito e discriminação – e responde à indignação, 

manifestada no item anterior que alude à aparente inclusão social, ou seja, o 

aparente reconhecimento de direitos em detrimento do resgate da estima social do 

grupo. 
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2.4. Considerações sobre o longo caminho da inclusão: exclusão, segregação, 

integração e inclusão. 

De acordo com Romeu Kazumi Sassaki90, é possível identificar diferentes 

momentos nos procedimentos de inclusão adotados pela sociedade, destinados às 

pessoas com deficiência: exclusão, segregação, integração e, finalmente, a inclusão. 

A fase da exclusão social se caracteriza pelo total isolamento do convívio 

social de determinadas camadas da população. Por outro lado, a fase da 

segregação é caracterizada pelo tratamento especial, porém isolado, diferenciado, 

que se atribui ao grupo e que, portanto, reforça o estigma já existente. 

No que se à fase da integração social, verifica-se a participação das 

camadas excluídas na sociedade, inclusive respaldada pelo ordenamento jurídico, 

porém, pressupõe a “normalização” do “diferenciado”. Há, nessa fase, estímulos 

para que as pessoas com deficiência, no caso, se adaptem à sociedade.  

Contudo, tanto a legislação como as próprias empresas, conforme será 

verificado, ainda se orientam por políticas integrativas. Isso fica evidenciado pela 

justificativa mais recorrente, apresentada pelas empresas, em virtude do 

descumprimento da reserva de cotas, ou seja, a falta de qualificação profissional das 

pessoas com deficiência, o que deixa evidente a prevalência da ideia de que é a 

pessoa com deficiência quem deve se adaptar aos interesses e práticas 

empresariais, e não o contrário. 

Conforme será comentado adiante, a maior parte da legislação nacional, 

especialmente anterior à Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, 

apresenta aspecto integrativo, o que explica a recorrente confusão de nomenclatura 

“integração”, “inserção” e “inclusão” feita pela doutrina. 

O significado de “integração” e “inserção” é o mesmo, como explicado antes; 

já a inclusão social, ao contrário, reflete a consciência da comunidade, aceitação de 

diferenças e co-responsabilização quanto às necessidades dos outros. Há, na 

inclusão social, um processo de adaptação da sociedade e de seus sistemas para 

incluir todos em atendimento à diversidade. 

Contudo, a ideologia da “normalização”, “inserção” ou “integração” ainda 

permeia o processo de inclusão das pessoas com deficiência, o que impede, por 

                                                           
90

 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão social: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: 
WVA, 1997. 
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consequência, o reconhecimento concreto de direitos e o resgate da auto-estima 

social do grupo. Cumpre, assim, analisar em que medida as ações afirmativas 

contribuem para o reconhecimento das pessoas com deficiência. 
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3.  O SISTEMA DE COTAS: UTOPIA OU POSSIBLILIDADE? 

 

O principal objetivo do presente capítulo é averiguar a finalidade, a 

fundamentação, a aplicação e a eficiência do sistema de cotas para contratação de 

pessoas com deficiência, previsto no art. 93, da Lei nº 8.213/91. 

No primeiro item deste capítulo, considerando que a natureza jurídica do 

sistema de cotas legais é de ação afirmativa, busca-se conceituar o instituto e frisar 

suas finalidades. Trata-se, ainda, da evolução das concepções de igualdade, desde 

seu caráter universal até o atendimento da diversidade. Por isso, cumpre destacar 

que a materialização da igualdade depende não somente do reconhecimento cultural 

do grupo, mas também do fator econômico - a noção de “reconhecimento-

redistribuição”, enfocada por Nancy Fraser. 91 

A compreensão do tema será direcionada pela análise das modalidades de 

ações afirmativas e pelo papel do Estado, na sua articulação, para torná-las mais 

eficazes. 

E ainda neste item, uma sucinta análise da legislação estrangeira permite 

verificar três pontos relevantes: (a) fundamento para adoção de medidas de 

discriminação positiva, (b) o sistema de cotas como uma das modalidades de 

medidas destinadas à inclusão social (existem outras) e, por fim, (c) a dependência 

da eficiência do sistema de cotas de outras medidas que viabilizam a sua aplicação, 

dentre essas, educação inclusiva, sistema fiscal incentivador de práticas inclusivas, 

reabilitação e habilitação profissional. 

O item 2 do capítulo enfatiza a importância do acesso ao trabalho e aponta 

as respectivas alternativas feitas pela legislação: (a) medidas de profissionalização, 

como o contrato de aprendizagem e estágio, e (b) medidas de acesso ao trabalho 

baseadas no sistema de cotas legais. 

Alude-se, também, aos índices estatísticos de pessoas com deficiência no 

Brasil, apurados pelo Censo realizado em 2010 pelo IBGE, e propõe-se uma 

discussão quanto ao impacto dos benefícios previdenciários e assistenciais frente ao 

número de pessoas com deficiência contratadas nos moldes da lei de cotas.  

                                                           
91

 FRASER, Nancy. Reconhecimento sem ética? Revista Lua Nova, São Paulo, n. 70, 2007, p. 101-
138. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ln/n70/a06n70.pdf. Acesso em: 18 de jun. 2012. 

 

http://www.scielo.br/pdf/ln/n70/a06n70.pdf
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No final, em razão das estratégias empresariais voltadas à flexibilização do 

sistema produtivo, centra-se na análise de alguns entendimentos jurisprudenciais da 

política de cotas; e, novamente, a análise permite concluir que a ausência de 

legislação específica regulamentadora do art. 93, da Lei nº 8.213/91 também é um 

dos grandes entraves a uma maior adesão às cotas legais.  

 

3.1.  As medidas de ações afirmativas  

3.1.1. Conceito e finalidades 

O surgimento das ações afirmativas é resultado do processo da luta histórica 

pelo reconhecimento de grupos marginalizados. Em um primeiro momento, o 

combate à discriminação é ignorado pela sociedade e, só posteriormente, passou a 

ser tutelado pelo direto. 

As finalidades das medidas de ações afirmativas superam a mera proibição 

da discriminação pela reparação a posteriori dos danos, o que, muitas vezes, é difícil 

em razão da exigência de produção das provas no âmbito discriminatório. O alcance 

das ações afirmativas é mais amplo, pois essas atingem danos oriundos do 

passados, condutas resultantes de comportamentos sociais históricos92. 

As medidas de ação afirmativa podem ser oriundas de órgãos públicos bem 

como de entidades privadas, sendo sempre destinadas à promoção da inclusão de 

grupos notoriamente discriminados, para possibilitar o seu reconhecimento social.  

O direito recebe um ousado papel de transformador da realidade social93, 

para atingir as aspirações de igualdade dos grupos excluídos, tanto para erradicar 

os estereótipos de anormalidade, quanto para reforçar a atuação do setor jurídico na 

sociedade para aplicação de direitos específicos que diminuam o impacto da 

exclusão. 

                                                           
92

 “Trata-se, então, de superar a proibição pura e simples da discriminação, que, possibilita, tão 
somente a separação dos danos a posteriori, muitas vezes impossível diante da exigência quase 
sempre intransponível da prova do âmbito discriminatório. As ações afirmativas compensam danos 
oriundos do passado, de condutas imemoráveis ou de raízes históricas profundas, e podem decorrer 
de imposição legal, judicial ou de ações voluntárias de entidades privadas instigadas ou não por leis 
abertas, de política de isenções fiscais, por exemplo, ou bolsas de ensino, e outras tantas”. 
FONSECA, opus cit., p. 184 
93

 “Espera-se que as medidas coercitivas ou facultativas da igualdade assumam caráter provisório, 
pois, o que se supõe, é que a convivência entre as pessoas, enriquecida pela diversidade, ensine, por 
si só, a tolerância e supra as distancias sociais até então intransponíveis, em razão da pesada carga 
de preconceito herdada de condutas seculares. Assume-se o tratamento desigual aos desiguais na 
justa medida da desigualdade”. Idem, ibidem, p. 186. 
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O objetivo das ações afirmativas não reside apenas em coibir a 

discriminação do presente, mas também eliminar as consequências da 

discriminação histórica, sobretudo as sequelas estruturais da sociedade que tendem 

a se perpetuar94.  

 

3.1.2. As ações afirmativas sob a perspectiva dos direitos humanos 

A contextualização histórica das ações afirmativas revela uma estrita relação 

dessas com a evolução dos direitos humanos pautados na inclusão social e luta 

emancipatória dos grupos e minorias excluídos.  

A universalidade e a indivisibilidade foram aspectos agregados aos direitos 

humanos na seara internacional a partir da Declaração de 1948, aspectos que 

impulsionaram a criação de um sistema de normas internacionais de proteção 

desses direitos. Paralelamente a esse sistema global, surgiram normas regionais na 

Europa, América e África também buscando a internacionalização de tais direitos. 

A primeira fase dessa tendência foi marcada pela proteção geral dos direitos 

humanos, principalmente no que tange o temor baseado na diferença – motor dos 

atos nazistas. 

No entanto, a proteção genérica não se demonstrou suficiente para garantir 

os direitos humanos em situações específicas, de tal forma que a criação de 

proteções diferenciadas, em face da vulnerabilidade de certos grupos, tornou-se 

imprescindível.  

A diferença não deveria mais ser considerada motivo para afastar direitos, 

mas sim para promover direitos. 

Em tal contexto a concepção de igualdade recebeu diversas interpretações: 

1) igualdade formal, previsão legal; 2) igualdade material, corresponde ao critério de 

justiça social distributiva e, ainda, à igualdade material voltada ao reconhecimento 

das identidades, ou seja, sexo, raça, cor, etnia, características físicas e biológicas, 

dentre outros critérios.95 

                                                           
94

 “Esses efeitos revelam na chamada ´discriminação estrutural’ calcada em abissais desigualdades 
sociais entre grupos dominantes e os grupos minoritários ou marginalizados”. MELO, op. cit., p. 133. 
95

 “Nesse cenário, por exemplo, a população afro descendente, as mulheres, as crianças e demais 
grupos que devem ser vistos nas suas especificidades e peculiaridades de sua condição social. Ao 
lado do direito à igualdade, surge também, como direito fundamental, o direito à diferença. Importa o 
direito à diferença e à diversidade”. PIOVESAN, Flávia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos 
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A ideia de considerar a ciência jurídica como um conjunto de normas 

ajustáveis ao caso concreto pelo positivismo jurídico - amparador do discurso 

neoliberal, racional-tecnocrata - traduz o princípio da igualdade universal, ampla e 

formal é  insuficiente para o alcance do bem comum.96 

Ao contrário, a materialização da igualdade possui elementos específicos, 

que não envolvem somente a questão da redistribuição de direitos na mesma 

proporção e para todos (igualmente), mas envolvem também o reconhecimento do 

grupo pela sociedade.
97

  

Trata-se do viés emancipatório da igualdade, o que exige um modelo em 

que coexistam concomitantemente o amplo e o particular, em que, por um lado, seja 

garantida a redistribuição universal ampla e, por outro, reconheça a diversidade e as 

peculiaridades: 

 

A tarefa em parte é elaborar um conceito amplo de justiça que 
consiga acomodar tanto as reivindicações defensáveis de igualdade 
social quanto às reivindicações defensáveis de reconhecimento da 
diferença. 98  

 

A concretização da igualdade de direitos na sociedade não depende 

somente do afastamento das injustiças econômicas, mas também da aceitação da 

diversidade, de todos os grupos e respectivas peculiaridades - o que é um fator 

relacionado à questão cultural. Considerando-se essa abordagem da questão, 

“reconhecimento-redistribuição”, tomemos o seguinte exemplo: um cidadão, negro, 

executivo norte-americano, bem sucedido de Wall Street, que não consegue tomar 

                                                                                                                                                                                     
humanos. Cadernos de Pesquisa, Vol. 35, n. 124, jan/abr.2005, Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf. Acesso em: 18 de mar. 2012. 

96
 “ Na realidade, quem conferiu as armas para a recepção do discurso neoliberal no campo do Direito 

foi o positivismo jurídico. A ciência jurídica passou a ser considerada como um mero conjunto de 
normas ajustáveis ao caso concreto a partir de um processo de silogismo lógico. O enunciado formal 
da igualdade de todos perante a lei serviu de justificação deste discurso que, em verdade, ostentava 
uma crônica dificuldade de legitimação no que se refere a uma axiologia substancial. O princípio da 
igualdade, portanto, só encontra agasalho no Direito dentro de uma perspectiva puramente formal, 
completamente ajustada ao discurso racional-tecnocrata da modernidade, já que, substancialmente, 
as pessoas são diferentes entre si. Mutatis mutandi, diante de uma perspectiva substancial do Direito 
o discurso técnico-jurídico da modernidade – e seu postulado fundamental da igualdade de todos 
perante a lei – não se sustentaria em cotejo com a liberdade consensual e a afirmação do bem 
comum”. FERREIRA; FERREIRA, opus cit. Acesso em: 18 de fev. 2012. 
97

 “Justiça, hoje, requer tanto uma redistribuição quanto reconhecimento; nenhum deles sozinho é 
suficiente. A partir do momento em que se adota essa tese, entretanto, a questão de como combiná-
los se torna urgente”. FRASER, opus cit. Acesso em: 18 de fev. 2012. 
98

 Idem, ibidem. Acesso em: 18 de fev. 2012. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n124/a0435124.pdf
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um simples táxi em razão do racismo social que prevaleceu durante determinada 

época no país. Ou seja, Se por um lado existe igualdade do ponto de vista 

econômico, ainda prevalece a cultura de segregação social.  

Da mesma forma, quando se supõe que um jovem, com especialização 

profissional, é dispensado da empresa em razão de uma fusão corporativa 

especulatória, a redistribuição e os aspectos econômicos são fatores que 

influenciam no princípio da igualdade99. 

O reconhecimento e a igualdade, assim, são relacionados e dependentes. 

Contudo, o alcance do reconhecimento deve ser bidimensional, reconhecimento-

distribuição, direito de ser igual quando a igualdade inferioriza e direito de ser 

diferente quando a igualdade descaracteriza o grupo. Somente assim tem-se a 

igualdade material.100 

O aperfeiçoamento dos critérios de isonomia influenciou o teor da 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial101, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1965, que nega e 

proíbe qualquer tratamento que embase doutrina de superioridade de raças, e 

assinala a necessidade de adotar medidas para afastar toda e qualquer tipo de 

discriminação racial.102 

A ideia de eliminação da discriminação que passou a ser alvo do sistema 

internacional de normas é a de que devemos ser tratados como iguais, porém 

                                                           
99

 Exemplo referido por Nancy Fraser para fundamentar de modo prático a questão do 
“reconhecimento-redistribuição”. FRASER, Nancy. Redistribución, reconocimento y participación: 
hacia um concepto integrado de la justicia. In: Organización de Las Naciones Unidas para la 
Educación, La ciencia y la cultura. Informe mundial sobre la cultura: 2000-2001. Montevideo: Centro 
Unesco. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/56928514/Unesco-Informe-mundial-sobre-la-cultura-
2000-2001. Acesso em: 19 de jun. 2012.  
100

 SANTOS, Boaventura Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Revista 
Crítica de Ciências Sociais, n. 48, 1997. Disponível em: 
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_RC
CS48.PDF. Acesso em: 05 de abr. 2012. 
101

 Decreto nº 65.810 - de 8 de dezembro de 1969, aprovado pelo decreto legislativo n. 23, de 21 
junho de 1967, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas Discriminação 
Racial, que foi aberta à assinatura em Nova York e pelo Brasil 7 de março de 1966; 
102

 Art. I da Convenção para eliminação de todas as formas de discriminação: 1. Nesta Convenção, a 
expressão "discriminação racial" significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência 
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito 
anula ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de 
condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro domínio de sua vida.  2. Esta Convenção não se aplicará às distinções, 
exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado Parte nesta Convenção entre cidadãos.3. 
Nada nesta Convenção poderá ser interpretado como afetando as disposições legais dos Estados 
Partes, relativas a nacionalidade, cidadania e naturalização, desde que tais disposições não 
discriminem contra qualquer nacionalidade particular.  

http://pt.scribd.com/doc/56928514/Unesco-Informe-mundial-sobre-la-cultura-2000-2001
http://pt.scribd.com/doc/56928514/Unesco-Informe-mundial-sobre-la-cultura-2000-2001
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_RCCS48.PDF
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural_direitos_humanos_RCCS48.PDF
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estamos em situações diferentes, e também aquela de que somos tratados de forma 

diferente, porém, de fato, somos todos iguais.103 

A partir daí, passou-se discutir a respeito de medidas de ação afirmativa que 

deveriam ser tomadas para eliminar qualquer forma de discriminação. Nesse 

sentido:  

 

No âmbito do Direito Internacional Humano, destacam-se duas 
estratégias:  

a) repressiva punitiva (que tem por objetivo, punir, proibir e eliminar a 
discriminação),  

b) promocional (que tem por objetivo promover, fomentar e avançar a 
igualdade). 104 

 

A proibição da discriminação e sua respectiva punição pelo ordenamento 

jurídico não foi suficiente para eliminar o comportamento discriminatório, ainda que 

relevante como meio emergencial de bani-lo. Por isso, houve necessidade de 

intensificar esse processo de medidas antidiscriminatórias destinadas à reinclusão105 

social dos grupos vulneráveis.  

As ações afirmativas surgem revestidas justamente dessa função, ou seja, 

são políticas compensatórias e temporárias destinadas a aliviar um passado 

discriminatório e moldar a sociedade nos princípios da diversidade e pluralidade. 

A análise da aplicabilidade e efeitos das ações afirmativas também deve 

levar em consideração as causas radicais da exclusão, que decorrem do sistema 

econômico, para que não se tornem soluções meramente paliativas, mas sim 

instrumento de mudança social. Essa abordagem foi realizada no Capítulo 2. 

                                                           
103

 A Convenção para eliminação de todas as formas de discriminação esclarece que o 
estabelecimento de medidas para inclusão de grupos discriminados não são considerados práticas 
discriminatórias. Consta essa previsão no item 4 do art.I. “4. Não serão consideradas discriminações 
racial as medidas especiais tomadas como o único objetivo de assegurar progresso adequado de 
certos grupos raciais ou étnicos ou indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária 
para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e 
liberdades fundamentais, contanto que, tais medidas não conduzam, em conseqüência , á 
manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos 
alcançados os seus objetivos”. O texto fundamenta a adoção de ações afirmativas, também 
denominadas medidas de discriminação positiva como meio legal de erradicar a discriminação 
históricas de grupos. 
104

 PIOVESAN, opus cit. Acesso em: 18 de mar. 2012. 
105

 Conforme comentado no Capítulo 2, o sistema exclui para, posteriormente incluir, o que parece 
bastante contraditório, porém se defende que as ações afirmativas consistem no mecanismo jurídico 
inibitório de práticas discriminatórias. 
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A possibilidade de mudança social mensurável é o que justifica a adoção 

das ações afirmativas, sua hermenêutica deve ser libertadora porque se constituem 

uma denúncia aos efeitos perversos do sistema. 106 

Não diferente da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial, a Convenção Internacional sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência também definiu discriminação: qualquer tipo de distinção, 

exclusão ou restrição relacionadas à deficiência, que tenha por efeito ou objetivo 

impedir ou obstar o exercício pleno de direitos.107  

O conceito utilizado pela convenção reforça a necessidade de incorporação 

da perspectiva de gênero para promover o pleno desfrute dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais, conforme consta na alínea “s” do Preâmbulo108 do referido 

documento. 

Essa mesma convenção foi inspirada na necessidade do Estado promover e 

assegurar o exercício de direitos humanos às pessoas com deficiência, pela 

implementação de medidas legislativas e administrativas. Introduziu o conceito de 

reasonable accommodation, ou seja, o dever do Estado de adotar ajustes e 

adaptações para o exercício dos direitos humanos pelas pessoas com deficiência.109 

                                                           
106

 “Toda medida de discriminação positiva, além disto, deve resultar na possibilidade de acarretar 
uma mudança social, ainda que não relevante, mas mensurável objetivamente. Vale dizer, para 
evitar o abstracionismo e a banalização do instituto, é necessário que as medidas, ainda que 
concretamente atinjam um único indivíduo, possam representar alguma possibilidade de 
transformação social, o que equivale à problematização elevada à consciência pública. Toda 
hermenêutica das discriminações positivas deve ser libertadora e, nesta medida, constituir-se em uma 
denúncia dos perversos efeitos do sistema social”. FERREIRA; FERREIRA, opus cit. Alexandre 
Mendes Cruz. Hermenêutica Afirmativa e horizontes ontológicos da discriminação positiva. Disponível 
em: http://jus.com.br/revista/texto/6054/hermeneutica-afirmativa-e-horizontes-ontologicos-da-
discriminacao-positiva. Acesso em: 18 de mar. 2012. 
107

 A Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência se utilizou do mesmo 
conceito de discriminação adotado pela Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial de 1965, conforme artigo 2º. "Discriminação por motivo de deficiência" significa 
qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de 
impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nas esferas 
política, econômica, social, cultural, civil ou qualquer outra. Abrange todas as formas de 
discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável”. 
108

 Alínea s do Preambulo: Ressaltando a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos 
esforços para promover o pleno desfrute dos direitos humanos e liberdades fundamentais. 
109

 "Ajustamento razoável" significa a modificação necessária e adequada e os ajustes que não 
acarretem um ônus desproporcional ou indevido, quando necessários em cada caso, a fim de 
assegurar que as pessoas com deficiência possam desfrutar ou exercitar, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; (art. 
2º). 

http://jus.com.br/revista/texto/6054/hermeneutica-afirmativa-e-horizontes-ontologicos-da-discriminacao-positiva
http://jus.com.br/revista/texto/6054/hermeneutica-afirmativa-e-horizontes-ontologicos-da-discriminacao-positiva
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A violação do reasonable accommodation, ou ajustamento razoável é uma 

violação aos direitos humanos.110 

O reasonable accommodation é antidiscriminatório e sua adoção não viola a 

isonomia, especialmente quando se leva em consideração sua importância no 

ambiente de trabalho. Isto porque, para que o empregador cumpra as medidas de 

discriminação positiva para inclusão baseada no critério de gênero e raça, basta que 

trate todos igualmente. No entanto, a contratação da pessoa com deficiência gera 

questionamento quanto aos custos, seja em relação à dúvida quanto à produtividade 

do grupo, seja àqueles referentes às adaptações físicas do ambiente. Diante disso, a 

ruptura das barreiras físicas no ambiente de trabalho importam no bom desempenho 

da pessoa com deficiência contratada e, consequentemente, na percepção do 

empregador dos seus resultados. 

Desse modo, é adequado que as medidas de discriminação positiva para 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho compreendam também 

o reasonable accommodation. Não há que se falar em ofensa ao princípio da 

isonomia, porque trata de adoção de medida especialmente necessária para a 

inclusão desse grupo. 111 

As finalidades das ações afirmativas são essencialmente sociais e, 

juntamente com o respaldo jurídico, assumem papel fundamental na inclusão das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porém, antes de enfocar essa 

                                                           
110

 “O propósito da Convenção é promover, proteger e assegurar o pleno exercício dos direitos 
humanos das pessoas com deficiência, demandando dos Estados-partes medidas legislativas, 
administrativas e de outra natureza para a implementação dos direitos nela previstos. Introduz a 
Convenção o conceito de ‘reasonable accommodation’, apontando ao dever do Estado de adotar 
ajustes, adaptações, ou modificações razoáveis e apropriadas para assegurar às pessoas com 
deficiência o exercício dos direitos humanos em igualdade de condições com os demais. Violar o 
‘reasonable accommodation’ é uma forma de discriminação nas esferas pública e privada”.  
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 291-2. 
111

 “Although the ADA itself addresses the potential relevance of an individual.s disability to his 
employment by limiting statutory protection to .qualified individual[s] with a disability,. some still cannot 
shake the sense that disability is relevant in the ideal meritocratic employment scheme in a way that 
raceand gender are not.26 In sum, while civil rights laws commanding employers to ignore race or 
gender in their employment decisions seem calculated to direct employer attention away from 
irrelevant information, some see the ADA as limiting an employer.s ability to act on information 
believed to be relevant. Thus, those who are convinced of the (at least potential) materiality of 
disability to job performance . and thus the fairness of taking disability into account . may perceive this 
limitation as a granting of .special rights to persons with disabilities”. CROSSLEY, Mary A. Reasonable 
Accomodation as Part and Parcel of Antidiscrimination Project. FSU College of Law, Public Law 
Reasearch, n. 90, University of Pittsburgh, Law School, set. 2003. Disponível em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=447680. Acesso em: 18 de jun. 2012. 
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questão, cumpre analisar quais os mecanismos de ação afirmativa utilizados pelo 

Estado. 

 

3.1.3.  As modalidades de ações afirmativas 

As modalidades de ações afirmativas112, na doutrina brasileira, seguem a 

linha da construção jurisprudencial e doutrinária norte-americana.  

A medida de ação afirmativa, conforme já comentado, pode emanar tanto do 

Poder Executivo, como do Legislativo como do Judiciário. Também, podem decorrer 

de entidades privadas como empresas e organizações não governamentais. 

As ações afirmativas decorrentes do Estado em países da Civil Law113 

emanam primordialmente da Lei, de modo que o Poder Judiciário atua interpretando 

as leis e impondo condutas aos particulares. 

Por outro lado, as ações afirmativas na esfera privada são frutos da atuação 

crescente do terceiro setor, assim entendido como as organizações não 

governamentais sem fins lucrativos, que refletem iniciativa espontânea da sociedade 

civil, e que se disseminam em empresas, clubes, escolas pela estipulação de 

cláusulas regulamentares de ações afirmativas. 

A classificação das ações afirmativas ainda pode levar em consideração a 

obrigatoriedade ou alternatividade das medidas, uma vez que a estratégia de 

inclusão ora são cogentes e ora são instigadoras.  

As medidas de ação afirmativa de natureza cogente decorrem do Estado, se 

manifestam tanto por decisões judiciais como por normas jurídicas e se baseiam na 

política de cotas ou na eleição de preferências da destinação dos recursos públicos, 

                                                           
112

 Ricardo Tadeu Marques apresenta, para fins de classificação, as seguintes modalidades de ação 
afirmativa: ações afirmativas decorrentes do Estado, ações afirmativas na esfera privada, ações 
afirmativas cogentes, ações afirmativas facultativas e ainda assinala “outros critérios de eleição”. As 
ações afirmativas cogentes, baseiam-se na edição de leis, advinda da consolidação da jurisprudência 
e da doutrina no que tange à exclusão de grupos específicos e que levam em consideração o aspecto 
da raça, origem, etnia, gênero, pessoas com deficiência, idosos e homossexuais. Dirigem-se ao 
próprio Estado ou aos particulares e comumente exigem caráter provisório, perdurando até que os 
dados estatísticos reflitam a superação da discriminação que se propunha aplacar. As ações 
afirmativas facultativas, cuja denominação mais adequada seria “alternativa” e não “facultativa”, 
decorrem de medidas espontâneas estimuladas pelo Estado, como por exemplo, o incentivo por meio 
de renúncia fiscal ou desconto de tarifas públicas para empresas que incluam grupos específicos 
FONSECA, opus cit., p.187-89. 
113

 Em países do Commom Law, são os Poderes Executivo e Judiciário que comandam o processo 
inerente às ações afirmativas. Ao Poder Executivo incumbe o estabelecimento de políticas públicas 
em relação à educação, aos cargos e benefícios. Por outro lado, ao Poder Judiciário cumpre verificar 
a intenção discriminatória e determinar a composição diante da provocação do Ministério Público, 
associações e indivíduos lesados. Idem, ibidem, p.187. 
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podendo se dirigir tanto ao Estado como ao particular, mas, de qualquer modo, 

possuem caráter transitório e excepcional. 114 

As ações afirmativas cogentes são revestidas pela obrigatoriedade, porém 

são medidas transitórias, de caráter excepcional, temporárias até que sua adoção 

modifique os dados estatísticos e afaste a discriminação contrária ao grupo. 

Em contrapartida, as ações afirmativas facultativas consistem em medidas 

espontâneas ou estimuladas pelo Estado, como, por exemplo, renúncia fiscal ou 

desconto de tarifas públicas para particulares ou empresas que adotem políticas de 

inclusão de um grupo específico.115 

As espécies de discriminação positiva demonstram sua extrema ligação com 

a necessidade de políticas públicas em todos os setores da sociedade: trabalho, 

educação, transportes, tributação etc. 

Conforme ressalta Sandro Nahmias 116, ao tratar do assunto, o conceito de 

ações afirmativas não pode ser confundido com o conceito de cotas. O sistema de 

cotas é uma das modalidades de ações afirmativas, por isso, no item seguinte, 

trataremos da importância do acesso ao trabalho como medida de ação afirmativa, 

bem como, das vantagens e desvantagens do sistema de cotas no que corresponde 

ao seu objetivo de inclusão social. 

 

 

3.2. O direito do trabalho como medida de discriminação positiva 

3.2.1.  Medidas de acesso ao trabalho 

A proteção ao trabalho está expressa na Constituição da República em 

diversos dispositivos:  

 art. 1º, IV, como fundamento da República;  

                                                           
114

  Idem, ibidem, p.188. 
115

 As ações afirmativas facultativas decorrem de medidas espontâneas ou estimuladas pelo Estado. 
Verifique-se, alhures, que os diversos ordenamentos jurídicos podem adotar estratégias distintas, 
como as cotas, no caso das obrigatórias, ou incentivos, por meio de renúncia fiscal ou desconto em 
tarifas públicas, para que os particulares, empresas ou escolas incluam grupos específicos. 
FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Op. cit. p.188 
116

 “Elucide-se que as políticas de ação afirmativa norte-americana não se confundem, como 
comumente defendido pelos legisladores brasileiros, com o sistema de cotas fixas para que os 
empregadores contratem, como ocorre no Brasil, através de percentagens fixas membros de grupos 
específicos”. MELO, op. cit., p. 127. 



72 
 

 art. 3º, I e II, como garantia do desenvolvimento nacional e erradicação da 

pobreza, apresenta o papel de redutor das desigualdades sociais e regionais;  

 art. 6º, como direito social;  

 art. 7º, como garantia mínima ao trabalhador;  

 art. 170, como princípio da ordem econômica;  

 art. 193, como princípio da ordem social e elemento de inclusão social. 

O direito constitucional117 ao trabalho reconhecido de forma ampla e 

abrangente a todos os cidadãos não só consiste em elemento que contribuiu ao 

desenvolvimento econômico do Estado, mas também é revestido de caráter 

inclusivo, de tal modo que o aumento do incentivo ao trabalho implica em 

contribuição positiva ao desenvolvimento econômico do próprio Estado.  

O conceito de adaptação razoável, conforme tratado no capítulo anterior, 

também envolve medidas que garantam o acesso ao trabalho e ao exercício do 

pleno emprego pela pessoa com deficiência. 

No Brasil, as medidas de ações afirmativas que se voltam ao exercício do 

pleno emprego e trabalho estão previstas na Lei nº 8.112/90 (inclusão na esfera 

pública), no Decreto nº 3.298/99 e na Lei nº 8.213/91 (inclusão na esfera privada). 

As características gerais de cada um desses diplomas normativos foram tratadas no 

Capítulo I. No momento, vamos analisar a eficiência das referidas normas no que 

tange à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. 

 

 

3.2.2. Inclusão da pessoa com deficiência: a proposta de acesso ao trabalho 

prevista no Decreto nº 3.298/99 

O art. 34, do Decreto nº 3.298/99, também cuidou de regulamentar a política 

de emprego sob as seguintes finalidades: 1) inserção no mercado de trabalho; 2) 

incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho protegido 

em oficinas de produção ou terapêuticas; 3) nos casos de deficiência grave ou 

severa, mediante a contratação de cooperativas sociais. 

                                                           
117

 Cumpre salientar o esclarecimento feito por Ana Claudia Vieira no sentido de que: “O direito ao 
trabalho, todavia, não se confunde com o direito a trabalho em regime de emprego. Como se verá 
mais adiante, há várias modalidades de relações de trabalho. Cabe às políticas públicas criar 
condições para que as pessoas em geral possam ter acesso a uma destas modalidades”.  
CISZEWSKI, op. cit., p. 60. 
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Embora baseado na ideia de inserção da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, o Decreto nº 3.298/99 também pode ser visto como um 

instrumento para garantir o acesso ao emprego do grupo. 

Também, o art. 35 do mesmo decreto enumera três modalidades de 

colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.  

A primeira, a colocação competitiva, que consiste na contratação regular, 

sem adoção de procedimentos especiais. Nesse tipo de colocação, as condições de 

trabalho são iguais aos demais empregados e, portanto, há contrato de trabalho nos 

termos definidos pelos arts. 2º e 3º da CLT. 

A segunda espécie de colocação é a seletiva de acordo com as normas 

trabalhistas e previdenciárias, baseada na adoção de procedimentos especiais, 

como por exemplo, a necessidade de condições de trabalho diferenciadas, jornada 

variável, proporcionalidade de salário, horário flexível. 

O art.35, § 2º, do Decreto nº 3.298/99, e a Instrução Normativa nº 20/2001, 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dispõem a respeito da supervisão e 

orientação técnica que auxiliem e tornem possível a compensação de limitações 

funcionais, motoras, sensoriais, mentais para possibilitar que a pessoa com 

deficiência explore suas habilidades em condição de igualdade a todas demais 

pessoas. Também, nessa espécie de contratação, o processo é regular sendo 

assegurados todos os direitos trabalhistas. 

No que se refere à terceira espécie, colocação por conta própria, prevista no 

art. 35, inc. III, do Decreto nº 3.298/99, como o nome sugere, é um encargo da 

própria pessoa, no qual a busca pela emancipação econômica e pessoal se dá 

mediante trabalho autônomo, cooperativo ou vínculo familiar, não existindo vínculo 

empregatício. 

Para o cumprimento das finalidades dispostas no decreto, as entidades de 

assistência social e beneficentes poderão intermediar a contratação. É o que ocorre 

com a contratação em regime especial - pelas entidades assistenciais e 

cooperativas -, e com o trabalho protegido (art. 34 do Decreto nº 3.298/99) em 

oficinas protegidas de produção e oficinas terapêuticas (art. 35, §§ 4º e 5º). 

A Portaria nº 772, de 26 de agosto de 1990, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, dispõe a respeito da possibilidade de a pessoa com deficiência, 

devidamente registrada em atividade assistencial, prestar serviços a empresas com 

fins terapêuticos ou de desenvolvimento de capacidade laborativa. Vale ressaltar 
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que essa prestação de serviços não pode se estender por mais de seis meses, uma 

vez que seu objetivo consiste em treinamento visando à capacitação e à inserção da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho e, portanto, não caracteriza vínculo 

empregatício. 

O parágrafo único do art. 34 do Decreto nº 3.298/99 dispõe que nos casos 

de deficiência grave ou severa, a inserção da pessoa com deficiência poderá ser 

realizada mediante a contratação de cooperativas sociais, previstas na Lei nº 

9.857/99. 

A Lei nº 9.857/99 dispõe a respeito das cooperativas sociais que possuem a 

finalidade de inserir pessoas em desvantagem118. Para efeitos da referida lei, são 

consideradas pessoas em desvantagem, conforme art. 1º, os deficientes físicos e 

sensoriais, os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de 

acompanhamento psiquiátrico permanente, os egressos de hospitais psiquiátricos, 

os dependentes químicos, os egressos de prisões, os condenados a penas 

alternativas e os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situação familiar 

difícil do ponto de vista econômico. 

A função das cooperativas, conforme já foi assinalado acima, é capacitar e 

habilitar as pessoas com deficiência mais severa, sendo que não podem ser meras 

intermediadoras de mão de obra ou mesmo empregadoras, sendo que, em caso de 

ser constatada essa irregularidade, será reconhecido o vínculo entre cooperados e 

cooperativa ou cooperado e tomador de serviço. 

O art. 35, §§ 4º e 5º, ainda dispõe a respeito do trabalho protegido da 

pessoa com deficiência nas oficinas de produção e nas oficinas protegidas 

terapêuticas. Trata-se de unidades autônomas e funcionam em relação de 

dependência com entidades públicas ou beneficentes de assistência social. Essas 

oficinas são indispensáveis em determinados casos de deficiência e objetivam a 

habilitação social para posterior ingresso no mercado de trabalho. As pessoas com 

deficiência muito grave terão o trabalho protegido quando a deficiência impedir o 

exercício de trabalho fora das oficinas, em qualquer outra modalidade de trabalho. 

 

                                                           
118

 Art. 3
o
 Consideram-se pessoas em desvantagem, para os efeitos desta Lei: I – os deficientes 

físicos e sensoriais; II – os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de 
acompanhamento psiquiátrico permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos; III – os 
dependentes químicos; VI – os condenados a penas alternativas à detenção; VII – os adolescentes 
em idade adequada ao trabalho e situação familiar difícil do ponto de vista econômico, social ou 
afetivo. 
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Importante assinalar que essa espécie de trabalho é típico do 

assistencialismo e da fase da integração119 da pessoa com deficiência, sendo que 

sua utilização na fase da inclusão social somente ocorrerá em caso de deficiência 

severa. 

O art. 35, § 4º, do Decreto nº 3.298/99 prevê que a oficina protegida de 

produção tem a finalidade de desenvolver programa de habilitação profissional. 

Essas oficinas são caracterizadas pelo trabalho remunerado. 

O objetivo da oficina protegida terapêutica, conforme o art. 35, § 5º, do 

Decreto nº 3.298/99, é o da integração social, por meio de atividades de adaptação e 

capacitação para trabalhos que, devido o grau de deficiência, não possam 

desempenhar atividade laboral no mercado competitivo. Esse período de adaptação 

e capacitação não caracteriza vínculo empregatício. 

 

3.2.3. Inclusão social: a proposta do sistema de preenchimento obrigatório de 

cotas legais 

O surgimento dos direitos sociais, por si, inovaram o sistema jurídico, uma 

vez que proporcionaram o reconhecimento e a redistribuição da classe dos 

trabalhadores que, vulneráveis no contrato de trabalho, necessitam de proteção 

especial. Além do mais, as normas trabalhistas tratam de oferecer proteção ainda 

maior em situações temporárias e permanentes de vulnerabilidade, tal como ocorre 

com o tratamento diferenciado dispensado à gestante (art.7º, XVIII, CRFB); aos 

idosos (art. 230, CRFB), dentre outros casos. 

A análise das finalidades e dos fundamentos das ações afirmativas permite 

verificar sua semelhança com os objetivos pretendidos pelas normas trabalhistas: 

ambos protegem grupos vulneráveis. Porém, no caso das ações afirmativas, 

conforme já foi comentado, essa proteção é transitória até que modiquem os dados 

estatísticos e afaste a discriminação do grupo120. 

                                                           
119

 Conforme já foi anotado, sobre o processo de inclusão social são constatadas as seguintes fases: 
1) fase da exclusão; 2) fase da segregação; 3) fase da integração e 4) fase da inclusão social. A fase 
da integração é caracterizada pela matriz da normalidade, na medida em que impõe à 
“normalização”, adaptação do “diferenciado” para possibilitar sua participação na sociedade. A 
integração admite a participação das camadas excluídas na sociedade, porém procura moldar a 
pessoa com deficiência a estrutura social já existente.  
120

 A norma de ação afirmativa garantindo emprego às pessoas com deficiências visa implementar 
esse direito social fundamental, o direito ao trabalho, trabalho digno, respeitável. Se é verdade que 



76 
 

Conforme será melhor explorado no capítulo seguinte, o acesso ao trabalho 

está intimamente ligado ao princípio constitucional do desenvolvimento, daí a 

importância do papel das ações afirmativas na área trabalhista. 

O sistema de cotas é um dos instrumentos para implementação das ações 

afirmativas, porém não é o único. Há, como também já foi comentado, outras 

medidas de discriminação positiva, para fins de inclusão social de grupos 

discriminados, tais como a habilitação, reabilitação, capacitação, profissionalização, 

extinção das barreiras arquitetônicas, físicas e atitudinais, políticas de incentivo fiscal 

para inclusão da pessoa com deficiência.121 

Existem três modalidades de sistema de cotas: cotas legais, cotas 

terceirizadas e cotas-contribuição. 

O sistema de cotas legais é o que existe no Brasil. É aplicado tanto na 

esfera pública (art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90) e quanto na esfera privada (art. 93, 

da Lei nº 8.213/91) de forma progressiva. 

O sistema de cota terceirizada é aplicado na França. De acordo com esse 

sistema a empresa pode contratar diretamente ou através de uma entidade de 

trabalho para cumprir as cotas legais. 

No sistema de cota-contribuição122,  tanto a empresa como a sociedade 

possuem responsabilidade pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado, 

assim, preza-se pela oportunidade de emprego, porém se isso não for possível, 

paga-se pelo descumprimento das cotas. 

 

                                                                                                                                                                                     
não se tem conseguido obter o pleno emprego, o que coloca o Estado em débito com grande parte da 
população, mais verdade ainda será o fato de que, nessa guerra pela sobrevivência, as pessoas com 
deficiência desde o inicio já se colocam em desvantagem, cuja compensação se faz pelo dirigismo 
contratual em foco. Trata-se de se lhes assegurar essa patrimonialidade mínima que lhes tem sido 
negada com mais intensidade, visto que todas as condições de exclusão social nelas se intensificam , 
como se verificará. O Estado, destarte, corrige a desigualdade e promove a justiça compensatória, 
como determina o art. 3º da Constituição do Brasil. FONSECA, opus cit., 228-9. 
121

 Coloca-se a habilitação, reabilitação, capacitação e profissionalização como medidas de acesso 
ao trabalho e ao pleno emprego, porém o que se pretende defender no presente trabalho, como 
melhor solução, é a inclusão social e não a integração da pessoa com deficiência. Desse modo, 
pensa-se que a inclusão da pessoa com deficiência poderá ocorrer independente de sua 
“normalização” mas sim com foco nas suas habilidades. 
122

 Conforme será verificado, o sistema de cota-contribuição é utilizado por alguns países, mas não se 
acredita que suas propostas é a melhor forma para incluir a pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho. A inclusão social envolve mudanças atitudinais e não pagamentos como forma de 
compensar o dano social. Substituir o cumprimento das cotas pelo pagamento de contribuição pelo 
seu descumprimento consiste em incentivar a diversidade de tributos, que já predominam em nosso 
país, e não tratar a raiz social do problema. 
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3.2.4. As cotas para inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho no direito estrangeiro. 

As políticas para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho também são adotadas pelos ordenamentos jurídicos alienígenas, tal como 

se depreende do levantamento feito pela Secretaria de Inspeção do Trabalho 

(SIT)123; tais políticas envolvem providências em âmbito público e privado, dentre 

essas, reserva obrigatória de vagas, incentivos fiscais e contribuições empresariais 

em favor de fundos públicos destinados a custeio de programas de formação 

profissional. 

O Estado português assume uma postura proativa porque está respaldado 

em princípios de igualdade real trazidos pela própria vontade constitucional. O art. 

28 da Lei nº 38/04 estabelece cota de até 2% de trabalhadores com deficiência para 

iniciativa privada124. A legislação espanhola (art. 4º, Decreto Real nº 1.451/1983) 

também prevê percentual idêntico e, por outro lado, estabelece uma gama de 

incentivos fiscais às empresas com redução de 50% da cota patronal125.  

A lei francesa126 determina percentual obrigatório de 6% de contratação de 

pessoa com de deficiência em empresas com mais de 20 empregados e ainda 

estabelecem benefícios que reduzem a cota patronal da previdência para subsídio 

dos salários, bônus para contratação de pessoas com deficiência na condição de 

aprendizes, subsídios para entidades filantrópicas ligadas à pessoa com deficiência 

e salário mínimo assegurado por lei que variam de acordo com a ocupação. 

A Constituição italiana assinala a proteção aos direitos das pessoas com 

deficiência e a legislação estabelece cotas de 7% para as empresas com mais de 50 

                                                           
123

 SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, SIT. A Inclusão das Pessoas com Deficiência no 
Mercado de Trabalho, Brasília: 2 ed, SIT, 2007. disponível em: 
http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao_pessoas_defi12_07.pdf. Acesso em: 18 de mar. 2012. 

124
Art.28º. As quotas de emprego. 1-As empresas devem, tendo em conta a sua dimensão, contratar 

pessoas com deficiência, mediante contrato de trabalho ou de prestação de serviço, em número até 
2% do total de  trabalhadores. 2- O disposto no número anterior pode ser aplicável a outras entidades 
empregadoras nos termos a regulamentar. 3- A Administração Pública deve proceder à contratação 
de pessoas com deficiência em percentagem igual ou superior a 5%. PORTUGAL. Lei nº 38 de 18 de 
agosto de 2004. Define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e 
participação das pessoas com deficiência. Diário da República, I, série – A, n. 194, p. 5236. 
Disponível em: http://xiripitu.com.sapo.pt/legis/acessibilidade/Lei_38-2004.pdf. Acesso em: 03 de jun. 
2012. 

125
 FONSECA, opus cit., p. 101-4. 

126
 Idem, ibidem, p. 105-7. 

http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao_pessoas_defi12_07.pdf
http://xiripitu.com.sapo.pt/legis/acessibilidade/Lei_38-2004.pdf
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empregados, duas pessoas com deficiência no caso de empresas com 36 a 50 

trabalhadores, e uma, se a empresa possuir entre 15 e 35 trabalhadores.127 

Os países do continente americano tais como Argentina, Chile, Colômbia, El 

Salvador, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela128 também 

apresentam proteções legais expressas às pessoas com deficiência. Nem todos 

estão amparados pelo sistema de cotas, tal como ocorre com a Nicarágua129, porém, 

outros combinam a política de ação afirmativa de cotas com a política de benefícios 

fiscais, como por exemplo a legislação Argentina.130 

A edição do Disability Discrimination Act (DDA) em 1995 pelo Reino Unido 

veda a discriminação das pessoas com deficiência em relação ao acesso ao 

emprego, além de estabelecer medidas de ordem organizacional e físicas como 

dever do empregador131. Assim como no direito estadunidense132, os percentuais de 

cotas no Reino Unido podem ser definidos pelo Poder Judiciário. 
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 Idem, ibidem, p.108-10. 
128

 INTERNATIONAL DISABILITY RIGHTS MONITOR – IDRM. Monotoreo Internacional de los 
Derechos de las Personas con discapacidad. In: Informe regional de las américas. Chicago: Red 
Internacional sobre Discapacidad, 2004. Disponível em: 
http://www.ideanet.org/cir/uploads/File/IDRM%20Americas_Sp_04.pdf. Acesso em: 12 de jun. 2012. 

129
 FONSECA, opus cit., p.116. 

130
 Em relação a legislação argentina, Ricardo Tadeu comenta: “Apesar da tendência flexibilizatória, a 

Lei nº 25.687 estabelece um percentual de, no mínimo, 4% para contratação de servidores públicos, 
ampliando o que vigorava anteriormente por meio da Lei nº 22.431, que fixava o percentual de até 
4%. Estenderam-se, ademais, alguns incentivos para que as empresas privadas também contratem 
pessoas com deficiência, tais como, renúncia fiscal expressa pela dedução de 70% dos impostos 
sobre lucros e capitais e também redução da contribuição patronal em 50%, por até 12 meses, e de 
33% do conjunto das contribuições previdenciárias, em caráter definitivo, dependendo do numero de 
trabalhadores com deficiência contratados pela empresa por prazo indeterminado. Art. 6, Lei nº 
25.877 da Reforma Laboral”. Idem, ibidem, p.100. 
131

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca ressalta que a adoção do modelo inclusivo pelo Reino Unido é 
muito recente porque prevaleceu, historicamente, o modelo assistencial, segregativo, consistente em 
tratamento em hospitais, asilos e oferecimento de pensões pelo Estado. Idem, ibidem, p.121. 
132

 Em relação à proteção da pessoa com deficiência nos Estados Unidos, Ricardo Tadeu Marques da 
Fonseca comenta que, em 1990, foi editada a ADA – The Americans with Disabilities Act, que 
consiste na lei dos norte-americanos para pessoas com deficiência e que apresenta capítulos que 
tratam de emprego, barreiras arquitetônicas e de comunicação, de discriminação e disposições 
gerais. Quanto à possibilidade do Poder Judiciário fixar o percentual de cotas obrigatórias para 
contratação de pessoa com deficiência, o mesmo autor  ressalta que é entendimento da Suprema 
Corte Norte Americana de que possível fixar cotas para contratação em empresas por via judicial, 
desde que seja demonstrado por qualquer meio de prova, inclusive estatística que os quadros 
respectivos não contemplam as minorias, sendo que isso pode ocorrer tanto pela via individual como 
pela via coletiva.  FONSECA, opus cit., p.122-125. 

http://www.ideanet.org/cir/uploads/File/IDRM%20Americas_Sp_04.pdf
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3.2.5. O sistema de cotas sob a perspectiva da Teoria do reconhecimento-

distribuição. 

Outro aspecto que fundamenta a adoção das medidas de discriminação 

positiva, mesmo na esfera privada, consiste na principal causa da exclusão social, 

ou seja, a organização social baseada na exploração da produtividade e 

lucratividade, assunto tratado pelo Capítulo 2.  

Tais medidas tentam atenuar os resultados excludentes gerados pelo 

sistema econômico. Por isso, Nancy Fraser atribui às medidas de discriminação um 

dever ético e moral do próprio Estado para ultrapassar o formalismo legal e atingir, 

conforme mencionado, a transformação social.  

Trata-se de aplicação destinada a obter resultados concretos da garantia 

legal previstas em instrumentos normativos internacionais, constitucionais e legais.133 

No âmbito nacional, as ações afirmativas destinadas à inclusão da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho, prevista como obrigatoriedade de 

preenchimento do percentual das cotas legais, tem provocado algumas discussões 

seja em virtude do seu descumprimento pelas empresas seja pela permanência do 

comportamento resistente da sociedade no sentido de incluir a pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho.134  

A resistência da sociedade para aceitar, sob o olhar inclusivo, o atendimento 

das cotas legais não é um problema único e isolado. Na verdade, o não 

reconhecimento social é resultado da somatória de diversas falhas que envolvem 
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 “No que se refere às medidas de antidiscriminação, não convém esquecer que ‘o tipo de 
sociedade vigente vem organizada na expoliação violenta da mais-valia do trabalho e na exclusão de 
grande parte da população’. Assim, muitas propostas que visam de alguma maneira atenuar os 
efeitos do capitalismo e do neoliberalismo trazem o germe da discriminação positiva e podem se 
concretizar dentro deste cenário, ainda que para isto tenham que superar a visão da comunidade 
jurídica sobre o assunto e, fundamentalmente, sobre si mesma. Tome-se como exemplo o 
investimento feito num determinado local em educação pública de qualidade. Enquanto medida geral 
e abstrata, visando a melhoria dos indicadores regionais, não pode ser considerada 
antidiscriminatória. Entretanto, a partir do momento que uma pessoa de baixa renda tenha acesso ao 
programa, ele acaba se convertendo numa medida de discriminação afirmativa. A condição 
existencial da criança de baixa renda foi considerada pela medida, que lhe proporcionou condições 
de desviar-se da inexorabilidade do destino que haveria certamente de suportar caso não lograsse 
obter um ensino de qualidade. Esta superação, no mundo jurídico, pode planificar-se de diferentes 
modos e em diferentes ocasiões. De qualquer maneira, insiste-se, ela só se revelará possível pela 
hermenêutica. É através dela que o Direito pode se superar como último refúgio das formas para 
adquirir o status de principal instrumento de transformação social. E é também através dela que os 
atores sociais podem realmente compreender o sistema e repudiá-lo vigorosamente naquilo que lhes 
seja prejudicial”. FERREIRA; FERREIRA, opus cit. Acesso em 18 de mar. 2012. 
134

 Assunto que será tratado no presente capítulo com maior ênfase, oportunidade em que se 
discutirá a respeito da política de cotas para pessoas com deficiência nas empresas. 
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outras políticas estatais, dentre as quais algumas também são medidas de 

discriminação positiva, que deveriam viabilizar ou, ao menos, incentivar o sistema de 

cotas legais. 135  

Se o reconhecimento dos grupos excluídos não depende somente da 

adoção de políticas redistributivas, mas também do reconhecimento sociocultural, 

como meio de afastar o comportamento discriminatório histórico da sociedade, 

percebe-se - por linha semelhante de pensamento, porém frente a análise do próprio 

mecanismo de inclusão: medidas de discriminação positiva - que sua aplicação 

deverá ter como alvo diversas outras esferas da sociedade para que atinja seu 

objetivo transformador. 

Isso significa que as medidas destinadas à inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho serão totalmente inócuas, se o próprio Estado 

não apresentar a mesma postura inclusiva no setor educacional, na questão de 

incentivos fiscais destinados aos empregadores, no amparo à saúde, a fim de 

viabilizar a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. De tal forma que 

o Estado inclusivo não é inclusivo somente em razão da existência de uma norma 

jurídica que prevê a obrigatoriedade de contratação de percentuais de pessoa com 

deficiência, mas sim porque todo o seu sistema constrói uma sociedade inclusiva. 

Quanto à necessidade de adoção de um sistema inclusivo mais abrangente, 

a análise da prática é bastante curiosa.  

Foram obtidos dados, em pesquisa realizada em empresa de 

reflorestamento, no ano de 2007, que revelam os seguintes aspectos: falta de 

sensibilização136 em virtude de trabalho desenvolvido juntamente com a pessoa com 

deficiência; ausência de adaptações, práticas de Recursos Humanos 

discriminatórias. No mesmo trabalho foi constatado que a inserção está amplamente 
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 Essas outras políticas estatais consistem na articulação entre a obrigatoriedade de cumprimento 
de cotas e incentivos às empresas. Além disso, refere-se também ao amparo que o próprio Estado 
deve fornecer para a inclusão dos grupos. No caso, o amparo ideal consiste na educação inclusiva, 
na reabilitação e habilitação dos profissionais como meio de garantir o desenvolvimento. Essas outras 
medidas que viabilizam a aplicação e eficiência do sistema de cotas serão discutidas no próximo 
capítulo. 
136

 No que se refere ao quesito “sensibilização”, a pesquisa demonstrou o despreparo da equipe em 
lidar com a deficiência, no que se refere ao quesito “práticas de RH”, a pesquisa demonstrou que a 
pessoa com deficiência é desvalorizada de um modo geral porque os cargos que estão disponíveis 
são cargos de menos valor dentro da empresa e não são cargos de coordenação. COIMBRA, 
Cristiane Elias Penido; GOULART, Iris Barbosa. Análise da inserção das pessoas com deficiência 
segundo suas percepções. In: CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de; MARQUES, Antônio Luiz 
(Orgs.). O Trabalho da Pessoa com Deficiência.  Curitiba: Juruá, 2009. p 106. 
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voltada ao cumprimento das cotas, embora o foco deveria ser mudado para tentar 

adaptar as empresas às pessoas com deficiência. 

Os resultados da pesquisa foram notoriamente antagônicos às finalidades 

das medidas de discriminação positiva para inclusão das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho, porque, embora relevantes, por outro lado, revelam que o 

seu sucesso depende de políticas de regulamentação do próprio sistema de 

cotas137, desde medidas para habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, 

medidas de ação afirmativa de incentivo fiscal até medidas positivas de educação.  

A opção do legislador constitucional pela sociedade inclusiva importa na 

proatividade do próprio Estado no sentido de prover medidas que assegurem o 

acesso e a possibilidade de participação das pessoas com deficiência na vida 

coletiva da forma mais independente possível, por isso, a seguir, passa-se a analisar 

a importância do sistema de cotas, suas falhas e possíveis soluções. 

 

3.2.6. Medidas de acesso aos cargos e empregos públicos 

Conforme já se comentou acima, a promoção da igualdade real é dever do 

Estado que, para tanto, adota medidas de ação afirmativas para compensar as 

desigualdades. 

No caso, para o preenchimento de vagas no setor público o art. 37, VIII, da 

Constituição da República, determina a reserva de cargos para pessoas com 

deficiência e o art. 5, § 2º, da Lei nº 8.112/90 fixa o percentual de 5% a 20%138.  

O Decreto 3.298/99139 também regulamentou a respeito da admissão das 

pessoas com deficiência aprovadas em concursos públicos, mas sua aplicação 
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 Ausência de regulamentação específica destinada à própria medida de cotas legais para 
contratação de pessoas com deficiência. 
138

 A respeito da forma de incidência do percentual de cotas para se combinar o princípio da reserva 
de vagas com o princípio da universalidade do concurso. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca 
comenta: “Aplicando-se a metodologia proposta por Alexy, no sentido de se ponderem princípios, 
fazendo que cada um deles imprima sua vigência, sua força, sua eficácia, tem sido considerada a 
necessidade de se elaborarem duas listas, conforme determina o art. 42 do Decreto nº 3.298/99; uma 
indicando a classificação geral dos candidatos, inclusive daqueles com deficiência; outra, apartando 
as pessoas com deficiência, que concorrerão às vagas entre si, de acordo com a proporção indicada 
no edital; a classificação far-se-á obedecendo-se à mesma proporção, convocando-se os primeiros 
colocados na lista geral e, a cada momento de incidência da referida proporção nomeia-se uma 
pessoa com deficiência, respeitando-se a lista respectiva. Desse modo, se o edital indicou o 
percentual de 5%  para pessoas com deficiência, toma-se o total de aprovados de acordo com a nota 
de corte, sujeito a alterações em cada lista, e convoca-se uma pessoa com deficiência. Assim, caso 
se aprovem 100 (cem) candidatos, o primeiro com deficiência virá no 5º, 10º e 15º, e assim, 
sucessivamente; se forem aprovados apenas dois candidatos, colocar-se-á apenas um de cada lista”. 
FONSECA, opus cit., p. 278. 
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restringe-se à esfera federal, porém, essa interpretação pode ocorrer de forma 

extensiva aos concursos estaduais e municipais, em atenção ao o art. 3º, da 

Constituição da República e a Lei nº 7.853/89, que é regulamentada pelo referido 

decreto. 

Cumpre assinalar a previsão contida no art. 24, da Lei nº 8.666/93, Lei de 

Licitações, que autoriza a contratação de trabalhadores com deficiência ligados a 

atividades sem fins lucrativos, o que enseja distorções, pois tal permissão se refere 

somente às atividades-meio, sendo que existem situações em que os trabalhadores 

ocupam atividades-fim da Administração Pública ou são contratados com 

trabalhadores concursados, porém por salários bem mais baixos. Isso contraria o 

princípio da isonomia salarial e também a intenção da norma jurídica que foi a de 

contratar de forma temporária para preparar os trabalhadores com deficiência para 

serem aprovados no concurso público ou ingressar no mercado de trabalho.140 

Outro aspecto relevante ao tema inclusão social de minorias na esferas 

públicas é o Programa Nacional de Ações Afirmativas, instituído pelo Decreto nº 

4.228/02 e que demonstra o compromisso do Estado brasileiro com as propostas 

internacionais de combate à discriminação e de promoção da igualdade. 

O art. 2º do referido documento prevê as seguintes medidas de ação 

afirmativa: 

Art. 2o O Programa Nacional de Ações Afirmativas contemplará, 
entre outras medidas administrativas e de gestão estratégica, as 
seguintes ações, respeitada a legislação em vigor: 
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 “O Decreto nº 3.298/99 restringe-se, formalmente, aos concursos em âmbito federal, mas sua 
aplicação pode ser feita, por analogia ou por interpretação extensiva, nos concursos em âmbito 
estadual ou municipal, se os editais e a legislação específica afrontarem os princípios constitucionais 
indicados no art 3º e, também a Lei 7.853/89, que é expressamente regulamentada pelo Decreto em 
comento”. Idem, ibidem, p. 277 
140

 A respeito da contratação de pessoas com deficiência tendo em vista o art. 24, da Lei nº 8.666/96: 
“Estabelece-se uma exceção ao princípio do concurso público, expressa no art. 24, da Lei nº 
8.666/96, Lei das Licitações, a qual autoriza que se admitam trabalhadores com deficiência ligados a 
entidades sem fins lucrativos, o que gera distorções, já que a permissão de que se cuida refere-se a 
atividades-meio apenas, e situações existem em que os trabalhadores ativam-se em funções 
finalísticas da Administração ou são contratados para prestar serviços simultaneamente com 
trabalhadores concursados em atividades-meio, mas recebem salários irrisórios, o que afronta o 
princípio constitucional da isonomia salarial. De qualquer modo, devem as autoridades zelar pelo 
princípio do concurso público, mesmo na ocorrência de licitude na terceirização, para que os salários 
não se materializem díspares. Uma medida adotada como adequação destaca a idéia de que a 
inserção nessa hipótese deve ser temporária para preparar os trabalhadores com deficiência para 
serem aprovados em concurso ou para que ingressem no mercado de trabalho privado”. FONSECA, 
opus cit., p. 279. 
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I - observância, pelos órgãos da Administração Pública Federal, de 
requisito que garanta a realização de metas percentuais de 
participação de afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras 
de deficiência no preenchimento de cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS; 

II - inclusão, nos termos de transferências negociadas de recursos 
celebradas pela Administração Pública Federal, de cláusulas de 
adesão ao Programa; 

III - observância, nas licitações promovidas por órgãos da 
Administração Pública Federal, de critério adicional de pontuação, a 
ser utilizado para beneficiar fornecedores que comprovem a adoção 
de políticas compatíveis com os objetivos do Programa; e 

IV - inclusão, nas contratações de empresas prestadoras de serviços, 
bem como de técnicos e consultores no âmbito de projetos 
desenvolvidos em parceria com organismos internacionais, de 
dispositivo estabelecendo metas percentuais de participação de 
afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência. 

 

As propostas do programa, assim, reforçam o compromisso do Estado com 

a inclusão social de grupos vulneráveis na própria Administração Pública. Trata-se 

de medida de discriminação positiva que reforça preceitos anteriormente estudados, 

mas merece o destaque, pois reflete, ao menos no plano normativo, o 

reconhecimento do Estado do déficit social fruto de discriminações negativas 

históricas. 

 

3.2.7. Medidas de acesso ao trabalho na esfera privada: política de cotas legais 

obrigatórias 

Para promoção da inclusão social das pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho, conforme já foi exposto, o Brasil adotou o sistema de cotas. O art. 93, 

da Lei nº 8.213/91141 estabelece que as empresas com mais de 100 (cem) 

empregados estão obrigadas a preencher de 2% a 5% de seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas. 
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 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 500 a 1000.............. 4% 
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De acordo com o censo do ano 2010142 do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o Brasil possui 45.623.910 pessoas com deficiência 

(23,9%). Ainda faltam considerações específicas e críticas importantes relacionadas 

à idade, sexo, escolaridade, porém é possível obter noção do aumento populacional 

do grupo bem como da importância da aplicação das respectivas políticas 

públicas.143 

A apuração da deficiência perquiriu a existência das deficiências visuais, 

auditivas, motoras e intelectuais. As três primeiras levaram em consideração as 

dificuldades para enxergar, ouvir ou se locomover de acordo com a seguinte 

classificação: não consegue de modo algum, grande dificuldade ou alguma 

dificuldade. Quanto à deficiência mental a pesquisa ateve-se à dificuldade que a 

pessoa apresenta de cuidar de si mesma, trabalhar, brincar, se comunicar, aprender, 

sendo desconsideradas as perturbações ou doenças como autismo, esquizofrenia e 

neuroses.144  

Em relação aos resultados práticos trazidos pela aplicação do sistema de 

cotas, leva-se em consideração os dados divulgados pela Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, que apurou que no ano 
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 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, IBGE. Resultados Preliminares da 
Amostra do Censo de 2010. Disponível 
em:http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares_amostra/n
otas_resultados_preliminares_amostra.pdf. Acesso em 08 de abr. 2012. 

143
 Em relação ao último Censo Demográfico, realizado em 2000, há um expressivo crescimento no 

número de pessoas que declarou algum tipo de deficiência ou incapacidade. Naquela ocasião, 
24.600.256 pessoas, ou 14,5% da população total, assinalaram algum tipo de deficiência ou 
incapacidade De fato, existiram mudanças entre os questionários de 2000 e 2010. Em síntese, pode-
se dizer que, em 2010, houve uma simplificação no inquérito de maneira a apurar diretamente os 
níveis de incapacidade e a deficiência intelectual. Mesmo com essas mudanças, os dados podem ser 
comparados em vários aspectos, até porque o objetivo desse trabalho é analisar o papel do direito 
como instrumento inclusivo das pessoas com deficiência, não havendo o objetivo de perquirir a 
respeito de critérios estatísticos. Em que pese esse esclarecimento há críticas relativas ao método de 
amostragem utilizado na pesquisa. GARCIA, Vera. Resultado da enquete sobre o Censo IBGE 2010. 
Nov. 2010. Disponível em: http://www.deficienteciente.com.br/2010/12/resultado-da-enquete-sobre-
censo-ibge.html. Acesso em: 09 de abr. 2012. 

144
 De acordo com a Revista do IBGE, “o conceito influiu no percentual de pessoas com deficiência 

encontrado na população. Como nós não utilizamos do conceito de limitação de atividades, o nosso 
número é maior do que o encontrado em alguns países. Se pegássemos o numero máximo de 
severidade, também teríamos um percentual menor de pessoas com deficiência. Publicação vou te 
contar”. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, IBGE. Vou te contar. A Revista 
do Censo, n. 15, mar./abr. 2010. Disponível em: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/download/revista/vtc15_web.pdf . Acesso em: 08 de abr. 2012. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares_amostra/notas_resultados_preliminares_amostra.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares_amostra/notas_resultados_preliminares_amostra.pdf
http://www.deficienteciente.com.br/2010/12/resultado-da-enquete-sobre-censo-ibge.html
http://www.deficienteciente.com.br/2010/12/resultado-da-enquete-sobre-censo-ibge.html
http://www.censo2010.ibge.gov.br/download/revista/vtc15_web.pdf
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de 2010, 306.013 (trezentos e seis mil e treze)145 pessoas com deficiência foram 

incluídas no mercado de trabalho. No entanto, o resultado da política é muito tímido 

diante dos largos resultados estimados pelo Censo de 2010, que só no estado de 

São Paulo apurou que existem 9.349.553 pessoas com deficiência. 

A respeito da dificuldade para implementação da lei de cotas, há muitas 

críticas no sentido de que a própria legislação previdenciária, bem como os 

benefícios assistenciais não são compatíveis com o modelo inclusivo do Estado, 

proposto pela Constituição da República de 1988, na medida em que possibilitam 

“maiores vantagens financeiras” ao beneficiado do que se estivesse trabalhando.146 

Isso porque o valor do benefício do auxilio doença equivale a 91% do salário 

benefício (art. 61 da Lei nº 8.213/91), apurado na forma prevista pelo art. 29, II, da 

Lei nº 8.213/91, devidamente corrigido. Da mesma forma, o valor da aposentadoria 

por invalidez corresponde a 100% do salário-benefício (art. 44 da Lei nº 8.213/91), 

também calculado na forma prevista pela lei. Ocorre que os valores dos referidos 

benefícios chegam a superar os valores recebidos a título de remuneração pelo 

trabalho, o que desestimula o retorno ao trabalho e obstaculiza as medidas de 

caráter inclusivo. 

Outro contraponto, que já foi comentado anteriormente, é que o pagamento 

do benefício assistencial de prestação continuada – BCP147, equivalente ao valor de 
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 Fonte: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO 
TRABALHO E EMPREGO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mirante da inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado formal do Estado de São Paulo, segundo a jurisdição das gerências regionais 
da SRTE-SP, suas agências e municípios do Estado, abril de 2001. Núcleo de Progras Sociais (NPS): 
15 de jul. de 2011. 

146
 Nesse sentido: “Os valores dos referidos benefícios podem ser superiores aos valores recebidos 

pelo trabalhador a título de remuneração pelo trabalho. Esse fato tem sido um grande estímulo para 
buscar os benefícios de auxíliodoença e aposentadoria por invalidez ou a continuidade de seu 
recebimento. Ou seja, o trabalhador, muitas vezes, recebe mais quando está doente/incapaz do que 
se estivesse trabalhando. A causa disso é a forma de cálculo estabelecida pela legislação e a 
ausência de qualquer limitador, salvo o teto do regime geral de previdência social”. PIERDONÁ, Zélia 
Luiza; PEDREIRA, Christina de Almeida. A violação do primado do trabalho pela legislação 
previdenciária. In: XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS 
GRADUAÇÃO EM DIREITO- COPENDI, jun. 2010, Fortaleza, CE. Anais....Disponível em: 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3548.pdf. Acesso em: 18 de jun. 2012. 

147
 O benefício de prestação continuada, já comentado anteriormente, previsto na Lei da Assistência 

Social, LOAS, Lei nº 8.742/93, especialmente o seu art. 20, §§ 2º e 3º, editados em cumprimento às 
disposições previstas no art. 203 da Constituição da República. O valor do benefício corresponde a 
um salário mínimo mensal pago à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios para prover sua subsistência ou tê-la provida pela família. A concessão depende da 
comprovação do requisito da “miserabilidade” consistente na demonstração de renda per capita 
familiar equivalente a ¼ do salário mínimo. 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3548.pdf
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um salário mínimo mensal, também é responsável pela falta de interesse pelo 

trabalho por parte das pessoas com deficiência. 

Contudo, esse argumento é questionável diante dos dados apurados em 

estudo elaborado para Consultoria Legislativa para a Câmara dos Deputados para 

análise da reserva de vagas para pessoas com deficiência148, que ainda trabalhou 

com os dados levantados pelo Censo-IBGE de 2000, e que os confrontou com o 

número de benefícios de prestação continuada concedidos durante os anos de 2008 

e 2009, de acordo com o Boletim Estatístico da Previdência Social de Agosto de 

2009.  

De acordo com a tese defendida no referido estudo, mesmo considerando a 

dedução de 1,8 milhões de pessoas com deficiência que recebem o benefício de 

prestação continuada, ainda assim, haveria 2,9 milhões de pessoas com deficiência 

com direito às cotas mínimas estabelecidas em lei destinadas a esse grupo da 

população.  

Cumpre ponderar que a análise proposta no referido estudo não relevou a 

concessão dos benefícios previdenciários, auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez, conforme é enfatizado por Zélia Luiza Pierdoná e Christina de Almeida 

Pedreira, o que certamente reduz o número de pessoas com deficiência para 

ocupação das cotas legais. Além do que o estudo considera os “benefícios 

concedidos”, isto é, que foram deferidos nos anos de 2008 e 2009, sendo que a 

análise também depende daqueles benefícios que já são pagos (“emitidos”) pela 

Seguridade Social, o que importa considerar as estatísticas relativas aos “benefícios 

emitidos”.149 

                                                           
148

 “Como há argumentos de que existe falta de pessoas com deficiência interessadas em trabalhar, 
porque recebem o Benefício de Prestação Continuada – BPC, no valor de um salário mínimo mensal, 
deduza-se, então, dessa última estimativa, 1,8 milhões de pessoas com deficiência que recebem 
esse benefício ou a renda mensal vitalícia1. Ainda assim, tem-se 2,9 milhões de pessoas com 
deficiência para acesso às vagas mínimas destinadas por lei a esse grupo da população”. BARS, 
Renata. Analise sobre a reserva de cargos em empresas privadas para as pessoas com deficiência.  
Consultoria Legislativa da Área XXI para Câmara dos Deputados. Brasília: 2009. Disponível em: 
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/vagas_deficiencia_baars.pdf. Acesso em 18 de mar. 
2012. 

149
 Importante a diferenciação teórica entre “benefícios concedidos” e “benefícios emitidos”, em razão 

das suas repercussões sobre os dados que se pretende estimar. Os “benefícios concedidos 
correspondem aos requerimentos de benefícios apresentados pelos segurados à Previdência Social, 
que são analisados, deferidos e liberados para pagamento por preencherem todos requisitos para 
concessão da espécie solicitada”, por outro lado, são denominados benefícios emitidos os créditos 
encaminhados à rede bancária para pagamento de benefícios de prestação continuada que estão 
ativos no cadastro. SECRETARIA DE POLÍTICAS DA PREVIDÊNCA SOCIAL DO MINISTÉRIO DA 

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/vagas_deficiencia_baars.pdf
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Mesmo assim, considerando que o número total de benefícios emitidos pelo 

INSS, de acordo Boletim Estatístico da Previdência Social, Fevereiro/2011 (ou seja, 

foram 6.368.283 benefícios emitidos) é inferior ao número de pessoas com 

deficiência no estado de São Paulo (conforme mencionado 9.349.533 pessoas), 

considerando que o número apresentado pelo Ministério do Trabalho como 

representativo de pessoas com deficiência incluídas no mercado é muito pequeno 

(conforme exposto anteriormente, de acordo com o levantamento RAIS-CAGED 

emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2010, somente 306.013 

pessoas com deficiência foram consideradas incluídas no mercado de trabalho), 

ainda resta o considerável saldo de 2.675.257 pessoas com deficiência que não 

recebem benefícios previdenciários e que não constam como incluídas no mercado 

de trabalho.  

Não se pretende, com este argumento, identificar de forma precisa números 

indicadores das pessoas com deficiência que não exercem trabalho e também não 

recebem benefícios da Seguridade Social, mesmo porque foram computados todos 

os benefícios, inclusive aqueles que não são destinados às pessoas com deficiência, 

mesmo assim, o número obtido se manteve elevado. 

Em conclusão, mesmo que todos os benefícios da seguridade social 

concedidos pelo estado de São Paulo fossem destinados a pessoas com deficiência, 

boa parte dessa população ainda não estaria incluída no mercado. 

Dessa forma, embora a revisão de valores dos benefícios auxílio doença e 

aposentadoria por invalidez seja questão relevante e que repercute no fundamento 

inclusivo do Estado, e no valor social do trabalho, por ora, ainda não é possível 

considerá-la como principal fator de óbice para implementação do sistema de cotas, 

de tal maneira que nem a redução de valores nem tampouco a extinção dos 

benefícios assistenciais levariam ao aumento do cumprimento das cotas pelas 

empresas. 

 

3.2.8. Flexibilização das cotas legais e a necessidade de legislação específica 

A partir dos anos 1980, o Brasil ingressou na tendência de reestruturação 

produtiva fundada em formas de flexibilização das relações de trabalho. 

                                                                                                                                                                                     
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Boletim Estatístico da Previdência Social, vol. 16, n. 2. Disponível em: 
http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/3_110324-154450-196.pdf. Acesso em: 09 de abr. 2012. 

http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/3_110324-154450-196.pdf
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Houve expressivo aumento das formas mais precárias de trabalho que foi 

verificada pelo aumento do trabalho autônomo, assalariamento sem carteira, 

trabalho doméstico, sem contar diversas estratégias aplicadas pelas empresas para 

minimizar o custo com o trabalho, como por exemplo, processo de desverticalização 

e externalização do processo produtivo, terceirização ou subcontratação, 

contratação de mão de obra por tempo determinado, trabalhos exercidos fora do 

sistema de seguridade social e medidas de flexibilização da jornada de trabalho. 

Essa reestruturação do processo produtivo refletiu na desigual distribuição 

de renda, exclusão social e, logo, dificultou o acesso das minorias no mercado de 

trabalho. 

Diante das dificuldades relativas à implementação do sistema de cotas, bem 

como da concretização da inclusão social das pessoas com deficiência, na esfera 

judiciária foram propostas demandas que tinham como objeto a flexibilização do 

cumprimento das cotas legais, no sentido de que as “deficiências leves” também 

deveriam ser consideradas.150 

No entanto, os Decretos nº 3.298/99 e 5.296/2004 não excluem as 

“deficiências leves”, apenas caracterizam aquelas condições nas quais, a partir de 

uma significativa limitação funcional há desvantagens competitivas e dificuldades 

adicionais para o pleno acesso ao mercado de trabalho.151  

Essa preferência das empresas por pessoas com deficiência consideradas 

leves tem dificultado o acesso de cadeirantes ou pessoas cegas ao mercado de 

trabalho, prevalecendo a existência de uma dupla discriminação, a primeira histórica 

e ampla e outra que reside no interior do próprio grupo discriminado. 

                                                           
150

 Dentre as demandas recentes na esfera judiciária, importante frisar a Ação Civil Pública proposta 
pelo Ministério Público do Trabalho em face do Grupo Jeronimo Martins Distribuição Brasil Ltda., cujo 
objeto consiste na possibilidade de flexibilização das cotas para pessoas com deficiência para que 
também sejam consideradas as “deficiências leves” para apuração do cálculo legal. Agravo de 
Instrumento 840.684-STF ORIGEM: RR - 31560200290002009 – TST- Proc: São Paulo. Relator: Min. 
Ricardo Lexandowski. Agte(s): Jeronimo Martins Distribuição Brasil Ltda. Agdo: Ministério Público do 
Trabalho. 
151

 “No mesmo sentido, é prematuro e perigoso falar em inclusão de “deficiências leves” nas cotas 
quando ainda está em curso um estudo demandado pela Secretaria Nacional dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência (SNDP), vinculado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, junto ao 
IETS (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade), com o objetivo de aperfeiçoar a classificação 
das deficiências”. GARCIA. Vinicius Gaspar. Manifesto- Lei de Cotas. Fev. 2012. Disponível em: 
http://vggarcia30.blogspot.com.br/2012/02/manifesto-lei-decotas.html. Acesso em: 18 de mar. 2012. 

 

http://vggarcia30.blogspot.com.br/2012/02/manifesto-lei-decotas.html
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Também, no que se refere a esse argumento de que a classificação das 

modalidades de deficiência apresentada pelo Decreto nº 3.298/99 restringe o 

número de pessoas para contratação não corresponde às estatísticas. 

 

Considerando apenas a população em idade ativa, de 15 a 64 anos, 
o número de pessoas com deficiência cai de 14,5% para 10% da 
população baseado em percentual do censo de 2000. Aplicando-se 
esse percentual ao total da população estimada pela PNAD de 2008, 
são 18,9 milhões de pessoas com deficiência nessa faixa etária. Se 
adotado o conceito mais restrito de deficiência, que atinge 2,5% da 
população, tem-se que pelo menos 4,7 milhões de pessoas poderiam 
ser contratadas dentro da política de cotas .152 

 

Os argumentos afetos à flexibilização da lei de cotas não se resumem à 

questão do cômputo das “deficiências leves” para o preenchimento das cotas legais. 

Há outros, diversos, como por exemplo, a possibilidade da norma coletiva estipular 

como base de cálculo somente o número de funcionários ocupantes de cargos 

administrativos 153, que é afastada pela jurisprudência, e o oferecimento de vagas de 

                                                           
152

  BARS, Renata. Analise sobre a reserva de cargos em empresas privadas para as pessoas 
com deficiência.  Consultoria Legislativa da Área XXI para Câmara dos Deputados. Brasília: 2009. 
Disponível em http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/vagas_deficiencia_baars.pdf. Acesso 
em 18 de mar. 2012. 

153
 Inteiro teor do acórdão no anexo I. Parte da ementa: [...] II) DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS - 

AÇÃO ANULATÓRIA – PROPORCIONALIDADE DE COTAS PARA DEFICIENTES - EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE CARGAS DE SÃO PAULO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE.1. O art. 93 da Lei 8.213/91 dispõe que as empresas com 100 ou mais 
empregados devem preencher certos percentuais de seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas portadoras de deficiência, em proporções que variam de 2% a 5%. Já o Decreto 3.298/99, 
dentre outras providências, determina, em seu art. 36, a obrigatoriedade desse preenchimento às 
empresas, delegando, no seu § 5º, a competência ao Ministério do Trabalho e Emprego para 
estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem como instituir 
procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores 
de deficiência e o de vagas preenchidas.2. O Regional, acolhendo a ação anulatória proposta pelo 
Ministério Público do Trabalho, declarou a nulidade da cláusula que dispõe sobre a proporcionalidade 
na contratação de pessoas portadoras de deficiência nas empresas de transporte rodoviário e de 
transporte de cargas, entendendo que o objetivo da norma coletiva é o estabelecimento de normas 
coletivas e, na hipótese, as entidades convenentes estabeleceram regra sobre matéria legislativa, 
reservada ao Poder Público.3. A meu ver, a cláusula convencionada não está criando norma jurídica a 
despeito das normas de ordem pública, pois não veda a contratação de pessoas portadoras de 
deficiência ou impede o seu acesso ao labor, nem sequer desrespeita os direitos fundamentais do 
cidadão. De fato, estabelece uma ressalva ao estabelecer que o percentual de 4% seja calculado 
apenas sobre o número de empregados que exercem atividades administrativas. Isso porque se 
tratam de empresas de transportes rodoviários ou de transportes de cargas, cujas principais 
atividades têm características próprias (motoristas e carregadores de cargas), que exigem plena 
capacidade física dos empregados que a exercem. 4. Contudo, matematicamente, a condição 
proposta pelos Recorrentes não se torna mais benéfica que a previsão legal, diferentemente do 
alegado pelos mesmos, acarretando prejuízos à coletividade dos portadores de deficiência. Isso 
porque, tomando-se como base um quadro funcional de 101 empregados, conforme exemplificado 

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/vagas_deficiencia_baars.pdf
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emprego cujo critério de seleção envolva sexo, idade e deficiência, o que reproduz 

ainda a tendência pelo comportamento não inclusivo das empresas154, igualmente 

afastada pelos tribunais. 

Também, já se comentou a respeito dos diversos mecanismos legais 

existentes destinados à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, especialmente outros previstos na legislação estrangeira, e foi observado 

que o sistema de cotas realmente é bastante comum, porém, apenas uma das 

modalidades existentes de ação afirmativa.155 

O sistema de cotas foi adotado no Brasil até mesmo pela tradição de 

supervalorizar a força da lei. Conforme demonstrado, há muitos aspectos que ainda 

                                                                                                                                                                                     
nas razões do recurso, em que atuam no setor administrativo 10 empregados, o percentual de 4% 
seria praticamente inexistente, ao passo que o percentual legal de 2% equivaleria a, no mínimo, 2 
empregados deficientes. Além do mais, nas empresas desse segmento o número de pessoas que 
exercem funções administrativas geralmente é bem pequeno, e a aplicação do percentual de 4%, 
conforme proposto, resultaria em precedentes para que se criassem inúmeras exceções à regra e, 
segundo afirma o Ministério Público nas contra-razões, ficaria “ao livre arbítrio da fiscalização do 
trabalho escolher as atividades e a empresa que deve cumprir a lei em sua originalidade ou cumpri-la 
pela metade, ou não cumpri-la”.5. Assim, diante do exposto, mantenho a decisão regional que 
declarou nula a cláusula 1ª e seu § 1º, da Convenção Coletiva de Trabalho dos Transportadores de 
Cargas de São Paulo. Recursos ordinários desprovidos. TST-ROAA-20.297/2005-000-02-00.1, 
Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 13 de dez. 2007, 7ª Data de 
Publicação: 16 de dez. 2011.  
154

 Transcrição parte da ementa. Inteiro teor do acórdão no anexo II. [...] DANO MORAL COLETIVO. 
PREENCHIMENTO DA COTA SOCIAL. DISCRIMINAÇÃO RELATIVA A SEXO, IDADE E TIPO DE 
DEFICIÊNCIA. A reparação por dano moral coletivo visa a inibição de conduta ilícita da empresa e 
atua como caráter pedagógico, para que o ofensor não mais venha a incorrer em transgressão ao 
ordenamento jurídico vigente. Na hipótese, o Tribunal Regional, com base no conteúdo fático 
probatório, registrou que a ré retardou o cumprimento da cota social (art. 93 da Lei nº 8.213/91), bem 
como -formulou ofertas de emprego com inserção de requisitos discriminatórios referentes a sexo, 
idade e tipo de deficiência, criando óbice a determinados indivíduos que, por critérios vis, ficaram 
excluídos da obtenção de emprego perante a empresa-. Concluiu, assim, ser -inegável a existência 
de dano decorrente da violação a direitos e princípios constitucionais, atentando a ré contra 
postulados fundamentais exortados na Lei Maior, a garantia à dignidade da pessoa humana, ao valor 
social do trabalho, à igualdade, à não-discriminação e à busca do pleno emprego (arts. 1º, III, 3º, IV, 
5º, caput e I, 7º, XXX e 170, VII e VIII)-. Dessa conclusão, inequivocamente deriva a ocorrência de 
dano moral coletivo e, por consequência, o surgimento da obrigação de repará-lo. Não se trata, pois, 
de condenação desprovida de prova ou de condenação a reparar dano presumido, porquanto este se 
evidencia pelo próprio fato violador, sendo razoável, pois, o a valor arbitrado à indenização 
(R$25.000,00 - vinte e cinco mil reais). Vale ressaltar, que a reclamada pugna para que seja reduzido 
o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), mas não traz fundamentos específicos para 
embasar o seu pedido. Não se vislumbra, pois, afronta aos arts. 5º, V, da Constituição Federal e 186, 
927 e 944 do Código Civil. Recurso de revista da ré de que não se conhece. RR - 9890600-
28.2005.5.09.0001 , Relator Ministro: Pedro Paulo Manus, Data de Julgamento: 07 de dez. 2011, 7ª 
Turma, Data de Publicação: 16 de dez. 2011. 
155

 A respeito do sistema de cotas Sandro Nahmias Melo destaca: “É importante chamar atenção para 
o fato de que o sistema de cotas é apenas uma das modalidades existentes de ação afirmativa. O 
governo federal norte-americano, por exemplo, reconhece outros mecanismos que se enquadram 
nesse conceito, mas não adotam o sistema de cotas. ‘É o caso, por exemplo, da oferta de 
treinamentos específicos para membros de certos grupos, quando tendentes a corrigir os 
desequilíbrios existentes, e da reformulação de políticas de contratação e promoção de empregados, 
levando-se em conta fatores que estão associados aos grupos que se pretende beneficiar”. MELO, 
op. cit., 2004. p. 138. 
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devem ser ajustados para alcançar a inclusão da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, porém pior seriam as consequências sociais se a política de 

ação afirmativa fosse extinta. 

A inexistência de regulamentação específica que discipline a questão da 

reserva de vagas às pessoas com deficiência no mercado de trabalho, conforme 

previsto no art. 2º, III, b, da Lei nº 7.853/89, pois as cotas estão definidas na lei da 

previdência, art. 93 da Lei nº 8.213/91, cria impasses para atender às necessidades 

específicas do grupo e às peculiaridades do próprio empresariado.  

Para a legislação, não importa qual é o trabalhador reabilitado ou pessoa 

com deficiência que ocupa a vaga da cota obrigatória, e isso pode, inclusive, 

proporcionar um sentimento de incômodo à própria pessoa com deficiência ocupante 

da vaga, seja porque percebe que poderia superar as funções que lhe foram 

atribuídas, ou seja, em suposição oposta, porque se constrange em admitir que não 

consegue realizar uma determinada função que também lhe foi atribuída. 

Trata-se do que já foi mencionado quando se referiu à necessidade de o 

Estado adotar políticas de estímulo, porém, no momento, enfatiza-se que a 

sensibilização do legislador e do operador do direito sobre a questão do 

preenchimento das cotas legais é fundamental já que o ambiente de trabalho pode 

tanto contribuir como sobrestar o desempenho das pessoas com deficiência.  

Luciana Alves156 comenta que a mesma pessoa com deficiência pode ser 

altamente eficaz em uma determinada função e, ao mesmo tempo, extremamente 

desincentivada em relação à execução de outra função em razão das dificuldades 

que apresenta. Resta, assim, notória a necessidade de mapeamento das funções 

até como forma de estimular a política de ação afirmativa. 

É importante esclarecer que a proposta de mapeamento das funções não 

consiste em estabelecer um rol de funções taxativas de acordo com o tipo de 

deficiência predominante. Parece que isso acarretaria em discriminação, pois, na 

verdade o que se pretende é articular de modo inclusivo a pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho.  

                                                           
156

 ALMEIDA, Luciana Alves Drumond; CARVALHO-FEITAS, Maria Nivalda de; MARQUES, Antônio 
Luiz . Inserção no mercado formal de trabalho: satisfação e condições de trabalho sob o olhar das 
pessoas com deficiência. O trabalho e as pessoas com deficiência: pesquisas, práticas e 
instrumentos de diagnósticos. In: CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de; MARQUES, Antônio Luiz 
(Orgs.). O Trabalho da Pessoa com Deficiência.  Curitiba: Juruá, 2009. p. 89. 
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Dessa forma, o mapeamento de função que se defende consiste em práticas 

de Recursos Humanos que venham identificar o perfil do candidato, tal como já é 

realizado nas empresas, por meio de dinâmicas de grupos e treinamentos, e só 

assim definir a função adequada para a pessoa. 

Afasta-se, assim, a alocação das pessoas com deficiência em setor isolado 

da empresa, de forma segregacionista, em atenção ao art. 2º da Recomendação nº 

168, de 20/06/1983, da Organização Internacional do Trabalho para Reabilitação 

Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência, já que isto eliminaria as 

possibilidades de progresso no emprego. 

Questões quanto à possibilidade de realização de horas extras, providências 

específicas a serem tomadas pela Segurança e Medicina do Trabalho, limitações 

quanto à possibilidade do exercício do trabalho insalubre e perigoso são aspectos 

relevantes e que deveriam ser objeto da legislação, embora seja importante 

ponderar que essas necessidades só poderiam ser verificadas após existir aumento 

do número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Além da ausência de regulamentação específica a respeito do trabalho da 

pessoa com deficiência, existem outros pontos que carecem de esclarecimentos  e, 

que, na prática, geram dúvidas em relação à aplicação das cotas legais.  

O primeiro se refere às cotas legais reservadas ao aprendiz157 e às pessoas 

com deficiência também contratadas sob essa condição. A dúvida que surge 

consiste na possibilidade de se contar simultaneamente a cota de aprendizagem e a 

cota para as pessoas com deficiência.  

A respeito do assunto a legislação não apresenta esclarecimentos, embora o 

entendimento manifestado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho158 seja de que 

inexiste sobreposição das cotas, já que cada uma delas teria uma finalidade e 
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 Decreto 5598/05, esclarece que a pessoa com deficiência também pode ser contratada  por meio 
de contrato de aprendizagem, inclusive, inexistindo limite de idade para a caracterização do contrato, 
Art. 2. “Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de vinte e quatro anos que celebra contrato de 
aprendizagem”, nos termos do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.Parágrafo único. 
A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência. 
A respeito das cotas legais para contratação de aprendizes, esclarece o Art. 9. “Os estabelecimentos 
de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, 
no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação profissional”. 
158

 SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, SIT. A Inclusão das Pessoas com Deficiência no 
Mercado de Trabalho, Brasília: 2 ed, SIT, 2007. disponível em: 
http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao_pessoas_defi12_07.pdf. Acesso em: 18 de mar. 2012. 

 

http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao_pessoas_defi12_07.pdf
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condições próprias. O contrato de aprendizagem firmado com a pessoa com 

deficiência, assim, teria como finalidade habilitá-la para sua inclusão no mercado de 

trabalho, nos termos do art. 93, da Lei nº 8.213/91. 

Outra controvérsia decorrente da ausência de esclarecimentos sobre o 

cumprimento das cotas reservadas às pessoas com deficiência na empresa se 

refere à possibilidade da empresa tomadora de serviços aproveitar os empregados 

contratados, em atendimento das cotas legais, pela empresa terceirizada. O 

Ministério do Trabalho defende que isso não é possível na medida em que a lei 

estipulou reserva de cargos que deve ser preenchida por empresa, de forma que os 

empregados da empresa terceirizada somente contam para esta, não para a 

tomadora.159 

A respeito do mesmo assunto, a título de complementação, é curioso anotar 

que as medidas de políticas afirmativas francesas160 seguem caminho oposto, pois, 

para o direito daquele país, se a empresa exigir de seus fornecedores terceirizados 

a contratação de pessoas com deficiência, o tal trabalhador será considerado 

empregado da empresa tomadora de serviço para fins de preenchimento da 

respectiva cota. Contudo, os trabalhadores terceirizados não podem superar o 

percentual de 50% da cota obrigatória. Na verdade, a realidade do sistema inclusivo 

para pessoas com deficiência se distancia do cenário brasileiro, já que a própria lei 

francesa permite o pagamento de contribuição pelo não preenchimento da cota e 

isso possibilita diversas alternativas às empresas, de sorte que a maior parte delas 

paga a contribuição, poucas contratam toda a cota e boa parte delas contratam a 

cota e complementam com o pagamento da contribuição. 

Outrossim, a legislação nacional regulamentadora da inclusão da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho também deveria apresentar critérios mais  

específicos ou, pelo menos, esclarecimentos quanto à fixação da base utilizada para 

cálculo das cotas em determinadas atividades, como no caso das empresas de 

                                                           
159

 COIMBRA, Cristiane Elias Penido; GOULART, Iris Barbosa. Análise da inserção das pessoas com 
deficiência segundo suas percepções. In: CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de; MARQUES, 
Antônio Luiz (Orgs.). O Trabalho da Pessoa com Deficiência.  Curitiba: Juruá, 2009. p. 106. 

160
 FONSECA, opus cit., p.107. 
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segurança e construção civil, pois por causa da natureza da atividade, a contratação 

de pessoas com deficiência exigiria mais cautelas. 161  

A respeito desse ponto não se pretende apoiar a posição autorizadora da 

flexibilização da lei de cotas, ao contrário, é importante enaltecer as práticas 

relacionadas ao mapeamento de inclusivo. 

O mapeamento inclusivo que se propõe não consiste em predeterminar as 

funções que cada pessoa com deficiência pode exercer. Isso ensejaria prática 

discriminatória e segregacionista. 

Propõe-se um mapeamento com olhos para o reasonable accommodation, 

ou seja, projetar e exigir das empresas adaptações para oferecer emprego a todos. 

O mapeamento inclusivo é diferente do mapeamento de função. O 

mapeamento inclusivo pressupõe o incentivo, pelo Estado às empresas, de práticas 

inclusivas e isso compreende, estudos, pesquisas e planejamentos para que todas 

as empresas se adaptem às cotas legais, por mais que a atividade da empresa seja 

peculiar e, em primeiro momento, não pareça se adequar ao emprego das pessoas 

com deficiência. 

Por enquanto, as soluções trazidas pelo sistema no que condiz a inclusão do 

grupo são notoriamente reduzidas.  

Esse quadro pode ser explicado até mesmo pela análise feita sobre a 

política de inclusão adotada por outros países, o que demonstrou que é 

imprescindível a somatória de outros fatores162, e não somente a garantia das cotas, 

quais sejam: a reabilitação médica e profissional, o preparo e adaptação para o 

trabalho, incentivos aos empregadores por sistemas de cotas-contribuição, 

adaptação dos locais e equipamentos.  

Por isso, no próximo capítulo pretende-se analisar essas políticas públicas 

que incentivam e viabilizam a concretização da inclusão da pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho. A política de cotas remedia a discriminação do grupo, 

porém é necessário enxergar além dela. 

                                                           
161

 Não se quer dizer que a flexibilização das cotas para essas empresas seria a solução ideal, mas 
sim que o nível avançado de profissionalização e os cuidados para inclusão das pessoas com 
deficiência em determinadas áreas são fundamentais. 
162

 “No Brasil, para que se alcance a igualdade real no exercício do direito do trabalho das pessoas 
portadoras de deficiência, é imprescindível a adoção de medidas compensatórias (ações afirmativas), 
tais como: contribuições, prêmios, subsídios e benefícios, que, aliadas ao sistema de cotas, trarão 
novo estímulo aos empregadores para contratação de integrantes deste grupo favorecido”. MELO, 
op. cit., p. 140. 
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4. PARA ALÉM DAS COTAS: AS OUTRAS MEDIDAS DE DISCRIMINAÇÃO 

POSITIVA 

 

 Conforme foi analisado no capítulo anterior, o sistema de cotas nas 

empresas é um dos instrumentos para alcançar a inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho.  

Contudo, é notória a resistência das empresas em relação ao preenchimento 

das cotas legais. Isso pode ser explicado por diversos fatores, mas um deles salta 

aos olhos, qual seja, o despreparo cultural da sociedade que associa deficiência a 

improdutividade.163 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, Perfil Social, Racial e Gênero 

das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações Afirmativas, de 2010164, 

constatou-se uma piora em relação à participação das pessoas com deficiência em 

todos os níveis hierárquicos. 

Em outra pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral juntamente com o 

Instituto Ethos, 2008/2009, Desafios para Sustentabilidade e o Planejamento 

Estratégico das empresas165, constatou-se que somente 17% das 54 empresas 

entrevistadas apresentava menos de 100 funcionários, não estando sujeitas ao 

sistema de cotas. 

                                                           
163

 O que mostra a herança da ideologia taylorista. Nesse sentido: “O modelo taylorista-fordista se 
construiu marcado pelas influências da Administração Científica de Taylor e da Psicometria e 
postulava um mundo estruturado pela normatividade, previsibilidade, estabilidade, burocracia, rigidez 
de processos, continuidade, homogeneidade e uma quase impossibilidade de relação e integração do 
diferente, configurando um mundo sociolaboral guiado pelos estereótipos que delimitavam o que era 
normal e o que não era normal”. RIBEIRO, Marcelo Afonso; RIBEIRO, Flávio. Gestão Organizacional 
da diversidade: estudo de caso de um programa de inclusão de pessoas com deficiência. In: 
CARVALHO, Maria Nivalda; MARQUES, Antonio Luiz (Orgs.). O Trabalho da Pessoa com 
Deficiência. Curitiba: Juruá, 2009. p. 123. 
164

 INSTITUTO DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL- ETHOS. Perfil Social, Racial e 
Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e suas Ações Afirmativas, São Paulo, nov. 2010. 
Disponível em: http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf. Acesso em: 07 de 
jun. 2012. 

165
 INSTITUTO DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL- ETHOS. Desafios para 

Sustentabilidade e o Planejamento Estratégico das empresas. São Paulo, 2008. Disponível em: 
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-
324Relatorio%20de%20Sustentabilidade%20Ethos%20e%20Uniethos%202008v1.pdf. Acesso em 07 
de jun. 2012. 

. 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-324Relatorio%20de%20Sustentabilidade%20Ethos%20e%20Uniethos%202008v1.pdf
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-324Relatorio%20de%20Sustentabilidade%20Ethos%20e%20Uniethos%202008v1.pdf
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Os argumentos apresentados pelas empresas para justificar o 

descumprimento das cotas quase sempre são a falta de qualificação e 

profissionalização do grupo. No entanto, essas justificativas são insuficientes diante 

da responsabilidade social assumida pela empresa perante o Estado e diante dos 

diversos documentos internacionais que tratam da inclusão social e do convívio com 

a diversidade. 

Por outro lado, o sistema de discriminação positiva representado pelas cotas 

legais e seu respectivo mecanismo de coerção, as multas, trazem às empresas 

sentimento de temor causado pelos altos valores que devem ser pagos, em caso de 

autuação por não preenchimento das cotas. 

Se não bastassem os mais variados argumentos trazidos pelas empresas 

junto à esfera judiciária, com o fim não pagarem a multa e de flexibilizar as cotas, o 

sistema legal comentado leva a maioria delas a se preocuparem exclusivamente 

com o preenchimento das cotas legais, pois não se interessam pela adequação do 

espaço físico, incentivos de profissionalização e treinamento do departamento de 

recursos humanos para adoção de práticas inclusivas.  

No entanto, conforme frisado no capítulo anterior, a obrigatoriedade das 

cotas pode até não ser a melhor maneira de erradicar a discriminação do grupo, 

porém, pior seria supor a inexistência de mecanismo para corrigir essa distorção 

histórica. 

Assim, concluímos que a concretização da inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho é corolário da associação de outras políticas 

públicas a serem incentivadas pelo Estado.  

Sob essa perspectiva, propõem-se dois caminhos: o primeiro, destinado à 

erradicação dos estereótipos; o segundo, consistente em medidas de incentivos 

para empresas. 

Em relação ao primeiro, destacam-se os papéis da educação inclusiva, da 

habilitação e reabilitação profissional e, finalmente, medidas de acessibilidade. 

Todas essas alternativas fundamentadas no direito ao desenvolvimento, ressaltado 

no preâmbulo constitucional e em outros dispositivos que serão comentados a 

seguir. 
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No que se refere ao segundo, há a preocupação com medidas de incentivos 

fiscais para empresas que cumprirem as cotas legais. 

A adoção desse conjunto de políticas públicas paralelas ao sistema de 

preenchimento de cotas nas empresas corresponde à adaptação razoável prevista 

pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 

4.1. O direito ao desenvolvimento 

A ideia de desenvolvimento é facilmente associada ao crescimento 

econômico, o que direciona para análise do Produto Interno Bruto do país, 

industrialização, dentre outros aspectos. 

Contudo, desenvolvimento e crescimento econômico apresentam 

conceituações diferentes. Isto porque o desenvolvimento compreende a alteração 

para melhor no nível de vida da população, enquanto o crescimento econômico 

comporá a análise de índices relevantes da economia do país, o que pode ser 

refletido pelo aumento das diferenças socioeconômicas.166 

Segundo Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho167, os critérios para analisar o 

desenvolvimento de um país se modificaram nos últimos anos. Isso pode ser 

reparado pelo fato de o PIB (produto interno bruto) não ser mais o principal índice 

para medir o desenvolvimento.  

Por esses motivos, em 1990, foi divulgado o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), no Relatório de Desenvolvimento das Nações Unidas, que define o 

desenvolvimento como processo de ampliação do campo de escolhas aberto à 

população do país, estimado em critérios que ponderam: a expectativa de vida, o 

grau de escolaridade e alfabetização, a renda per capita ajustada ao poder de 

compra, dente outros. 

                                                           
166

 “Desenvolvimento não tem o mesmo significado de crescimento. O desenvolvimento implica 
alteração, para melhor, do nível de vida da integralidade da população de um país. O crescimento 
econômico não traz, necessariamente, o desenvolvimento, já que o aumento em suas taxas pode vir 
acompanhado do aumento das diferenças socioeconômicas”. LEDUR, José Felipe. A realização do 
Direito do Trabalho. Porto Alegre, 1998. p. 136. 
167

 FILHO, Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho. Discriminação por sobrequalificação. São Paulo: LTr, 
2009. p. 72. 
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O desenvolvimento de um povo é avaliado de acordo com o posicionamento 

político, econômico e social de uma comunidade frente aos demais grupos sociais. 

Trata-se de um estágio econômico em que seja possível a realização da dignidade 

da pessoa humana e, dessa forma, também está presente no rol de direitos 

fundamentais. 

No caso da evolução histórica do direito ao desenvolvimento, este foi 

consagrado no artigo XXV168, da Declaração dos Direitos do Homem, assinada em 

10 de dezembro de 1948, que estabeleceu o direito de toda pessoa ter um padrão 

de vida capaz de assegurar para si e para sua família saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais 

indispensáveis, o direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, 

viuvez, velhice e outros casos de extinção dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de controle. 

De forma mais direta, os arts. 17169 e 18170, da Convenção dos Direitos da 

Criança, de 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 

1990, prevê o direito de acesso à formação apropriada. 

O art. 22 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos171 reconhece 

o direito dos povos ao desenvolvimento, bem como a obrigação do Estado em 

assegurá-los. 

O desenvolvimento humano foi categorizado, de uma vez por todas, como 

direito humano fundamental e inalienável pela Declaração sobre Direito ao 

                                                           
168

 Artigo XXV- 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 
169

 Art. 17. Os Estados Partes reconhecem a importância da função exercida pelos órgãos de 
comunicação social e asseguram o acesso da criança à informação e a documentos provenientes de 
fontes nacionais e internacionais diversas, nomeadamente aqueles que visem promover o seu bem-
estar social, espiritual e moral, assim como a sua saúde física e mental. 
170

 Art. 18. Os Estados Partes diligenciam de forma a assegurar o reconhecimento do princípio 
segundo o qual ambos os pais têm responsabilidade comum na educação e no desenvolvimento da 
criança. A responsabilidade de educar a criança e de assegurar o seu desenvolvimento cabe 
primacialmente aos pais e, sendo caso disso, aos representantes legais. O interesse superior da 
criança deve constituir a sua preocupação fundamental. 
171

 Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Carta de Banjul, aprovada pela Conferência 
Ministerial da Organização da Unidade Africana (OUA) em Banjul, Gâmbia, em janeiro de 1981, e 
adotada pela XVIII Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da Organização da Unidade 
Africana (OUA) em Nairóbi, Quênia, em 27 de julho de 1981. 
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Desenvolvimento, aprovada na Resolução 41/128 da Assembleia das Nações 

Unidas, na data de 04 de dezembro de 1986. 

O art. 8º172 estabelece que o Estado tem a obrigação de estabelecer 

medidas de acesso a recursos básicos, dentre eles, educação, serviços de saúde, 

alimentação, habitação, emprego e distribuição equitativa de renda, com a finalidade 

de erradicação de todas injustiças sociais.173 

Desta feita, considerando que a concepção de desenvolvimento é resultante 

de medidas aplicadas em recursos básicos, o direito ao desenvolvimento na 

Constituição da República Brasileira está assegurado no art. 6º, que consagra a 

educação e a formação profissional como direitos sociais, dos quais também decorre 

o direito do trabalho; no art. 170, IV, que consagra o direito à concorrência como 

princípio da ordem econômica; no art. 170, VIII, que assegura a busca ao pleno 

emprego e, por fim, no art. 230, que determina que a educação é direito de todos, 

sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

Sob esta perspectiva, realiza-se uma análise do direito ao desenvolvimento 

juntamente com todos seus componentes, quais sejam, o conjunto de medidas que 

incentivam o pleno emprego (direito ao trabalho), a educação, a profissionalização e, 

no caso das pessoas com deficiência, a habilitação e a reabilitação.  

Todos esses direitos serão comentados a seguir, exceto as medidas de 

acesso ao trabalho que foram objeto do capítulo anterior. Mesmo assim, comenta-se 

a respeito do acesso à profissionalização, habilitação e reabilitação, além de 

medidas destinadas à educação inclusiva, acessibilidade espacial e, por fim, em 

                                                           
172

 Artigo 8. Os Estados devem tomar, a nível nacional, todas as medidas necessárias para a 
realização do direito ao desenvolvimento e devem assegurar, inter alia, igualdade de oportunidade 
para todos em seu acesso aos recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, 
habitação, emprego e distribuição equitativa da renda. Medidas efetivas devem ser tomadas para 
assegurar que as mulheres tenham um papel ativo no processo de desenvolvimento. Reformas 
econômicas e sociais apropriadas devem ser efetuadas com vistas à erradicação de todas as 
injustiças sociais. 2. Os Estados devem encorajar a participação popular em todas as esferas, como 
um fator importante no desenvolvimento e na plena realização de todos os direitos humanos. 
ASSEMBLEIA DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre direito ao desenvolvimento. 04 de dez. 
1986. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/spovos/lex170a.htm. Acesso em 26 de 
abril 2012. 
173

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também assegura o direito ao desenvolvimento na 
Convenção nº 111 quando determina: “Considerando que a Declaração de Filadélfia afirma que todos 
os seres humanos, seja qual for a raça, credo ou sexo, têm direito ao progresso material e 
desenvolvimento espiritual em liberdade e dignidade, em segurança econômica e oportunidades 
iguais; (...)”. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/spovos/lex170a.htm
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breves linhas (já que o tema fiscal não é objeto da pesquisa), centra-se na 

importância dos incentivos fiscais. 

 

4.1.1. Direito ao acesso à profissionalização: Aprendizagem, Estágio, 

Habilitação e Reabilitação 

Embora já se tenha comentado parte do assunto no capítulo anterior, 

quando se falou em formas de colocação no mercado de trabalho pela inserção da 

pessoa com deficiência, convém abordar alguns aspectos que impulsionam a 

inclusão do grupo. 

O direito à profissionalização, de acordo com Jorge Cavalcanti Boucinhas 

Filho, é considerado um direito fundamental, pois esteve presente durante toda 

evolução dos direitos à pessoa. Trata-se de um direito cujo conteúdo está implícito 

no direito à educação e também em parte do direito do trabalho.  

Com efeito, no direito brasileiro, o direito à formação profissional está 

previsto nos arts. 205 e 214, IV, da Constituição da República, como sendo um dos 

objetivos da educação e meio para garantir a empregabilidade. 

Ainda, a Recomendação nº 57, editada pela Organização Internacional do 

Trabalho, OIT, estreia a relação entre formação profissional e Direito do Trabalho.174 

A Consolidação das Leis do Trabalho, no Brasil, trata da profissionalização 

em alguns dispositivos: 1) art. 476-A, possibilita a suspensão do contrato de trabalho 

por um período de 2 a 5 meses, para participação do empregado em curso ou 

programa de qualificação profissional, mediante previsão em norma coletiva; 2) art. 

373-A, que esclarece a não proibição de medidas temporárias para estabelecer 

políticas de igualdade entre homens e mulheres para corrigir distorções 

                                                           
174

 A formação profissional não é um fim em si mesmo, sendo um meio para desenvolver aptidões 
profissionais de uma pessoa, levando em consideração as possibilidades de emprego e de permitir 
fazer uso de suas capacidades como melhor convenha a seus interesses e aos da comunidade; a 
formação deveria tender ao desenvolvimento da personalidade, sobretudo quando se trata de 
adolescentes. A formação constitui um todo cujos diversos elementos não podem ser dissociados. A 
formação é um processo que continua durante toda vida profissional de um indivíduo, em 
conformidade com suas necessidades individuais e de membro da comunidade. A formação deveria 
ser isenta de toda forma de discriminação por motivo de raça, cor, sexo, opinião política, ascendência 
nacional ou origem social. 
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profissionais; 3) art. 390-B, que assegura vagas em cursos de formação de mão de 

obra, ministrados pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino 

profissionalizante; 4) art. 390-C, que estabelece que as empresas com mais de 100 

funcionários, de ambos os sexos, deverão manter programas especiais de incentivos 

e aperfeiçoamento da mão de obra e 5) art. 390-E, que faculta à pessoa jurídica 

associar-se a entidade de formação profissional, sociedades civis, cooperativas, 

órgãos e entidades públicas ou sindicais e firmar convênios para desenvolvimento 

de ações conjuntas, para incentivo ao trabalho da mulher.175 

Ainda, os arts. 428 e 433, da CLT, tratam do contrato de aprendizagem que 

também consiste em importante alternativa para profissionalização. A Lei nº 

11.180/05, que instituiu o Projeto Escola da Fábrica, o Programa da Universidade 

para Todos (ProUni) e o Programa de educação tutorial (PET), alterou os referidos 

artigos. 

O contrato de aprendizagem consiste em contrato especial, por prazo 

determinado, salvo para pessoas com deficiência, cujo objetivo é a 

profissionalização para ingresso no mercado de trabalho.176 De acordo com os 

dispositivos da lei, é possível concluir que o aprendiz é um empregado, de 14 a 24 

anos de idade, não sendo aplicada a idade máxima para pessoas com deficiência.177 

O Decreto nº 5.598/2005 regulamenta a contratação de aprendiz tendo 

estabelecido obrigação às empresas de matricular nos serviços nacionais de 

aprendizagem número equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo dos 

trabalhadores existentes, cujas funções demandem formação profissional. 

No capítulo anterior, já foi analisada a discussão que paira a respeito da 

descrita obrigação, ou seja, se há ou não possibilidade de acumular a cota da 

aprendizagem e da reserva de vagas para pessoas com deficiência. Importante 

frisar que o objetivo da aprendizagem é o preparo para o ingresso no mercado de 

trabalho e, por outro lado, o intuito da reserva de vagas é a inclusão social.  

                                                           
175

 FILHO, José Cavalcanti Boucinhas. Discriminação por sobrequalificação. São Paulo: LTr, 2009. p. 
90. 
176

 Note-se que tanto a ressalva em relação ao prazo do contrato de trabalho como a inexistência de 
limite de idade foram consignadas no intuito de incentivar a profissionalização da pessoa com 
deficiência e viabilizar sua inclusão no mercado de trabalho. 
177

 Também é considerado aprendiz o empregado, inscrito em programa de aprendizagem, sem fins 
lucrativos, registrado no Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente que tenha por 
objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional. 
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A Lei nº 11.180/2005 garante o acesso à profissionalização e a política de 

preenchimento de cotas garante a inclusão da pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho. Os objetivos das proteções são distintos, embora relacionados.  

Nesse mesmo sentido Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho esclarece que a 

formação tem sido considerada um risco social, pois sua ausência ocasiona 

menores possibilidades de acesso a trabalho e maiores probabilidades de não poder 

se manter no emprego nos casos de redução de pessoal, pouca expectativa de 

promoção e, como consequência, poderá ser objeto de cobertura por mecanismos 

da seguridade social.178 

A Lei nº 11.788/2008, lei do estágio de estudantes, também trilha a proteção 

à profissionalização e aprendizado das pessoas para posterior ingresso no mercado 

de trabalho. 

A intenção primordial da referida lei do estágio foi afastar as práticas ilícitas 

das empresas que muitas vezes optavam pela contratação de estagiário no lugar do 

empregado, em razão dos custos mais baixos. Assim, procurou-se definir de forma 

específica os requisitos e condições para contratação de estagiário, bem como 

ressaltar que eventual desvirtuamento do objetivo do estágio gera o reconhecimento 

do vínculo empregatício. 

O estágio profissionalizante também foi assegurado às pessoas com 

deficiência. O art. 1º da lei garantiu a supervisão de estágio para estudantes de 

escolas de educação especial e o §1º deste artigo define que o aprendizado e a 

profissionalização são os principais objetivos do contrato de estágio. 

O art. 17179 da Lei nº 11.788/2008 limitou o número máximo de estagiários 

em relação ao quadro de funcionários das entidades concedentes de estágio. O §5º 

do mesmo artigo assegura que 10% das vagas oferecidas pela parte concedente do 

                                                           
178

 A falta de formação tem sido considerada como risco social por aparecer como contingência que 
expõe quem a sofre a ter menores possibilidades de acesso a trabalho conveniente, maiores 
probabilidades de não poder manter-se no emprego nos casos de redução de pessoal e, por isso 
mesmo, pouca expectativa de promoção, podendo, por conseguinte, ser objeto de cobertura por 
mecanismos da seguridade social. FILHO, Jorge Cavalcanti Boucinhas, op. cit., p. 91. 
179

 Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades 
concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções: I – de 1 (um) a 5 (cinco) 
empregados: 1 (um) estagiário; II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; III – 
de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários; IV – acima de 25 (vinte e 
cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  



103 
 

estágio deve estar preenchida por pessoas com deficiência, porém essa exigência é 

válida somente para as entidades que mantiverem mais de 10 estagiários. 

Considerando a ampla distinção entre capacidade e deficiência, a legislação 

não traz obstáculos quanto à possibilidade de admissão da pessoa com deficiência 

pelas empresas privadas, independente de processo de habilitação ou reabilitação, 

bastando, para isso, a demonstração de eficiência nas atividades necessárias ao 

cargo oferecido. 

Ocorre que a própria discriminação histórica contribuiu para esse sentimento 

de que a habilitação prévia seria essencial para viabilizar o trabalho da pessoa com 

deficiência. Porém, essa linha de pensamento destoa das propostas inclusivas, já 

que pressupõe uma normalização da pessoa com deficiência, o que, posteriormente, 

foi tratado pela Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Mesmo assim, tendo em vista o objetivo inclusivo do Estado, a ausência de 

habilitação jamais poderia soar como um permissivo para flexibilizar a exigência de 

preenchimento das cotas legais, restando, assim, mais um motivo revelador da 

importância da habilitação e da reabilitação. 

O art. 203, da Constituição da República, prevê a obrigação da Assistência 

Social em prestar habilitação e reabilitação a quem delas necessitar, independente 

de contribuição. 

O subsistema da Previdência Social , com base no art. 89, da Lei nº 

8.213/91 também dispõe que a respeito habilitação e a reabilitação dos segurados, 

devendo proporcionar às pessoas com deficiência os meios para sua adaptação ou 

readaptação profissional para garantir a participação no mercado de trabalho. Por 

outro lado, o art. 92 da mesma lei prevê que é considerada pessoa com deficiência 

habilitada aquela que tiver concluído o processo de habilitação e reabilitação, sendo 

que a Previdência Social emitirá certificado individual que indicará as atividades que 

podem exercer. 

A predeterminação das possíveis atividades a serem exercidas pelas 

pessoas com deficiência atestada pela Previdência Social parece herdar resquícios 

da concepção segregativa da deficiência, pois não aposta na capacidade da pessoa 
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e a condiciona à deficiência. A deficiência é vista como fator limitador da 

capacidade. 

A respeito da referida discriminação prévia, Ricardo Tadeu Marques da 

Fonseca180 pondera acerca dos exames médicos realizados pela Administração 

Pública antes de o funcionário assumir o posto de trabalho. No caso, o parecer 

médico é inadequado para atestar se o cargo é ou não compatível com a deficiência. 

Tal função extrapola o conhecimento do médico que consiste em conhecer a 

deficiência e retrocede ao antigo modelo em que a deficiência é associada à 

identidade do indivíduo, ou seja, atesta-se que o funcionário não pode realizar a 

função “x” em razão da deficiência. 

Além de subestimar a atividade profissional das pessoas com deficiência, 

esse requisito legal leva a uma interpretação equivocada de que somente as 

pessoas habilitadas ou reabilitadas seriam objeto da política de cotas legais definida 

pelo art. 93 da Lei nº 8.213/91.  

Contudo, de acordo com o art. 36, §§ 2º e 3º, do Decreto nº 3.298/99, a 

definição de pessoa com deficiência habilitada consiste no seguinte: 1) aquela que 

concluiu o curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico ou 

curso superior com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou 

privada legalmente credenciada no Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou 

aquela com certificado de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo 

INSS; 2) aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação ou 

reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. 

Há que ser reparado que a definição de pessoa com deficiência habilitada, 

especialmente, aquela definida no item 2 do parágrafo anterior, é permeada pela 

ideia da matriz da eficiência, preponderante durante o período da Europa pós-

guerra, de modo que a lei considera “apta” para trabalhar, se puder trabalhar, 

mesmo sem ter sido submetida a processo de habilitação. A preocupação dessa 

                                                           
180

 A respeito da aplicação do Decreto nº 3.298/99 na esfera federal e a impossibilidade da 
Administração Pública negar o estágio probatório como momento de aferição prática de 
compatibilidade da deficiência com a função, por meio de exame médico que venha atestar a 
incompatibilidade da função em razão da deficiência: Ressalte-se, por importante, que a 
compatibilidade da deficiência com a função não transita na matéria médica. Os médicos conhecem e 
atestam, profissionalmente, apenas a deficiência alegada. Exigir-se do médico tal decisão apriorística 
significa atribuir-lhe um poder que extrapola o âmbito de sua profissão. FONSECA, Ricardo Tadeu 
Marques da, op. cit, p. 276. 



105 
 

matriz da deficiência reside na utilidade da pessoa para o trabalho e parece se 

aproximar do objetivo da norma. 

De acordo com o art. 17 do Decreto nº 3.298/99, a pessoa com deficiência 

reabilitada é a que possui alguma deficiência, qualquer que seja a natureza, agente 

causal ou grau de severidade. O processo de reabilitação181 ocorre após serem 

vítimas de acidentes ou doenças, decorrentes ou não do trabalho. O trabalhador 

reabilitado também é um dos destinatários do sistema legal de reserva de cotas.182 

Em se tratando de empresa com menos de 100 (cem) empregados, após a 

cessação do benefício do auxilio doença acidentário e passado o período de 

estabilidade, correspondente a 12 meses, é comum a demissão do empregado. 

Essas práticas empresariais engrossam o número de concessão de benefícios 

sociais, já que, muitas vezes, a pessoa ou não consegue novamente se inserir no 

mercado de trabalho ou opta pelo trabalho informal como forma de manter os 

benefícios.183 

Entende-se que isso ocorre principalmente pela falta de atuação do INSS e, 

por consequência, do Estado, que inibe qualquer possibilidade de uma vida ativa e 

feliz. Se por um lado o assistencialismo do Estado não deve preponderar em relação 

à inclusão social, por outro se o Estado não cumpre o dever de habilitar e reabilitar 

                                                           
181

 O art. 89, parágrafo único da Lei nº 8.213/91 prevê que a reabilitação profissional compreende: a) 
fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a 
perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos 
necessários à reabilitação social e profissional; b) a reparação ou substituição dos aparelhos 
mencionados, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário; c) 
transporte do acidentado do trabalho quando necessário. Esse dispositivo reforça a obrigação do 
Estado em garantir a habilitação e reabilitação da pessoa. Conforme já foi comentado, em que pesem 
os relevantes e pertinentes argumentos contrários à concessão de benefícios não contributivos, isso 
pode ser justificado diante da ineficiência estatal em cumprir com os objetivos da inclusão social e da 
assistência social. 
182

 O art. 17, §1º do Decreto nº 3.298/99 dispõe que a reabilitação visa compensar a perda de uma 
função e facilitar os reajustes sociais. Novamente, pode ser concluído, pelo teor do dispositivo, que a 
legislação ainda adota a concepção de normalidade para deficiência e condiciona a capacidade à 
deficiência, o que é contrário ao modelo inclusivo proposto pela Convenção dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência. 
183

 A respeito da questão é importante destacar observação: “Até fevereiro de 2006 apontam para 
91.786 benefícios sendo que 38,26% das pessoas nele permanecem por 12 meses, o restante delas 
engrossa a estatística de permanência por mais de sete anos, sob os efeitos do benefício 
previdenciário. No Brasil o reabilitado com dificuldade retorna ao mercado de trabalho. A maioria não 
consegue o retorno ou emaranha-se na informalidade, na tentativa de resguardar os valores 
percebidos do benefício” GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito do trabalho. 
Florianópolis: Obra Jurídica, 2007. p. 83-4. 
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também parece prejudicar as pessoas com deficiência pela má gestão de recursos 

públicos. 

 

A estrutura e a cobertura desses serviços são muito limitadas. São 
cerca de 30 centros de reabilitação para todo país. No total são 
menos de 2.500 profissionais para atender as necessidades de todo 
o Brasil. Anualmente, mais de 100 mil portadores de deficiência 
solicitam ajuda, mas o atendimento mal ultrapassa a casa dos 50 mil. 
Segundo especialistas, 90% das cidades brasileiras não possuem 
nenhum serviço de reabilitação e as que têm, em geral, são 
instituições filantrópicas de pouco profissionalismo, ou particulares e, 
nesse caso, caríssimas.184 

 

Em relação à aplicação de medidas positivas voltadas à inclusão da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho é indispensável a atuação estatal, nos 

termos já definidos na lei, ou seja, pela realização da habilitação e reabilitação, tanto 

para fins de revisão dos valores dos benefícios da seguridade social não 

contributivos, como para incentivar o trabalho das pessoas com deficiência. 

 

4.1.2. O acesso à educação 

O direito à educação, corolário do direito ao desenvolvimento e à 

profissionalização, está previsto em diversos documentos internacionais que 

merecem destaque, na medida em que representam a plataforma básica para 

sistemas educacionais. 

O primeiro deles consiste na Declaração dos Direitos Humanos, de 10 de 

dezembro de 1948, que define o direito à educação como direito essencial dos 

povos. Posteriormente, em 1970, a UNESCO, preocupada com o tema, declarou o 

Ano Internacional da Educação e criou comissão para estudar os problemas 

educacionais do mundo e apresentar estratégias para sua superação, defendendo o 

princípio da educação permanente como fundamento da educação no futuro. 

                                                           
184

 MELO, Sandro Nahmias. O Direito do Trabalho da Pessoa Portadora de Deficiência. São Paulo: 
LTr, 2004. p. 152. 
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A Declaração Mundial sobre educação para todos, produto da conferência 

realizada no ano de 1990 em Jomtien, Tailândia, reforçou no art. 1º185 a importância 

das oportunidades educativas para atender as necessidades básicas voltadas para a 

aprendizagem. 

A Declaração de Salamanca, de 10 de junho de 1994, aprovada pela 

Assembleia Geral da ONU, Resolução 48/96, é um dos documentos mais 

importantes em termos de educação inclusiva. Dispõe sobre a equalização de 

oportunidades para pessoas com deficiência, de forma que os Estados-partes 

assegurem sua educação como parte de todo sistema educacional. 

A declaração adota o princípio de que todas as escolas deveriam acomodar 

todas as crianças, independente de condições físicas, econômicas, linguísticas e 

intelectuais. 

De acordo com o item 4 do mesmo documento internacional, a educação 

especial é aquela que preza e acolhe a diversidade, portanto, rejeita expressamente 

a matriz da normalidade da deficiência e adota o modelo inclusivo em harmonia ao 

disposto nos documentos internacionais mais recentes. 

No ordenamento jurídico nacional, o art. 208, II, da Constituição da 

República, dispõe que o Estado deve providenciar o atendimento educacional 

especializado das pessoas com deficiência na rede de ensino.186 

O art. 206, I, da Constituição assegura a igualdade de condições para 

acesso e permanência na escola, de tal forma que o princípio da igualdade (art. 5º) 

garante esse mesmo tratamento à pessoa com deficiência. 

A previsão constitucional é de que a educação será efetivada 

preferencialmente em rede regular de ensino, sendo garantido o atendimento 

especializado às pessoas com deficiência.  

                                                           
185

 Art. 1º - Cada pessoa – criança, jovem e adulto – deve estar em condições de aproveitar as 
oportunidades educativas voltadas para atender as suas necessidades básicas de aprendizagem. 
186

 A respeito do art. 208, III, da Constituição da República, comenta Ana Cláudia Vieira de Oliveira 
Ciszewski: “Neste dispositivo merece atenção o comando no sentido de atendimento especial fazer-
se preferencialmente na rede regular de ensino para que não se converta em uma discriminação 
velada”. CISZEWSKI, Ana Cláudia Vieira de Oliveira. O trabalho da pessoa portadora de deficiência. 
São Paulo: Ltr, 2005. p. 64. 
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O constituinte não previu a separação do ambiente comum, mas ofereceu 

um plus além do que já é oferecido a todos alunos, mesmo porque alguns alunos 

precisam de atendimento especializado, porém isso não significa subtração do 

direito de acesso ao mesmo ambiente frequentado pelos outros educandos. 

Ademais, cumpre ressaltar que a educação especial187 não se restringe a 

escolas especiais. Tratam-se de possíveis provisões do mesmo modo que seria uma 

sala regular com professores assistentes, trabalhando em grupo com professores 

regentes. Dessa forma, a educação especial agrega muito mais fatores do que 

somente a instituição onde é oferecida, pois depende de um sistema paralelo que 

também faz parte do sistema educacional. 

Note-se que a educação assume dupla função para fins de inclusão social 

da pessoa com deficiência: 1ª) a convivência com a diversidade, desde a escola, 

permite a eliminação do estereótipo de que a deficiência é sempre fator limitador das 

capacidades188; 2ª) preparo para inclusão no mercado de trabalho. 

Em que pese a relevância do sistema educacional tanto para o 

desenvolvimento social bem como para inclusão no mercado de trabalho, tem-se 

que parte considerável da população das pessoas com deficiência tende a 

apresentar nível baixo de escolaridade.  

 

No Brasil, o atendimento aos portadores de deficiência no campo da 
educação é reconhecidamente precário. O Ministério da Educação 
estima que atualmente há seis milhões de crianças e jovens de até 
19 anos com algum tipo de deficiência física ou mental no país. 
Apenas 5% deles estariam recebendo algum tipo de atendimento 
especializado na área educacional. O restante está em casa sem 
estudar ou então está em alguma instituição para deficientes.189 

                                                           
187

 “(...) se até os anos de 1960 o foco estava no problema do indivíduo e suas condições, a partir de 
então, foi sendo direcionado para a necessidade de modificação das próprias instituições sociais e 
escolares, de forma que elas passassem a atender os diferentes sujeitos e suas necessidades 
educativas especiais. LIMA, Priscila Augusta. Definindo a Educação Inclusiva e Especial. In: LIMA, 
Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006. p. 28. 

188
 Note-se que, quando em questão a qualificação do futuro trabalhador para o mercado de trabalho, 

é inviável a ideia de utilização de classes ou escolas especiais, segregando ainda mais as pessoas 
portadoras de deficiência, educando-as em um mundo à parte. MELO, Sandro Nahmias, op. cit., p. 
148. 
189

 MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa portadora de deficiência. São Paulo: LTr, 
2004. p. 147. 
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Pesquisa realizada no terceiro setor, na Associação dos Acidentados do 

Trabalho do Estado de Goiás, verificou que o grau de escolaridade das pessoas com 

deficiência é baixo: 26,3% possui somente a escolaridade primária ou o ensino 

fundamental, sendo que 84,2% dessas pessoas já trabalharam porém hoje estão em 

desemprego. Observou-se que o decréscimo do nível de escolaridade é 

inversamente proporcional ao aumento da empregabilidade do grupo.190 

Nesta mesma pesquisa, 94,8% dos trabalhadores entrevistados acreditam 

que é necessária uma mudança de atitude por parte do empregador. Depreende-se, 

assim, que a educação inclusiva é também solução essencial para o empregador 

aprender a lidar com a diversidade. 

Outra pesquisa com foco para sensibilização no ambiente de trabalho em 

relação às pessoas com deficiência indica diversos discursos que denotam esse 

despreparo do empregador em lidar com as pessoas portadoras de deficiência.191  

O discurso dos empregados com deficiência deixa clara a ausência de 

sensibilização: “é preciso que eles compreendam que a gente tem dificuldade”; 

“Tenho sentido tratamento diferenciado pelos colegas por deficiência, falta 

paciência”.  

A desigualdade social também reflete no baixo nível de escolarização das 

pessoas com deficiência, embora não seja o único fator. Ocorre que o próprio 

sistema educacional é deficiente, isto é, não oferece profissionais preparados para 

impulsionar o processo de inclusão e isso faz com que a criança, ao chegar à 

escola, se depare com uma cultura totalmente diferente, o que reforça a construção 

de sua deficiência. 

  

As desigualdades sociais e a pobreza são consideradas um fator de 
risco para a vida e o sucesso escolar, e não as condições de saúde 
necessariamente associadas a elas. Quando a criança, filha de pais 

                                                           
190

 CARVALHO, Karina M. de. Os desafios da inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de 
trabalho. In: CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda; MARQUES, Antonio Luiz (Orgs.). O Trabalho da 
Pessoa com Deficiência. Curitiba: Juruá, 2009. pp. 43-54. 
191

 COIMBRA, Cristiane Elias Penido; GOULART, Iris Barbosa. Análise da inserção das pessoas com 
deficiência segundo suas percepções. In: CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda; MARQUES, Antonio 
Luiz (Orgs.). O Trabalho da Pessoa com Deficiência. Curitiba: Juruá, 2009. pp. 110-21. 
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desempregados, parece não se sair bem academicamente, busca-se 
estabelecer uma relação direta entre o seu nível sociocultural e o 
êxito escolar. Quanto mais baixo o nível socioeconômico, maior o 
risco de fracasso. Mas, é preciso acentuar que as dificuldades 
escolares decorrem de desigualdades sociais, como a falta de 
material ou a desatenção da escola, e ainda da ausência de 
oportunidades ou da discriminação, que faz com que essa classe 
social, ao chegar à escola, encontre uma cultura totalmente diversa 
da sua, a qual tem que se adaptar para não se tornar deficiente. 
Ocorre que, em muitos casos, a criança não era considerada 
deficiente em seu meio e é na escola que se inicia a construção de 
sua deficiência192.  

 

Mas quais são as práticas mais adequadas que devem ser adotadas pelos 

professores para garantir o processo de inclusão das pessoas com deficiência na 

rede regular de ensino? Quais as práticas que reforçam a inclusão e afastam a 

maléfica ideia de que a criança com deficiência deve se adaptar à cultura 

dominante? É necessário que o professor saiba tudo sobre as deficiências? 

Conforme referido anteriormente, a legislação brasileira prevê que todos os 

cursos de formação de professores, do magistério à licenciatura, devem capacitá-los 

para receber, nas salas de aula, alunos com deficiência. 

No entanto, não é exigido que o professor saiba tudo sobre todas as 

deficiências, mesmo porque são dinâmicas e se modificam. É necessário que o 

educador se desapegue da limitada visão assistencialista de “querer ajudar o outro” 

e apresente uma disposição humanitária que reconheça o sujeito e cidadão com 

direito à educação. 

Trata-se de uma questão de “estar pronto” e não simplesmente de “estar 

preparado”, de forma que é necessário que o processo de formação de educadores 

propicie o contato com pessoas com deficiência para que se tornem facilitadores da 

aprendizagem e não criadores de estigmas.193 

                                                           
192

 LIMA, Priscila Augusta. Pobreza e Deficiência: Mitos e Realidades. In: LIMA, Priscila Augusta. 
Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006. p. 115. 
193

 “Devemos estabelecer desde já uma diferença entre estar preparado e estar pronto. 
Consideremos como exemplo a seguinte situação: uma gestante que faz o pré-natal e obtém 
informações básicas sobre puericultura está se preparando para ter o seu filho, está se antecipando a 
uma situação. Esta situação será concluída quando ela deixar de ser gestante e estiver em contato 
direto com a sua criança. Por mais que ela se prepare, encontrará diferenças no segundo momento, o 
do contato direto da prática materna. No entanto, esta preparação exerce um importante papel para a 
mãe. LIMA, Priscila Augusta. A Formação de Professores e Pesquisadores para a Educação 
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O domínio de conhecimentos destinados à sensibilidade para compreensão 

do sujeito com deficiência a partir dos seus próprios referenciais e estratégias é algo 

importante para qualquer tipo de deficiência. Isso não requer necessariamente o 

domínio do Braille194, da LIBRAS195 ou outros métodos de comunicação, mas 

somente envolve um preparo de percepção da lógica, do raciocínio apresentado 

pela pessoa com deficiência. 

Com relação ao percentual de distribuição do tipo de educação nas redes, 

pesquisa demonstra que a rede privada é a que mais concentra o ensino especial e 

tem o menor número de alunos incluídos nas salas comuns (educação especial: 

59,6%; educação comum ou regular: 12,4%). A rede municipal apresenta o 

percentual mais baixo quanto à educação especial e percentual alto em relação à 

quantidade de alunos frequentadores das salas comuns (educação especial: 16,4%; 

educação comum ou regular: 42,3%). A rede estadual é a que apresenta o maior 

índice de alunos com deficiência que frequentam as salas regulares (educação 

especial: 23,6%; educação comum ou regular: 44,9%). Os dados permitem concluir 

que o percentual de pessoas com deficiência que frequentam as salas regulares é 

superior na educação pública.196 

                                                                                                                                                                                     
Inclusiva”. In: LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 
2006. p. 123. 
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 “(...) em relação às pessoas com deficiência visual destaca-se a importância da necessidade de se 
compreender o sujeito deficiente visual a partir dos seus próprios referenciais, uma vez que os 
estudos geralmente enfatizam as comparações entre ele e os videntes, usando os referenciais dos 
videntes”. LIMA, Priscila Augusta. Deficiência Visual: Desenvolvendo Diferentes Possibilidades 
Perceptivas. In: LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: 
Avercamp, 2006. p. 83. 
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 “A respeito das estratégias de comunicação vale frisar o exemplo das pessoas surdas que, mesmo 
quando oralizadas, ainda permanecem com dificuldades, porque o português falado não corresponde 
ao português falado pelo ouvinte, existindo uma distância entre a linguagem oral e a escrita para 
ambos. Nesse sentido: os elementos que compõem as sentenças não obedecem à ordem linear: 
sujeito, verbo, objeto e complemento. A pessoa surda destaca os elementos mais significativos para 
compreensão da mensagem, e deixa de lado aqueles considerados supérfluos, adjuntos, acessórios. 
Observa-se, portanto, que essas pessoas constroem o seu texto escrito aproximando-o da forma pela 
qual se comunicam gestualmente. Complementa a mesma autora que o professor precisa entender 
que a forma como a criança começa a escreve tem uma logicidade e revela uma competência 
linguística e não uma deficiência. Isso inicialmente esta relacionado à linguagem de sinais. Por isso, o 
processo de aquisição da escrita da pessoa surda deve ser autônomo em relação à língua de sinais, 
de forma que sua escrita inicial não deve se apoiar no português oral, mas sim na língua de sinais e, 
depois, no português escrito”. LIMA, Priscila Augusta; VIEIRA, Therezinha. Surdez: A(s) 
Linguagem(ns) como Sistemas de Representação e Organização Mental. In: LIMA, Priscila Augusta. 
Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006. p. 68. 
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 LIMA, Priscila Augusta. Necessidades Educacionais Especiais: Distinções e Incidências In: LIMA, 
Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006, p. 46. 
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Maria Teresa Eglér Mantoan197 acusa o despreparo das escolas atuais que 

buscam uma pseudo-homogeneidade, já que ignoram o principal objetivo da 

educação inclusiva segundo o qual as escolas devem ser necessariamente abertas 

às diferenças. 

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca198 afirma que a ignorância generalizada 

a respeito da competência das pessoas com deficiência impede o acesso às 

condições mínimas de cidadania. 

Existem diversos relatos que demonstram o sucesso das pessoas com 

deficiência na educação. É o caso de Paulo Ramos199 que, tendo cegueira parcial, 

perda parcial de audição e dos movimentos dos membros superiores e inferiores 

alcançou o primeiro lugar em uma Olimpíada de Matemática, dentre 450 mil 

participantes. O mesmo caso é de Pablo Piñeda200, professor com síndrome de 

down, que aprendeu a ler aos 4 anos e cursou universidade, e de João Victor 

Mancini Silvério201, também pessoa com síndrome de down, que, aos 19 anos, 

passou no vestibular da faculdade de Educação Física. 

O ensino segregado obstaculiza o acesso e permanência das pessoas com 

deficiência ao mercado formal de trabalho, porque também impede a construção da 

formação educacional baseada na convivência com colegas com deficiência. Essa 

falta de convívio é rotineiramente revelada quando alguém não sabe se comportar 

quando trabalha ou simplesmente se encontra com uma pessoa utilizadora de 

cadeira de rodas: não sabe se pergunta se a pessoa precisa de ajuda, ou ajuda em 

situações desnecessárias. 
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 MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Pensando e fazendo educação de qualidade. São Paulo: 
Moderna, 2001. p. 51. 
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 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação dos 
direitos humanos: o direito ao trabalho, uma ação afirmativa. São Paulo: LTr, 2006. p. 16. 
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 KEHDI, Paulo. Brincando com os números. Revista Sentidos. São Paulo, v. 6, n. 32, 
dez.2005/jan.2006. p. 48-9. Disponível em: 
http://sentidos.uol.com.br/revista/materia.asp?ed=32&mt=816. Acesso em: 20 de abr. 2012. 
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 CASTANHEIRA, João Pedro. O professor Pablo. Entrevista disponibilizada pela Rede SACI. 

Portugal, maio 2004. Disponivel em: http://saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=10886. Acesso em: 
20 de maio 2012. 
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 WESTIN, Ricardo. Jovem com Síndrome de Down passa no vestibular. O Estado de São Paulo, 

São Paulo, 02 de jan. 2006. Disponível em: http://www.utp.br/noticias.asp?codnoticia=4573. Acesso 
em: 20 de maio 2012. 
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A avaliação que a pessoa tem de si se forma com a interação que apresenta 

com os outros, baseada nas próprias experiências e percepções. Quando a 

sociedade demonstra não saber como se comportar em relação às características 

singulares ao grupo, isso lhe traz um autoconceito negativo do qual surge sua falta 

de autoconfiança, além de impedir que aprenda a lidar com seus limites e suas 

possibilidades.202 

Há diversos contrapontos relacionados ao objetivo de inclusão que são 

apresentados pelas escolas como, por exemplo, a falta de condições concretas no 

cotidiano dos professores, ausência de incentivos para que participem de cursos e 

grupos de discussão e pincipalmente salários baixos que os fazem procurar mais de 

uma escola para trabalhar.  

Outra dificuldade para constituição da educação inclusiva é a forte presença 

da matriz da normalidade no discurso dos pais que alegam que a convivência com 

as pessoas com deficiência poderia prejudicar o desenvolvimento das outras 

crianças. A ideia de que somente as crianças com deficiência ganhariam com a 

inclusão social é altamente preconceituosa e mostra a urgência para que as escolas 

se adaptem e invertam esse antigo conceito, até para não reforçar o mesmo 

preconceito sobre o qual foi educada a geração dos referidos pais.203 

Além disso, em que pesem os dados que revelam que o maior percentual de 

alunos com deficiência matriculados em salas regulares se concentram nas escolas 

                                                           
202

 Esse processo consiste na avaliação que a pessoa tem de si e que se forma na interação com os 
outros. Ele é baseado nas próprias experiências e percepções, assim como nas descrições dos 
outros. O autoconceito positivo revela elevada autoestima e confiança em si mesmo; já o 
autoconceito negativo significa uma falta de confiança em si mesmo, além de não saber lidar com 
seus limites e suas possibilidades. Quando a sociedade expressa sentimentos que confirmam o outro 
como sujeito, na sua particularidade, ele forma um autoconceito positivo. Se o negam, ele desenvolve 
um autoconceito negativo. Esse aspecto é fundamental para o desenvolvimento de todas as crianças. 
Priscila Augusta. Deficiência Visual: Desenvolvendo Diferentes Possibilidades Perceptivas. In: LIMA, 
Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006. p. 99. 
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 “A escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora. O grande ganho, para todos, é viver a 
experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na infância, mais tarde terão muita 
dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão possibilita aos que são discriminados pela 
deficiência, pela classe social, ou pela cor que, pelo direito, ocupem seu espaço na sociedade. Se 
isso não ocorrer, essas pessoas serão sempre dependentes e terão uma vida cidadã pela metade”. 
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Revista Nova 
Escola, n. 182, maio de 2005. Disponível em: 
http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/espaco-
leituras/WEBENTREVISTAS/inclusao%20e%20o%20privilegio%20de....pdf. Acesso em: 12 de jun. 
2012.. 
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públicas, há que se questionar que tipo de ensino lhes está sendo oferecido. Afinal 

para incluir não basta aglomerar, para incluir é preciso que as pessoas venham a 

interagir umas com outras. Para incluir é necessário que a escola e os professores 

estejam adaptados para receber esses alunos. Se não houver isso estaríamos no 

máximo falando de processo de integração. 

Por fim, não diferente do que se poderia concluir, o objetivo da educação 

inclusiva também é alvo da crise decorrente da escassez dos recursos financeiros 

para o setor educacional, da qual é vítima todo o sistema de ensino. Ademais, deve-

se considerar que os custos necessários para contratação, capacitação de 

profissionais, ajustes de salários dos professores, adaptações de espaço e 

equipamentos fogem da realidade vivenciada pela educação nacional. Por causa 

disso, o Brasil conta com 1.500 instituições de filantropia especializadas que dão 

aportes à inclusão das pessoas com deficiência na educação.204 

Contudo, as experiências de sucesso da educação inclusiva são muito 

pouco enfatizadas. O processo de inclusão não é fácil até porque enfrenta a barreira 

cultural imposta pela sociedade, sobre a qual já se comentou, e sobretudo depende 

de recursos dos quais ainda não dispomos, como: capacitação dos professores, 

remanejamento e reestruturação da escola, dinâmica da escola para receber alunos 

especiais, recursos pedagógicos e até mesmo físicos.  

Mesmo assim, esses argumentos não justificam o afastamento do objetivo 

de construir uma educação inclusiva, que deve ser estimulada em toda sociedade 

por possíveis ações que necessariamente devem ser simultâneas para reforçar 

continuadamente a eliminação de todas as barreiras culturais para atender melhor 

todos os sujeitos. 

 

 

 

                                                           
204

 “No Brasil, há 1.500 instituições de filantropia especializadas que dão suporte ao governo - entre 
elas, a Familia Down, a APAE e a AACD. Todos esses aportes devem ser considerados na definição 
de políticas públicas para a área e serão retomados nas próximas abordagens. LIMA, Priscila 
Augusta. Definindo educação inclusiva e educação especial”. LIMA, Priscila Augusta. A Formação de 
Professores e Pesquisadores para a Educação Inclusiva”. In: LIMA, Priscila Augusta. Educação 
Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006. p. 36-37. 
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4.1.3. Reserva de vagas nas instituições de ensino superior 

Embora a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos vestibulares 

para as instituições de ensino superior ainda não tenha previsão no ordenamento 

jurídico nacional, vale realizar algumas considerações a respeito do resultado do 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 

186, em razão da existência de similaridades entre o grupo das pessoas com 

deficiência e o grupo sujeito à ação afirmativa objeto da demanda. 

A ADPF foi proposta com intuito de derrubar os programas de ação 

afirmativa que estabelecem sistema de reserva de vagas, com base no critério 

étnico-racial, para acesso ao ensino superior, sob o argumento de que destoariam 

do teor da Constituição Brasileira. A medida proposta foi julgada improcedente por 

unanimidade e estampou a importância das medidas de discriminação positiva como 

importante mecanismo nivelador de oportunidades na sociedade brasileira. 

O voto do relator Ministro Ricardo Lewandowski ressalta o papel das ações 

afirmativas de reserva de vagas para as pessoas com deficiência nos concursos 

públicos e destaca a necessidade de adequar os critérios de seleção à realidade 

histórico-social enfrentada pelo grupo, do contrário os principais espaços do poder 

político e social estarão inacessíveis aos grupos marginalizados, ensejando a 

reprodução e perpetuação de uma mesma elite dirigente. 

 

[...] Ocorre que o mérito dos concorrentes que se encontram em 
situação de desvantagem com relação a outros, em virtude de suas 
condições sociais, não pode ser aferido segundo uma ótica 
puramente linear [...]. De fato, critérios ditos objetivos de seleção 
empregados de forma linear em sociedades tradicionalmente 
marcadas por desigualdades interpessoais profundas, como a nossa, 
acabam por consolidar ou, até mesmo, acirrar as distorções 
existentes [...].205 

 

As desigualdades sociais tornam o resultado do vestibular, ainda que 

involuntário, discriminatório, na medida em que favorecem o padrão das classes 
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 ADPF 186. Reqte: Democratas - DEM. Reqdo: Conselho de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade de Brasília – CEPE e outros. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Voto Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF186RL.pdf. Acesso em: 04 de jun. 
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dominantes e consideradas normais, o que torna a faculdade um ambiente 

segregado. Como consequência, a educação se torna inacessível em virtude do 

predomínio das pessoas normais e a Universidade se distancia da missão de 

favorecer um ambiente promotor da cidadania.  

Do mesmo modo, as pessoas com deficiência sofrem segregação 

semelhante, principalmente porque as falhas na educação inclusiva e na 

solidificação do convívio com a diversidade esbarram também na inacessibilidade 

aos espaços universitários. Conforme ressalta o Ministro Relator, a reprodução da 

segregação e estratificação dos grupos também no sistema universitário impede ou 

dificulta a futura ocupação dos postos de comando por negros, mulheres, 

homossexuais e pessoas com deficiência. 

[...] Uma Universidade que não integra todos os grupos sociais 
dificilmente produzirá conhecimento que atenda aos excluídos, 
reforçando hierarquias e desigualdades que têm marcado nossa 
sociedade desde o início da história. [...] Isso significa que os postos 
de comando tanto no setor público como no privado ficarão 
necessariamente nas mãos dos não negros, confirmando, mais uma 
vez, nossa estrutura estratificada [...].206 

 

Por isso, os critérios de seleção devem levar em consideração objetivos 

maiores conforme o disposto nos arts. 205 e 207207 da Constituição da República. 

O art. 208, V, da Constituição da República consigna que o acesso aos 

níveis mais elevados de ensino será feito de acordo com a capacidade de cada um, 

portanto, estipula a meritocracia como parâmetro. Em contrapartida, a interpretação 

de todos dispositivos constitucionais busca temperar o rigor da aferição dos critérios 

de mérito dos candidatos junto ao princípio da igualdade material em 

correspondência aos objetivos sociais que se pretende atingir. 
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 ADPF 186. Reqte: Democratas - DEM. Reqdo: Conselho de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade de Brasília – CEPE e outros. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Disponível em: 
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 Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 207 - As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 
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Além da distribuição desigual de acesso ao ensino superior, é essencial 

esclarecer que a segregação do grupo se reproduz no nível psicológico, tendo as 

ações afirmativas também papel transformador em relação a esse aspecto. 

 

[...] As ações afirmativas encerram um relevante papel simbólico. 
Uma criança negra que vê um negro ocupar um lugar de evidência 
na sociedade projeta-se naquela liderança e alarga o âmbito de 
possibilidades de seus planos de vida. Há um importante 
componente psicológico multiplicador da inclusão social [...].208 

 

Eis então a importância de promover aplicação de políticas de ação 

afirmativa nas universidades e o mesmo deve ser sinalizado em relação às pessoas 

com deficiência. Isso porque esses espaços não se limitam aos ambientes de 

formação profissional, mas consistem em locais privilegiados de criação, reprodução 

de conhecimento e inovação e que permitem o compartilhamento de significados 

para lidar de forma satisfatória com diferenças. 

Também, no mesmo sentido, o Ministro Marco Aurélio assinalou em seu voto 

sobre a extrema necessidade de mudança cultural e maior conscientização quanto 

ao tratamento igualitário, como dever cívico do cidadão, sendo até mesmo 

descabido deslegitimar tal política em razão de supor o extraordinário, como fraudes 

ou má-fé.  

 

Afinal, se somos capazes de produzir estatísticas consistentes sobre 
a situação do negro na sociedade, e, mais ainda, se é inequívoca e 
consensual a discriminação existente em relação a tais indivíduos, 
parece possível indicar aqueles que devem ser favorecidos pela 
política inclusiva. 

Para tanto, contamos com a contribuição de cientistas sociais. 
Descabe supor o extraordinário, a fraude, a má-fé, buscando-se 
deslegitimar a política.209 
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A ADPF nº 186 foi julgada totalmente improcedente, tendo os demais 

ministros acompanhado o voto do relator, o que denota a assimilação das ações 

afirmativas para propagação da igualdade material pelo Poder Judiciário brasileiro. 

A questão da reserva de cotas em vestibulares para instituições de ensino 

superior está prevista no projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 

será comentado posteriormente. 

 

4.2. Acessibilidade: do local ao espaço 

A Constituição da República garante a acessibilidade no art. 5º, XV, que 

assegura o direito de ir e vir do cidadão; no art. 227, que confere acessibilidade nos 

edifícios públicos e veículos de transporte coletivos e também no art. 244210, que 

dispõe sobre adaptações de logradouros, edifícios de uso público e veículos de 

transporte coletivo. 

Defende-se que a acessibilidade consiste em oportunizar condições para 

acesso à informação, documentação, comunicação e a “qualquer lugar”. Essa 

concepção é corroborada pelo conceito trazido pelo art. 8º, inciso I, do Decreto nº 

5.296/2004.211 

O conceito de acessibilidade é muito abrangente e, para sua garantia, não 

basta entendê-la somente como acesso a um lugar físico ou a uma vaga, pois 

também compreende a possibilidade de criação de um espaço.212 
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 Art. 244, da Constituição da República, detalha que as adaptações de edifícios de uso público e de 
veículos de transporte coletivos devem atingir os já existentes, deixando claro que todas as regras 
serão aplicadas tanto às novas construções ou meios de transportes coletivos como também em 
relação àquelas que já estavam construídas ou em funcionamento. 
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 Nesse mesmo sentido é importante anotar o seguinte esclarecimento: entendemos a 
acessibilidade como condição de acesso à informação, documentação, comunicação e a “qualquer 
lugar”. Essa concepção ganha envergadura com o Decreto nº 5.296, de 02.12.2004, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida. A garantia de direitos como saúde, educação, trabalho, depende do direito 
de ir e vir e do acesso à cidade. 
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 Importante anotar a diferenciação existente entre lugar e espaço. Nesse sentido: “Lugar é uma 
configuração instantânea de posições, implica uma indicação de estabilidade. Por sua vez, o espaço 
é um lugar praticado, atravessado por operações que o orienta, o circunstancia, o temporaliza e 
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Por conta disso, a acessibilidade se desdobra em diversas outras 

dimensões, dentre estas: acessibilidade arquitetônica, acessibilidade 

comunicacional, acessibilidade metodológica, acessibilidade instrumental, 

acessibilidade programática, acessibilidade atitudinal.213  

Importante reparar que o art. 227 da Constituição da República foi 

regulamentado pela Lei nº 10.048/2000 e pela Lei nº 10.098/2000, ambas 

regulamentadas pelo referido Decreto nº 5.296/2004. 

A Lei nº 10.048/2000 deu prioridade ao atendimento prestado às pessoas 

com deficiência e idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, às 

gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo. Também, para 

assegurar a acessibilidade, o art. 3º desta mesma lei previu a obrigatoriedade às 

empresas públicas e concessionárias de transporte coletivos de reservar assentos, 

devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas com 

deficiência e pessoas acompanhadas de crianças de colo. 

                                                                                                                                                                                     
consequentemente torna possível que os conflitos venham à tona. Exemplifica, da seguinte forma: a 
rua é geometricamente definida por um urbanismo e é transformada em espaço pelos pedestres, ou 
seja, o andar transforma a rua em espaço. Portanto, entendemos a acessibilidade não somente por 
acesso a um lugar, mas também compreende o acesso à possibilidade de criação e recriação de um 
espaço”. VAZ, Cláudia Freire; LIMA, Gabriela Silva de; BEZERRA, Priscila Silva; BRAGA, Maudeth 
Py. Acessibilidade: da obtenção de um lugar à construção de um espaço. In: CARVALHO-FREITAS, 
Maria Nivalda; MARQUES, Antonio Luiz (Orgs.). O Trabalho da Pessoa com Deficiência. Curitiba: 
Juruá, 2009. p. 174-175. 
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 Acessibilidade arquitetônica: sem barreiras ambientais físicas em todos os recintos internos e 
externos da escola e nos transportes coletivos. Acessibilidade comunicacional: sem barreiras na 
comunicação interpessoal (face-a-face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual etc.), 
na comunicação escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em braile, textos com 
letras ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias assistivas para 
comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital). Acessibilidade metodológica: sem 
barreiras nos métodos e técnicas de estudo (adaptações curriculares, aulas baseadas nas 
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didática etc.), de ação comunitária (metodologia social, cultural, artística etc. baseada em participação 
ativa) e de educação dos filhos (novos métodos e técnicas nas relações familiares etc.). 
Acessibilidade instrumental: sem barreiras nos instrumentos e utensílios de estudo (lápis, caneta, 
transferidor, régua, teclado de computador, materiais pedagógicos), de atividades da vida diária 
(tecnologia assistiva para comunicar, fazer a higiene pessoal, vestir, comer, andar, tomar banho etc.) 
e de lazer, esporte e recreação (dispositivos que atendam às limitações sensoriais, físicas e mentais 
etc.). Acessibilidade programática: sem barreiras invisíveis embutidas em políticas públicas (leis, 
decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias etc.), em regulamentos (institucionais, escolares, 
empresariais, comunitários etc.) e em normas de um modo geral. Acessibilidade atitudinal: através de 
programas e práticas de sensibilização e de conscientização das pessoas em geral e da convivência 
na diversidade humana resultando em quebra de preconceitos, estigmas, estereótipos e 
discriminações. Inclusão: o paradigma do século 21. Inclusão: Revista da Educação Especial, out. 
2005, p. 19-23. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf. 
Acesso em: 22 de maio 2012. 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revistainclusao1.pdf
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A Lei nº 10.098/2000 estabeleceu normas e critérios gerais para promoção 

da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

mediante supressão das barreiras e de obstáculos de vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e 

comunicação. 

O Decreto nº 5.296/2004 estabeleceu detalhadamente regras a respeito: 

implementação da acessibilidade arquitetônica, acesso à informação e à 

comunicação, ajudas técnicas e o Programa Nacional de Estabilidade. 

O art. 19, §§ 1º e 2º, o art. 23, § 8º e o art. 24, § 2º estabeleceram o prazo 

de trinta a quarenta e oito meses para o cumprimento das normas de acessibilidade, 

sobre este aspecto concorda-se com a crítica de Luiz Alberto David Araújo, que 

denuncia o notório descaso para cumprir o art. 227, § 2º da Constituição da 

República. Nesse sentido, é possível perceber que se passaram 12 anos para 

elaboração das leis ordinárias, mais 4 anos para edição do decreto regulamentador, 

perfazendo, assim, 16 anos. Como se não bastasse, em 2008, quando 

ultrapassados todos os prazos, tem-se a tramitação no Congresso Nacional do 

projeto de lei para elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 

estabelece nova reabertura de prazo para adaptação.214 

Ricardo Tadeu Maques da Fonseca215 ressalta que a tradição arquitetônica 

das cidades valoriza escadarias, soleiras altas e o transporte público atende muito 

mal a todos, de tal modo que isso, até pela lei da “oferta e da procura”, leva à 

redução do número de ônibus, sempre lotados, e ao congestionamento das vias 

públicas. Conclui o autor que isso torna a implantação de rampas, de elevadores ou 

                                                           
214

 “12 anos para elaboração da lei ordinária, mais 4 anos para elaboração do decreto regulamentar, 
tarefa singela do Poder Executivo. Portanto, 16 anos! E para cumprimento, mais 48 meses, ou seja, 
20 anos. Estamos, finalmente, em 2008, ultrapassando o último prazo fixado. Finalmente, teremos 
(ao menos no plano teórico), um país acessível! No entanto, para surpresa de todos, tramita no 
Congresso Nacional projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E os prazos serão 
reabertos para adaptação dos equipamentos urbanos. Se o projeto do estatuto pudesse representar 
uma sistematização dos direitos das pessoas com deficiência, apenas esse retrocesso (aliás, proibido 
pelo sistema) já seria suficiente para que fosse aguardada a sua rejeição. Há inconstitucionalidade 
clara, por cláusula de retrocesso no projeto mencionado”. ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção 
constitucional das pessoas com deficiência e o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa 
humana. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da. Tratado Luso-Brasileiro da 
Dignidade Humana. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 203-211. 
215

 DA FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação 
dos direitos humanos. São Paulo: LTr, 2006. p. 253. 
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de calçadas sem buracos ou degraus, de edifícios privados e públicos uma tarefa 

muito onerosa, lenta e que é alvo de resistência.  

O art. 227 da Lei Orgânica de São Paulo, na tentativa de implementar a 

acessibilidade municipal, garante o acesso das pessoas com deficiência, por meio 

da eliminação das barreiras arquitetônicas de logradouros e edifícios públicos e 

particulares, garantindo-lhes a livre circulação, bem como adoção de medidas 

semelhantes quando da aprovação de novas plantas de construção e também 

adaptação ou eliminação dessas barreiras em veículos coletivos. 

Nesse sentido, cumpre anotar, a título de esclarecimento conceitual, que a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) também definiu alguns conceitos, 

critérios e normas para assegurar a acessibilidade. 

Dentro desse enfoque a Norma Brasileira Regulamentadora, NBR 

9050:2004 merece atenção, pois dispõe sobre acessibilidade a edificações, 

mobiliários, espaços e equipamentos urbanos e apresenta importantes conceitos 

elementares para solidificar a acessibilidade, senão vejamos:  

1 – Acessibilidade216: possiblidade e condição de alcance, percepção e 

entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, 

mobiliário e equipamentos.  

2- Acessível217: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano e elemento que 

possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado para qualquer pessoa, 

inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto na 

acessibilidade física como na de comunicação.  

                                                           
216

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. Item 3.1, p. 02. Disponível em: 
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf. Acesso em : 22 de abr. 2012. 

217
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. Item 3.2, p. 02. Disponível em: 
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf. Acesso em : 22 de abr. 2012. 

http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf
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3- Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental218: qualquer elemento natural 

instalado ou edificado que implica a aproximação, transferência ou circulação no 

espaço, no mobiliário ou no equipamento urbano.  

4- Deficiência219: redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das 

características do ambiente ou de mobilidade e de utilização de edificações, espaço, 

mobiliário, equipamento urbano e elementos, em caráter temporário ou permanente.  

5- Desenho universal220: aquele que visa atender a maior gama de variações 

possíveis das características antropométricas e sensoriais da população. 

6- Linha guia: qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como 

guia de balizamento para que as pessoas com deficiência visual utilizem a bengala 

de rastreamento.  

7- Mobiliário urbano221: todos objetos, elementos e pequenas construções 

integrantes da paisagem urbana de natureza utilitária ou não implantados, mediante 

autorização do poder público em espaços públicos ou privados.  

8- Pessoa com mobilidade reduzida222: aquela que temporariamente ou 

permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de 

utilizá-lo. Entende-se como pessoa com mobilidade reduzida a pessoa com 

deficiência, idosa, obesa ou gestante.  

                                                           
218

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. Item 3.10, p. 03. Disponível em: 
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf. Acesso em : 22 de abr. 2012. 
219

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. Item 3.14, p. 03. Disponível em: 
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf. Acesso em : 22 de abr. 2012. 
220

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. Item 3.15, p. 03. Disponível em: 
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf. Acesso em : 22 de abr. 2012. 
221

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. Item 3.28, p. 03. Disponível em: 
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf. Acesso em : 22 de abr. 2012. 
222

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. Item 3.32, p. 04. Disponível em: 
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf. Acesso em : 22 de abr. 2012. 

http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf
http://www.mpdft.gov.br/sicorde/NBR9050-31052004.pdf
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Do mesmo modo, o art. 1º da Lei nº 8.899/94223 garante o passe livre às 

pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte 

coletivo interestadual. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3.691/00. 

O art. 1º da Portaria nº 1 de 09 de janeiro de 2001, do Ministério do 

Transporte, corrobora a previsão legal comentada acima e concede passe livre às 

pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, observada a sistemática tanto 

do Decreto nº 3.691/00 como também da lei que regulamenta, ou seja, a Lei nº 

8.899/94. 

Contudo, é importante alertar quanto à ausência de previsão legal sobre 

concessão de passes livres nos transportes aéreos e náuticos, o que, por vezes, 

prejudica o atendimento médico de pessoas com deficiência carentes e moradoras 

de cidades desprovidas de hospitais mais desenvolvidos que, normalmente, estão 

situados nas grandes cidades. É por isso que as políticas públicas voltadas à 

implementação da acessibilidade devem atentar para a dimensão continental do 

país, principalmente para o fato de que a realidade dos grandes centros urbanos não 

é a mesma apresentada em todo território nacional. Cabe, assim, enfatizar a 

necessidade de se incluir o transporte aéreo e náutico na relação de passes livres 

para as pessoas com deficiência consideradas carentes. 

Por fim, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97, no art. 147, § 4º e 

também a Lei nº 9.602/98, que dispõe sobre a legislação de trânsito, no art. 2º,§ 4º, 

preveem o direito da pessoa com deficiência física, mental ou de progressividade de 

doença possível de reduzir a capacidade para conduzir o veículo, de conseguir 

habilitação para conduzir automóvel. 

A legislação condiciona a concessão da habilitação224 à realização de exame 

de aptidão física e mental e, no caso de o condutor exercer atividade remunerada 

                                                           
223

 Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3691/00 que prevê no art. 1º que as empresas 
permissionárias e autorizadas de transporte interestadual de passageiros reservarão dois assentos 
de cada veículo para as pessoas beneficiadas no art. 1º da Lei nº 8899/94. 
224

 A habilitação concedida após exame de aptidão física e mental é renovável a cada 5 anos ou a 
cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade, podendo a renovação ser diminuída por 
proposta do perito examinador. 



124 
 

com o veículo, será submetido a uma avaliação psicológica preliminar e 

complementar.225 

Por fim, a Lei nº 11.126/05, regulamentada pelo Decreto nº 5.904/05226, 

prevê o direito das pessoas com deficiência visual de ingressar e permanecer com 

animal nos veículos e nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, 

observadas determinadas condições. Trata-se de uma conquista legal para as 

pessoas com deficiência visual que também solidifica caminhos inclusivos pela 

acessibilidade. 

A acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho foram objeto de pesquisa, decorrente de experiência de estágio em 

Psicologia na Universidade Federal Fluminense (UFF) em que se discutiu: 

acessibilidade e trabalho nas Instituições Públicas. 

As conclusões da pesquisa podem servir de parâmetro para verificar que a 

inclusão no mercado de trabalho está condicionada à acessibilidade e esta, por sua 

vez, ainda se mantém empatada em razão da prevalência dos conceitos sociais 

normalizadores. 

De acordo com os relatos da pesquisa, os trabalhos foram realizados com 

serventuários do Tribunal de Justiça, durante o segundo semestre do ano de 2006 e, 

posteriormente, com técnicos administrativos da Universidade Federal 

Fluminense.227 

Durante o período das entrevistas, ocorria uma reorganização do ambiente 

de trabalho do Tribunal de Justiça, em razão da mudança do corregedor, que 

propunha a realocação de alguns serventuários. No entanto, a realização da 

                                                           
225

 Previsão contida no art. 147, §3º da Lei nº 9.503/97 e no art. 2º da Lei nº 9.602/98. 
226

 O art. 2º, I, do Decreto nº 5.904/05 conceitua 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 0.3º e 0,05º”. 
227

 VAZ, Claudia Freire; LIMA, Gabriela Silva de; BEZERRA, Priscila Silva; BRAGA, Mauteh Py. 
Acessibilidade: Da obtenção de um lugar à construção de um espaço. In: CARVALHO-FREITAS, 
Maria Nivalda; MARQUES, Antonio Luiz (Orgs.). O Trabalho da Pessoa com Deficiência. Curitiba: 
Juruá, 2009. p. 173-185. 



125 
 

pesquisa mais detalhada foi inviabilizada, em razão das exigências burocráticas 

feitas pelo Tribunal de Justiça à equipe de entrevistadores.228 

Em relação ao espaço de trabalho no Tribunal de Justiça foi notada a 

criação de diversas táticas para criar um espaço de trabalho para pessoas com 

deficiência. A tática229, por sua vez, tem a finalidade de improviso, adequações 

dependentes da ocasião vivenciada.  

De acordo com os relatos:230 

 

Serventuária do Tribunal de Justiça relata que o Juiz de sua comarca 
não autorizou que ela utilizasse a vaga no estacionamento destinada 
aos usuários portadores de deficiência. Segundo a serventuária, a 
permissão não foi obtida, mesmo entrando com recurso. A alternativa 
encontrada foi que o manobrista se dispôs a reservar uma vaga perto 
dos elevadores. 

Funcionário cadeirante que pedia aos colegas que pegassem os 
processos que ficavam guardados nas prateleiras mais altas. 

 

Da mesma forma na Universidade Federal Fluminense: 

 

Funcionária da UFF comenta que a escolha de sua lotação foi em 
função de uma sugestão dada por uma ex-professora, também 
funcionária da Universidade, que indicou um local que melhor se 
adequasse as suas limitações físicas. 

 

O despreparo dos espaços sociais e a deficiência dos ambientes sociais – 

não somente a do ambiente de trabalho – foram detectadas pela pesquisa, fatores 
                                                           
228

 “(...) é possível a interpretação de que o Tribunal de Justiça utilizou-se do dispositivo da burocracia 
para impedir a atuação da equipe de estágio; porém, ao inverter a disposição das palavras, a 
burocracia serve como dispositivo para pensar a lógica de funcionamento do Tribunal de Justiça”. 
VAZ, Claudia Freire; LIMA, Gabriela Silva de; BEZERRA, Priscila Silva; BRAGA, Mauteh Py, op. cit., 
p. 178. 
229

 Importante enfatizar a diferenciação entre a adoção da tática e da estratégia. A tática é baseada 
na adequação imediata, de improviso, motivada pela ocasião. Em contraposição à tática, tem-se a 
estratégia que consiste em cálculo objetivo, um conjunto de práticas que articulam espaço e poder, 
alocados em lugares próprios e instituídos. Pela estratégia, cria-se uma visão totalizante e própria. 
VAZ, Claudia Freire; LIMA, Gabriela Silva de; BEZERRA, Priscila Silva; BRAGA, Mauteh Py, op. cit., 
p. 176. 
230

 VAZ, Claudia Freire; LIMA, Gabriela Silva de; BEZERRA, Priscila Silva; BRAGA, Mauteh Py, op. 
cit., p. 179. 
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que intensificam a dificuldade para inclusão da pessoa com deficiência, já que as 

providências de acessibilidade pautam-se na ótica da integração. 

 

A reserva de vagas cria o lugar, entretanto, consideramos que a lei 
não é o único instrumento de inclusão. Esta não se caracteriza 
apenas pela presença de pessoas com ou sem deficiência em um 
mesmo ambiente de trabalho, mas pela possibilidade de criar e 
recriar espaços.231  

 

Em relação à questão da hierarquia, a pesquisa conclui pela presença de 

uma lógica de vigilância que constantemente obstaculiza a construção de um 

espaço, sob argumentos burocráticos.  

Isso foi constatado principalmente em razão daqueles serventuários que 

estavam sob estágio probatório e que sequer se posicionavam contrários à falta de 

adequação do ambiente de trabalho, sob receio de serem eliminados do processo. 

 

Citamos o caso da serventuária do TJ que utilizava uma prótese na 
perna direita, que devido à sobrecarga de trabalho estava 
machucando-a. Quando questionada do porquê de não pedir uma 
licença médica, respondeu que não poderia por estar em estágio 
probatório e tinha receio de que o afastamento do trabalho pudesse 
prejudicá-la em sua avaliação.232  

 

A hierarquia estratificada e burocratizada do Tribunal de Justiça se mostra 

como meio de monitoramento da pessoa com deficiência ocupante da cota legal, de 

tal modo que sua ineficiência é punida por uma avaliação negativa, o que acentua o 

critério excludente adotado pela instituição que sequer se demonstra preocupada em 

adaptar as condições de trabalho da serventuária. 

Entende-se, assim, que a reserva de vagas integra a pessoa com deficiência 

sem considerar sua multiplicidade, já que fundada na normalidade que fixa o sujeito 

em determinados padrões. A inclusão exige transformação e, para isso, é 
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 VAZ, Claudia Freire; LIMA, Gabriela Silva de; BEZERRA, Priscila Silva; BRAGA, Mauteh Py, op. 
cit., p. 184. 
232

 VAZ, Claudia Freire; LIMA, Gabriela Silva de; BEZERRA, Priscila Silva; BRAGA, Mauteh Py, op. 
cit., p. 182. 
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necessário conhecer as características específicas de cada pessoa e, só assim, 

reconfigurar os espaços para além de uma visão adaptativa, mas tendo em vista 

uma estratégia com o foco de atender toda a sociedade e sua diversidade. 

Outro estudo, relacionado à educação de pessoas cegas, revelou que a 

locomoção independente estimula a autonomia dos sujeitos, pois aqueles que se 

locomoviam sem acompanhantes estavam incluídos no mercado de trabalho.233  

 

Ficou constatado que a locomoção independente estimula a 
autonomia dos sujeitos, e aqueles que se locomoviam sem 
acompanhantes estavam inseridos no mercado de trabalho. Aqueles 
que eram levados à universidade pela família ou por acompanhantes 
diariamente não apresentavam disposição para saírem sozinhos e, 
apesar de terem um nível de estudo avançado para os padrões 
brasileiros, não trabalhavam. 

 

Novamente, frisa-se que a referida autonomia também depende da 

adaptação da sociedade às regras de acessibilidade e adoção do desenho universal. 

Do contrário, mesmo diante do arsenal de normas inclusivas presentes no 

ordenamento jurídico, a realidade social vivenciada será reflexo da reprodução 

histórica das matrizes da deficiência da normalidade, da eficiência, da espiritual, da 

instrumental, dentre outras já abordadas.234 

 

4.3. Estatuto da Pessoa com Deficiência: avanço ou retrocesso? 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência é objeto do Projeto de Lei nº 

7.699/2006, oriundo do Senado Federal, que traz em apenso outra proposta de 

estatuto oriundo da Câmara dos Deputados, Projeto de Lei nº 3.638/2000235. Após 

                                                           
233

 LIMA, Priscila Augusta. Deficiência Visual: Desenvolvendo Diferentes Possibilidades Perceptivas. 
In: LIMA, Priscila Augusta. Educação Inclusiva e Igualdade Social. São Paulo: Avercamp, 2006. p. 93. 
234

 Conforme conceitos abordados no Capítulo 2. 
235

 ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/432201.pdf. Acesso em: 20 de jun. 2012. 
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terem sido aprovados nas comissões das casas de que são originários, os referidos 

projetos aguardam, atualmente, apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados. 

A proposta inicial do estatuto ocorreu no ano de 2000, sua discussão ficou 

paralisada por um período e foi retomada em 2003, quando foi reapresentada ao 

Senado Federal, momento em que o debate sobre a Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência já estava muito adiantada. Por conseguinte, não havia 

sentido em prosseguir com a discussão do estatuto, já que uma norma internacional 

responderia a uma série de questões. Pretendia-se a regulamentação de todas as 

leis, decretos e portarias sobre direitos e garantias assegurados às pessoas com 

deficiência. 

Por outro lado, a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência é 

protagonista especialmente porque suas garantias, baseadas no modelo inclusivo, 

foram incorporadas à Constituição Brasileira. Dessa forma, a questão sobre os 

benefícios do Estatuto das Pessoas com Deficiência precisa ser cuidada com mais 

vagar para que a Convenção ainda permaneça como a grande norteadora dos 

direitos já conquistados. 

O art. 4º da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência prevê 

expressamente a obrigação dos Estados em assegurar, pela adoção de medidas 

legislativas e administrativas, a realização dos direitos assegurados pelo documento. 

Ainda, especifica que tais medidas poderão ser destinadas a modificar ou revogar 

leis, costumes e práticas vigentes que se constituírem em discriminação contra as 

pessoas com deficiência. 

Artigo 4. Obrigações gerais  
 
1. Os Estados-Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno 
exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas 
as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados-Partes se comprometem a:  
 
a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra 
natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na 
presente Convenção; 
b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para 
modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que 
constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; 
c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a 
promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência; 
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Não diferente da Convenção, a proposta do Estatuto corresponde a uma lei 

programática e sua concretude também dependerá de regulamentação. No caso, a 

Convenção sobre as Pessoas com Deficiência prevalece sobre o Estatuto no que 

concerne ao avanço na conquista dos direitos humanos, reconhece a capacidade 

plena da minoria e afasta qualquer ideia de tratamento especial e segregado. 

A ideia de Estatuto, por si só, simboliza a proteção de um grupo fragilizado 

pelas condições básicas de capacidade jurídica, como ocorre no caso do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, ou em razão da ausência de uma legislação direcionada, 

como por exemplo, o Estatuto do Idoso. Contudo, a Convenção sobre Direitos das 

Pessoas com Deficiência já regulamenta os princípios, valores e normas essenciais 

para fins de reconhecimento jurídico da minoria, de modo que inexiste a 

necessidade de outra norma que tenha esse mesmo intuito. 

Mesmo assim, conforme já foi comentado no presente trabalho, é imperiosa 

a necessidade de legislação específica para regulamentar a aplicabilidade das 

normas dispostas na Convenção sobre direitos das Pessoas com Deficiência e 

também na legislação infraconstitucional, como por exemplo, a reserva de cotas 

para empregabilidade das pessoas com deficiência, disposta no art. 93, da Lei nº 

8.213/91, a questão da acessibilidade ao ensino regular e as medidas de adaptação 

razoável. 

O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência confere algumas inovações 

nesse sentido, dentre estas: 

a) Criação de Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
nos moldes dos conselhos tutelares da criança e do adolescente. 

b) Garantia de prioridade na tramitação dos processos judiciais. 

c) Tratamento preferencial nos serviços de saúde público e privado. 

d) Garantia de prioridade nos programas habitacionais públicos para 
aquisição de moradias. 

e) Garantia de frequentar escola comum. 

f) Estabelecimento de cotas mínimas para alunos com deficiência 
em instituições de ensino superior públicas ou privadas, também 
válido para os programas de pesquisa e extensão. 

g) Educação profissionalizante. 

h) Garantia de gratuidade na inscrição de concurso. 
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i) Redefinição dos critérios para concessão do benefício da 
prestação continuada. 

j) Reserva de 5% do orçamento para promoção de programas 
governamentais. 

k) Execução de obras que garantam a acessibilidade na área 
urbana. 

l) Adoção de medidas técnicas para aumentar a acessibilidade de 
programas televisivos, como por exemplo, a utilização de legenda. 

m)  Tipificação de crimes contra as pessoas com deficiência. 
Proposta de alteração de alguns artigos do Código Penal. 

 

A primeira crítica relativa ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também 

alegada no Manifesto236 contrário à sua aprovação pela Câmara dos Deputados, 

apresentado pelas associações, consiste no caráter assistencialista e paternalista 

das normas objeto do projeto de lei, o que pode ser notado, pela adoção de um 

conselho especial destinado para as pessoas com deficiência, algumas garantias 

protecionistas desnecessárias, já que o conceito de deficiência não se iguala a 

incapacidade ou fragilidade. 

O foco da discussão relacionada ao Estatuto da Pessoa com Deficiência se 

concentra no entrave entre assistencialismo x assistência social x inclusão social.  

Ao contrário do que o senso comum difunde, a assistência social não se 

confunde com a ideia de ajuda, de benesse. A assistência social foi regulamentada 

por lei em 1993, como uma política pública, com objetivo de superar exclusões 

sociais, defender e vigiar direitos da cidadania e dignidade humana. A assistência 

social não poderia ser confundida com ajuda, doação de algo ou prestação de 

serviços a alguém, que correspondem ao objetivo do assistencialismo. 

A partir daí podemos afirmar que a Constituição Federal de 1988 foi 
a porta de entrada para o início da construção da política de 
assistência social na condição de política pública, dever do Estado e 
direito da população. Esta condição se materializou através da 
LOAS, aprovada em 1993, Lei, esta, que regulamenta o direito à 
assistência social e que a organiza como a política social.  
Desta forma redimensiona-se a assistência social, que deixa de ser 
apenas mais uma ação de imposição de interesses da classe 
dominante sobre os dominados e passa a ter um caráter de política 
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 Manifesto contrário ao Estatuto das pessoas com Deficiência - Anexo IV. Disponível em: 
http://saci.org.br/index.php?modulo=akemi&parametro=34437. Acesso em: 03 de jun. 2012 

http://saci.org.br/index.php?modulo=akemi&parametro=34437
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pública de direito, não contributiva, de responsabilidade do Estado, 
que insere-se no tripé da Seguridade Social e no conjunto das 
demais políticas setoriais visando o enfrentamento à pobreza e a 
proteção social.237 

 

Evidentemente que não se pode negar que as normas de assistência social 

avançaram no sentido de oportunizar o mínimo para todos cidadãos para emancipá-

los. No caso, a legislação brasileira, conforme já foi comentado em diversos tópicos 

do presente trabalho, ratificou esse ideal em consonância com as necessidades das 

pessoas com deficiência que estivessem em situação de desamparo, até mesmo 

como tentativa de solucionar a miserabilidade, já que esta repercute no aumento de 

deficiências e problemas de saúde na população.238 

Dessa forma, as normas previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

voltadas a reforçar cada vez mais a função da Assistência Social são extremamente 

valiosas até como tratamento preventivo para diminuir os problemas de saúde na 

população brasileira.  

Mesmo assim, é importante frisar que o realce feito pelo Estatuto da Pessoa 

com Deficiência em relação ao papel da Assistência social não pode ser confundido 

com assistencialismo. Essa confusão é recorrente e soa de forma muito negativa, 

em razão de ações desenvolvidas por dirigentes do Estado que se baseiam em 
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 FIDELIS, Solange Silva dos Santos. Conceito de assistência e assistencialismo. In: 2º 
SEMININÁRIO NACIONAL ESTADO E POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL. Out. 2005, Cascavel: 
Unioeste. Disponível em: 
http://cachp.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario2/poster/servico_social/pss13.pdf. Acesso em: 
03 de jun. 2012. 
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 Importante ponto definido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e que encerra a discussão 
jurisprudencial a respeito da matéria corresponde ao seguinte artigo do Projeto de Lei. 
Art. 72. Às pessoas com deficiência definidas nesta Lei que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário 
mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. 
§ 1º O benefício assistencial já concedido a qualquer outro membro da família, seja pessoa com 
deficiência ou idosa, não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se 
refere a Lei Orgânica da Assistência Social - Loas. 
§ 2º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e trabalho educativo não serão 
computados para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Lei Orgânica da 
Assistência Social - Loas. 
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência a família cuja renda 
mensal per capita seja inferior a ½ (meio) salário-mínimo. 
§ 4º A renda mensal per capita superior a ½ (meio) salário mínimo não impede a concessão do 
benefício assistencial previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Loas), 
desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade do postulante. 

http://cachp.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario2/poster/servico_social/pss13.pdf
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“troca de favores”, políticas partidárias que tornam a população receptora de 

benefícios e desfavorecem sua emancipação.239 

As políticas de Assistência Social, assim, devem estar voltadas à inclusão 

social da pessoa com deficiência para que não se transformem em assistencialismo 

e, por consequência, estejam também em sintonia com o teor da Convenção sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 

A inclusão social das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

também é ponto tratado pelo Estatuto das Pessoas com Deficiência de forma 

assistencialista. Isso resta nítido em diversos dispositivos do projeto de lei. 

Em primeiro lugar, a Seção III, do Capítulo V, do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência trata das modalidades de “Inserção” no mercado de trabalho e, conforme 

já foi esclarecido neste trabalho, o objetivo do aparato normativo contemporâneo 

consistiu na inclusão da pessoa com deficiência. Essa diferenciação é fundamental, 

já que a inserção da pessoa com deficiência pressupõe a sua adaptação à 

sociedade que já está organizada de acordo com os interesses da maioria 

considerada normal, o que destoa completamente do modelo de adaptação razoável 

objeto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Como se não fosse suficiente a utilização da nomenclatura “inserção”, ao 

invés de “inclusão”, tem-se que o Estatuto praticamente só reproduziu a sistemática 

já apresentada pelo art. 34 do Decreto nº 3.298/99 e pelo art. 24, da Lei nº 8.666/93. 

Essas disposições devem ser criticadas, na medida em que o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência não inova e nem soluciona as questões relacionadas à aplicação do 

art. 93, da Lei nº 8.213/91, política de ação afirmativa relevante e que carece de 

regulamentação específica, conforme se defendeu no presente trabalho. 
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 O Serviço Social, em sua origem no Brasil, contribuiu para a difusão do assistencialismo, porque 
caracterizava sua intervenção junto à classe trabalhadora no sentido de garantir a harmonia entre as 
classes sociais e a manutenção do poder da classe dominante, para o que, defendia o entendimento 
da “questão social” como algo natural, e não como resultado do modelo do capitalismo e das 
desigualdades que este produz. Entretanto, no curso do processo de maturidade política e intelectual 
é necessário que a categoria se desvencilhe deste passado, já que o desenvolvimento da profissão 
no país avançou muito no sentido de tentar superar esta condição. FIDELIS, Solange Silva dos 
Santos. Conceito de assistência e assistencialismo. In: 2º SEMININÁRIO NACIONAL ESTADO E 
POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL. Out. 2005, Cascavel: Unioeste. Disponível em: 
http://cachp.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario2/poster/servico_social/pss13.pdf. Acesso em: 
03 de jun. 2012. 

http://cachp.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario2/poster/servico_social/pss13.pdf
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Tendo em vista que o Estatuto da Pessoa com Deficiência paira em torno da 

inserção no mercado de trabalho, tanto o estágio profissional como o contrato de 

aprendizagem e a habilitação e reabilitação profissional são objetos de sua 

regulamentação. 

O art. 55, § 5º240 do Estatuto da Pessoa com Deficiência define 

expressamente que a cota de aprendizagem não será computada na cota de reserva 

de vagas de empregos pondo fim à discussão comentada anteriormente. 

As disposições relativas às políticas públicas e ações destinadas à 

profissionalização das pessoas com deficiência são medidas que viabilizam a 

inclusão social, porém, salta aos olhos o viés assistencialista do texto do projeto de 

lei, corroborado pela ausência de soluções destinadas à aplicação do art. 93 da Lei 

nº 8.213/91. 

Por outro lado, o Estatuto da Pessoa com Deficiência oscila entre o 

reacionarismo assistencialista e o avanço inclusivo já preconizado pela Convenção 

sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa característica é expressamente 

reproduzida pelo teor do art. 43, II que prevê a reserva obrigatória de vagas nas 

instituições de ensino superior, inclusive nos programas de pesquisa e extensão.  

 

Art. 43. Nos processos seletivos para ingresso em cursos oferecidos 
pelas instituições de ensino superior, tanto públicas como privadas, 
serão garantidas, dentre outras, as seguintes medidas: 
I – o oferecimento de cota mínima para candidatos com deficiência 
no preenchimento de vagas para os cursos oferecidos e, ainda, nos 
programas de pesquisa e extensão; (...). 

 

A ação afirmativa de reserva de vagas nos processos seletivos em 

instituição de ensino superior é fundamental para derrubar as desigualdades 

históricas presentes na sociedade inadaptada à diversidade. Considerando que, 

conforme anteriormente referido, se o grande motivo atribuído à inviabilidade do 

cumprimento das cotas de reserva de emprego é a falta de qualificação profissional 

da discutida minoria, só resta ao Estado e à sociedade estimular a estrutura 
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 Art. 55. (...) § 5º A pessoa com deficiência contratada como aprendiz não será computada para 
fins de atendimento da reserva de cota de empregados ou servidores permanentes com deficiência, 
devendo ser preservados os respectivos percentuais para cada uma das distintas hipóteses. 
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educacional para que atenda a todos e não somente um grupo de pessoas 

consideradas normais. 

Não restam dúvidas de que essa proposta comentada e prevista pelo 

estatuto é permeada de caráter inclusivo e extremamente condizente com o teor da 

Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Mesmo tendo que se 

ponderar a respeito do engessamento dos direitos conquistados pelas pessoas com 

deficiência trazido por outras disposições do projeto de lei, a reserva legal de vagas 

nas instituições de ensino é uma proposta que merece ser tratada pelo nosso 

ordenamento jurídico. 

As políticas de acessibilidade já regulamentadas pelo Decreto nº 5.296/04241 

teriam novamente os seus prazos renovados, em caso de aprovação do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência.  

Luiz Cláudio Pereira, integrante da Comissão Geral sobre o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência para discussão do projeto na Câmara dos Deputados, 

realizada em 23 de novembro de 2007, pronunciou-se contra a aprovação do projeto 

de lei em atenção à questão dos longos prazos para adaptação da sociedade e 

ressalta alguns aspectos que vão contra os elementos emancipatórios identificados 

no seu texto. 

Mas não consigo entender como alguns companheiros defendem um 
Estatuto que elimina prazos já estabelecidos na legislação. 
A Lei nº 10.048, por exemplo, prevê o prazo de dez anos para que haja 
adaptação do transporte público. Claro que dez anos é muito tempo, mas já 
se passaram três e restam somente sete. Portanto, daqui a sete anos, todo 
o transporte público brasileiro deverá estar adaptado. Ocorre que, se o 
Estatuto entrar em vigor, não haverá mais esse prazo. 
Indago: isso interessa a quem? Aos donos das empresas de transporte, 
pois a exigência cairá no vazio, num buraco negro. 
Repito, Sr. Presidente: não consigo entender a posição dos companheiros 
que apoiam o Estatuto. 
Pelo projeto, se eu for parte em processo judicial, terei de ser tutelado pelo 
Ministério Público. Ou seja, não poderei me defender sozinho; não terei 
mais direitos. Ora, desde 1981 essa tutela foi extinta. A partir de 1981, o 
portador de deficiência fala por si.

242
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 O Decreto nº 5.296/04 regulamentou a Lei nº 10.048/00 e a Lei nº 10.098/00. 
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 CAMARA DOS DEPUTADOS. Comissão Geral sobre o Estatuto do Portador de Deficiência: 
Comissão Geral realizada na 329ª sessão plenária da Câmara dos Deputados. Brasília,  23 de nov. 
2007. Disponível em: 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1874/comissao_estatuto_deficiencia_comissao
_geral.pdf?sequence=1. Acesso em: 03 de jun. 2012. 
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A criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência arrisca as garantias 

conquistadas e já normatizadas pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. É necessário uma discussão minuciosa do projeto de lei de modo a 

evitar qualquer espécie de retrocesso para que não ocorra perda de direitos. 

A regulamentação das pessoas com deficiência é feita pela legislação 

infraconstitucional e é numerosa. O estatuto representa a consolidação da referida 

legislação. No entanto, a respectiva regulamentação deveria ser autoaplicável e não 

recorrer a um sem-número de dispositivos para efetivar a inclusão social prevista. 

A inclusão social das pessoas com deficiência, em todos os setores da 

sociedade, carece de cumprimento de direitos que já estão assegurados na 

legislação infraconstitucional e, para isso, são necessárias políticas fiscalizatórias 

para cumprimento das ações afirmativas ou legislação que solucione dúvidas 

relativas à aplicabilidade da referida legislação inclusiva. Mas não uma nova 

legislação que retroceda, que venha novamente regulamentar tudo o que já é 

tratado pelo nosso sistema jurídico e que altere os princípios basilares da 

Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Convém assinalar que o projeto do Estatuto das Pessoas com Deficiência 

ainda propõe algumas alterações na legislação penal como a criação de treze novos 

tipos penais, em que a pessoa com deficiência figura como sujeito passivo e há 

alterações de artigos do próprio Código Penal, consistentes em causas agravantes 

ou atenuantes aplicadas quando o crime for praticado contra pessoa com 

deficiência. 

Essas inovações propostas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência na 

esfera criminal se justificam para sancionar atitudes humilhantes e discriminatórias 

contrárias às pessoas com deficiência. Trata-se também de uma forma de exigir e 

tornar rigoroso o cumprimento dos princípios dispostos na Convenção sobre Direitos 

das Pessoas com Deficiência.  

Tal como a política de reserva de vagas nas instituições de ensino superior, 

fiscalização e viabilização da profissionalização das pessoas com deficiência, as 

tipificações e alterações penais propostas pelo estatuto merecem atenção 

legislativa, mesmo que eventualmente o estatuto não venha ser aprovado. 
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Por fim, conclui-se que, seja o estatuto uma mera consolidação de leis, seja 

um outro diploma legal, o importante é que não exista retrocesso, mas avanço nas 

conquistas das pessoas com deficiência até porque o modelo inclusivo ganhou força 

com a Convenção Internacional incorporada no nosso ordenamento jurídico com 

status de emenda constitucional. 

 

4.4. Política de incentivos fiscais 

A proposta do presente trabalho não consiste em pormenorizar sobre o tema 

das políticas fiscais, porém não se pode negar a sua relação com as políticas de 

ações afirmativas ora discutidas. Isto porque, conforme as referências utilizadas no 

trabalho, constatou-se que a mera imposição de cotas como obrigatoriedade não 

viabiliza a inclusão social plena das pessoas com deficiência na sociedade e no 

mercado de trabalho. 

A fim de extirpar qualquer dúvida de embasamento para adoção de políticas 

afirmativas como incentivo à inclusão social, cumpre registrar que o poder de tributar 

é corolário dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e que, por sua vez, 

resguarda a tarefa primordial de combater as desigualdades sociais. 

Dessa forma, além dos princípios constitucionais tributários da legalidade 

(art. 150, I), da irretroatividade (art. 150, III, a), da anterioridade (art. 150, III, b), 

anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c), as normas de direito tributário também 

consentem com a principiologia distributiva que é verificada pelos princípios: da 

isonomia (art. 150, II), da capacidade contributiva (art. 145, §1º), da não-diferença 

tributária (art. 152), da vedação à isenção heterônoma (art. 151, III) e da 

uniformidade (151, I e II). É possível concluir que o próprio sistema constitucional 

tributário alavanca a tese de que o tributo resguarda uma função social, o que 

autoriza concretizá-la pela adoção de políticas de ações afirmativas também na 

esfera fiscal. 
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Joaquim B. Barbosa Gomes defende que o sistema fiscal não deve ser 

utilizado como mecanismo de exclusão, como já é tradicional na nossa sociedade, 

mas sim como meio de promover a erradicação dos efeitos da discriminação.243 

Nesse sentido, Maria Nivalda de Carvalho Freitas assinala a dificuldade de 

implementação do sistema de reserva de cotas de emprego quando dissociado de 

outras políticas diretamente compensatórias ao empregador:  

 

(...) em um estudo feito em organizações no estado de Minas Gerais 
a respeito da possibilidade de inserção das pessoas com deficiência 
nas mesmas, a incorporação de práticas de responsabilidade social 
tem favorecido a contratação e desenvolvimento das relações 
inclusivas no mercado de trabalho. Contudo, a imposição de cotas 
não favorece a inclusão e representa uma resistência à mesma.244 

 

Em relação aos mecanismos de aplicação das ações afirmativas como 

incentivo fiscal, tanto a legislação como a doutrina indicam os métodos de 

preferências, o sistema de bônus e incentivos fiscais para adoção de políticas de 

inclusão social. 

Conforme foi abordado no Capítulo 3, a ação afirmativa de sistema de 

reserva de cotas legais pode ser realizada pela adoção das “cotas-contribuição”. 

Isso significa que o Estado, juntamente com a sociedade, se responsabiliza pela 

adoção de medidas destinadas à inclusão social e exige o cumprimento das cotas 

legais, porém, se isso não for possível, o particular poderá compensar esse 

descumprimento pelo recolhimento de valores pecuniários aos cofres públicos. 

A adoção das referidas “cotas-contribuição” é tratada como uma modalidade 

de ação afirmativa associada ao sistema fiscal, porém é notória a sua contradição 

com o intuito de inclusão social.  
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 De crucial importância é o uso do poder fiscal, não como mecanismo de aprofundamento da 
exclusão, como é da nossa tradição, mas como instrumento de dissuasão da discriminação e de 
emulação de comportamentos (públicos e privados) voltados à erradicação dos efeitos da 
discriminação de cunho histórico. GOMES, Joaquim B. Barbosa. O debate constitucional das ações 
afirmativas. Disponível em: http://www.mundojuridico.adv.br/sis_artigos/artigos.asp?codigo=33. 
Acesso em: 05 de jun. 2012. 
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 ALMEIDA, Luciana Alves Drumond. Inserção no mercado formal de trabalho: satisfação e 
condições de trabalho sob o olhar das pessoas com deficiência. O trabalho e as pessoas com 
deficiência: pesquisas, práticas e instrumentos de diagnósticos. Curitiba: Juruá, 2008. p. 89. 
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A adoção de uma política de ação afirmativa fiscal não envolve a estipulação 

de outra sanção decorrente do cumprimento da exigência de cotas. Isso reforça o 

caráter sancionatório da medida e, para nosso sistema, é inviável, pois além da 

multa pelo descumprimento da cota-legal, a legislação autorizaria outro pagamento 

para justificar o descumprimento da obrigação. Além de reforçar o caráter 

sancionatório, conforme já foi enfatizado, abalaria de forma desvantajosa os custos 

para o empregador e, consequentemente, sua resistência em relação à inclusão 

social do grupo. 

A adoção de ações afirmativas na seara fiscal atende facilmente os 

interesses de redução de custos da iniciativa privada em contrapartida à concessão 

de incentivos fiscais, o que pode ser feito pela utilização da função extrafiscal245 do 

tributo. A adoção dessa espécie de norma, assim, substituiria a sanção punitiva por 

um prêmio, um estímulo à iniciativa privada e à sociedade como forma de induzir a 

alteração do comportamento social. 

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da ADIN nº 1276 SP246, se 

posicionou no sentido de que a utilização da função extrafiscal dos tributos pode 

funcionar como ação afirmativa, sendo compatível com o princípio da isonomia. 

A resistência de contratação de pessoas com deficiência pelos 

empregadores também ocorre em virtude dos elevados custos necessários à 

manutenção das adaptações necessárias ao local de trabalho, mas, conforme 

explana Sandro Nahmias Melo, esses custos poderiam ser deduzidos do imposto de 

renda da empresa ou até mesmo subsidiados pelo Estado. 
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José Pastore247 menciona a política de incentivo fiscal adotada pela 

Alemanha, onde as pessoas com deficiência contribuem somente com 25% das 

contribuições previdenciárias, sendo que o Estado complementa o restante. 

A legislação brasileira se utiliza da função extrafiscal dos tributos com 

finalidade de promover a acessibilidade, no âmbito federal, pela isenção de Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) para aquisição de automóvel de passageiro por 

pessoas com deficiência (art. 1º, IV, da Lei nº 8.383/91), bem como a isenção de 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de financiamento para 

aquisição de veículos por pessoas com deficiência (art. 72, IV, da Lei nº 8.383/91). 

Trata-se de políticas de ações afirmativas para fins de acessibilidade. 

A efetividade das medidas de ação afirmativa aumentaria caso fossem 

expandidas para legislação federal, como por exemplo, possibilitando o abatimento 

de verbas gastas em determinados investimentos de caráter inclusivo e social no 

Imposto de Renda. Essa técnica poderia ser utilizada para promover o 

preenchimento da reserva de vagas obrigatórias na esfera privada, para aquelas 

empresas que oportunizam vagas para grupos vulneráveis, como pessoas com 

deficiência, afrodescendentes, mulheres, dentre outros. 

Nesse sentido cumpre assinalar o PLANAPIR, Plano Nacional de Igualdade 

Racial, instituído pelo Decreto nº 6.872/09, que determina no Anexo do Eixo 1 

(trabalho e desenvolvimento econômico), item VIII, como objetivo do Plano, propor 

um sistema de incentivos fiscais para empresas que promovam a igualdade racial. 

Sob o mesmo intuito, o Programa Universidade para Todos (ProUni), 

previsto na Lei nº 11.096/2005, que se destina à concessão de bolsas de estudo 

para cursos de graduação e sequenciais em instituições privadas de ensino superior, 

com ou sem fins lucrativos, a estudantes que tenham cursado o ensino médio 

completo na rede pública de ensino ou em instituições privadas com bolsa integral; 

aos estudantes portadores de deficiência; e aos professores da rede pública de 

ensino, para determinados cursos destinados à formação do magistério da educação 

básica. Tal lei, ainda, prevê que a instituição de ensino superior, ao aderir ao ProUni, 

adote um termo de adesão onde conste a cláusula da reserva de percentual de 
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bolsas de estudo destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao 

ensino superior de portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e 

negros. 

Além disso, a essa política de ação afirmativa na área educacional se soma 

a política de incentivo fiscal definida pelo art. 8 da referida lei, que determina que as 

instituições de ensino que aderirem ao ProUni são isentas de uma série de tributos 

federais, dentre estes, o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social 

sobre o lucro líquido, contribuição social para financiamento da seguridade social e 

contribuição para o Programa de Integração Social. No caso, a educação inclusiva é 

premiada mediante a concessão de prêmios vantajosos às instituições de ensino.  

A função da extrafiscalidade do tributo, mediante a concessão de incentivo 

premial, assim, apresenta amparo legal para que seja utilizada como medida de 

ação afirmativa destinada a induzir o comportamento dos particulares com vistas à 

materialização da igualdade. 

Na esfera trabalhista, o sistema de reserva e preenchimento de cotas 

obrigatórias para pessoas com deficiência (previsto no art. 93 da Lei nº 8.213/91) 

não está condicionado a nenhuma espécie de política de incentivo fiscal, o que 

fortalece a resistência ao cumprimento do comando legal.  

Conforme comentado no subitem que trata a respeito do Estatuto das 

Pessoas com Deficiência, resta claro que, mais do que um estatuto, é imprescindível 

a fiscalização para exigir o cumprimento da legislação voltada às pessoas com 

deficiência já em vigência na nossa sociedade, sendo que os mecanismos de 

incentivos fiscais, ao menos, estimulariam a participação mais ativa da sociedade 

nesse desiderato da inclusão social do grupo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Em primeiro lugar, é importante frisar que a deficiência, diferentemente da 

situação vivenciada por outras minorias, como mulheres e negros, gênero e raça, 

pode ocorrer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Todavia, mesmo 

que deficiência seja uma parte da condição humana, ainda é vista como 

anormalidade. 

O apanhado feito dos diversos diplomas normativos legais permitiu observar o 

reconhecimento jurídico das pessoas com deficiência, especialmente após a 

Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de promover a igualdade e a participação 

plena da minoria na sociedade. 

Contudo, não é suficiente somente a previsão legal, tendo em vista que são 

necessários outros mecanismos incentivadores do convívio com a diversidade para 

que haja superação da opressão histórica, cultural e social vivenciada pelas pessoas 

com deficiência. 

As medidas de discriminação positiva ou ações afirmativas consistem em 

previsões expressas, nas normas internacionais e no ordenamento jurídico interno, 

destinadas a solucionar a inclusão da minoria. Os diplomas normativos estabelecem 

a obrigatoriedade do Estado em promover medidas de discriminação positiva, 

temporárias, até que ocorra a efetiva transformação do comportamento 

discriminatório na sociedade. 

Dentre as ações afirmativas destinadas a promover a inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho, o sistema de reserva legal de cotas, na esfera 

pública e privada, merece ser destacado, já que implementado no Brasil, sob o 

fundamento da Lei nº 8.112/90 e da Lei nº 8.213/91. 

O mecanismo de reserva legal de cotas é legitimado pelos princípios 

consagrados nos diplomas internacionais, especialmente, a Convenção sobre Direito 

das Pessoas com Deficiência, estando em consonância com os princípios e 

dispositivos constitucionais. 

Ademais, em que pesem as reiteradas críticas à reserva legal de cotas, essa 

garantia assume relevante papel para participação das pessoas com deficiência, o 

que torna frágil a argumentação sobre a possibilidade de flexibilização das cotas, 



142 
 

uma vez que isso representaria um retrocesso em relação às conquistas 

antidiscriminitórias das pessoas com deficiência. 

Outrossim, a possibilidade de estratégias voltadas ao mapeamento de função 

deve ser analisada com vagar, sob o risco de incorrer em discriminação indireta. O 

mapeamento funcional só teria amparo nos princípios estudados se fosse totalmente 

inclusivo. Este é  destinado a todos funcionários e não somente aos que têm 

deficiência.  

Há, ainda, outras modalidades de inclusão da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, que foram mencionadas no corpus da dissertação, como por 

exemplo, o teletrabalho, não recomendáveis, por resgatarem um tratamento 

segregativo e diferenciado. Essas modalidades de inclusão só poderiam ser aceitas, 

caso não implicassem em discriminação, ou seja, na medida em que todos os 

funcionários da empresa exercessem a mesma atividade, também, se por alguma 

restrição relacionada à insalubridade ou periculosidade. 

Diante de diversas dúvidas que foram depreendidas da análise da eficiência 

da reserva de cotas prevista na Lei nº 8.213/91, foi possível concluir que a política 

de ação afirmativa prevista no art. 93 necessita de regulamentação específica e 

melhor detalhada. 

É importante salientar que o sistema de reserva de cotas de emprego, na 

esfera pública e na esfera privada, não resolve a questão da inclusão da pessoa 

com deficiência, se utilizado de modo isolado. Isto porque sua eficiência está 

diretamente relacionada ao reasonable accomodation, conforme previsão constante 

na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que prioriza o 

fornecimento de condições essenciais para a participação social do grupo. 

Desta forma, como justificativa das dificuldades enfrentadas para 

implementação do sistema de reserva de cotas no mercado de trabalho, enfatizou-

se a necessidade de promoção de políticas públicas destinadas à execução de 

medidas de acessibilidade, habilitação e qualificação profissional, educação 

inclusiva e política de incentivos fiscais. 

Por outro lado, a própria noção de acessibilidade comporta conceito mais 

amplo e abrangente e não só limitado à questão das adaptações físicas do 

ambiente. 

A acessibilidade também decorre de mudanças sociais que compreendem 

medidas que ultrapassem a garantia do local da pessoa com deficiência e avancem 
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para a conquista de um espaço social. A despeito disso, a adaptação improvisada 

pelas empresas para contratar pessoas com deficiência, por exemplo, traduz a ideia 

de que a pessoa está fora do local dela, a ideia de que o ambiente de trabalho não 

está apto a recebê-la.  

A transformação das medidas que garantem o local da pessoa com 

deficiência no reconhecimento do seu espaço também é contemplada pelo 

ordenamento jurídico. Isso implica na regra de que todo e qualquer ambiente já deve 

estar pronto para receber todos. 

Com efeito, o reconhecimento do espaço é concretizado mediante a utilização 

de critérios que viabilizem oportunidades de ascensão na carreira para todos, de tal 

modo que a permanência infundada da pessoa com deficiência, restrita à uma 

função exclusiva, no mesmo status hierárquico, durante todo contrato de trabalho, é 

caracterizada como retrocesso frente à lógica da inclusão social. A sociedade deve 

dar às pessoas com deficiência a mesma oportunidade concedida a todos. 

Não se pode esquecer que o sistema legal e obrigatório de reserva de cotas 

de emprego, na esfera privada, é desprovido de qualquer compensação tributária-

financeira, em caso de cumprimento. Essa política é sugerida como forma de 

diminuir a resistência quanto ao cumprimento do comando legal, já que se 

harmonizam aos interesses econômicos que caracterizam a sociedade 

contemporânea. 

Em síntese, a determinação de leis em favor das pessoas com deficiência, a 

possibilidade de realização de um trabalho concreto, o compromisso ético-moral, 

assumido pelo Estado frente à sociedade plural, permitiram a constituição de 

movimentos internacionais favoráveis à inclusão econômica e social das pessoas 

com deficiência. Esse contexto propicia transformações no sentido de erradicar a 

opressão social vivenciada historicamente pelo grupo e contribuem para melhorias 

da inclusão do grupo. 

O caminho está aberto. Restou evidenciado que as dificuldades para 

aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência também são justificadas pela 

importância atribuída aos entendimentos manifestados pelos movimentos sociais 

das pessoas com deficiência, que também reforçam a afirmação dos valores 

inclusivos em total oposição ao modelo assistencialista. 

Todavia, por mais que a inclusão social das pessoas com deficiência seja 

objeto de discussão dos respectivos movimentos sociais, bem como das pautas 
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políticas, é preciso considerar que o tema não diz respeito somente às pessoas com 

deficiência e Estado, sendo relevante para toda sociedade, conforme se mencionou, 

conscientizar-se de que a deficiência é uma condição humana em potencial presente 

durante toda nossa existência. 
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I) RECURSOS ORDINÁRIOS DO 

SINDIESCRIT E DO SINDICARGAS - 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO 

– RECURSOS INEXISTENTES – 

SÚMULAS 164 E 383, II, DO TST. 

Ausentes os mandatos conferidos 

ao advogado que subscreveu os 

recursos ordinários interpostos 

pelo SINDIESCRIT e pelo 

SINDICARGAS, impõe-se o não-

conhecimento dos apelos, por 

inexistentes, de acordo com 

precedentes do Supremo Tribunal 

Federal e as Súmulas 164 e 383, 

II, do TST, esta última 

assentando que o comando 

inscrito no art. 13 do CPC, 

relativo à regularização da 

representação processual, é 

inaplicável em fase recursal. 

Recursos ordinários não 

conhecidos. 

II) DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS 

- AÇÃO ANULATÓRIA – 

PROPORCIONALIDADE DE COTAS PARA 

DEFICIENTES - EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE CARGAS DE SÃO 

PAULO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE. 

1. O art. 93 da Lei 8.213/91 

dispõe que as empresas com 100 

ou mais empregados devem 

preencher certos percentuais de 

seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas 

portadoras de deficiência, em 

proporções que variam de 2% a 

5%. Já o Decreto 3.298/99, 

dentre outras providências, 

determina, em seu art. 36, a 

obrigatoriedade desse 

preenchimento às empresas, 

delegando, no seu § 5º, a 

competência ao Ministério do 

Trabalho e Emprego para 

estabelecer sistemática de 

fiscalização, avaliação e 

controle das empresas, bem como 

instituir procedimentos e 
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formulários que propiciem 

estatísticas sobre o número de 

empregados portadores de 

deficiência e o de vagas 

preenchidas. 

2. O Regional, acolhendo a ação 

anulatória proposta pelo 

Ministério Público do Trabalho, 

declarou a nulidade da cláusula 

que dispõe sobre a 

proporcionalidade na 

contratação de pessoas 

portadoras de deficiência nas 

empresas de transporte 

rodoviário e de transporte de 

cargas, entendendo que o 

objetivo da norma coletiva é o 

estabelecimento de normas 

coletivas e, na hipótese, as 

entidades convenentes 

estabeleceram regra sobre 

matéria legislativa, reservada 

ao Poder Público. 

3. A meu ver, a cláusula 

convencionada não está criando 

norma jurídica a despeito das 

normas de ordem pública, pois 

não veda a contratação de 

pessoas portadoras de 

deficiência ou impede o seu 

acesso ao labor, nem sequer 

desrespeita os direitos 

fundamentais do cidadão. De 

fato, estabelece uma ressalva 

ao estabelecer que o percentual 

de 4% seja calculado apenas 

sobre o número de empregados 

que exercem atividades 

administrativas. Isso porque 

tratam-se de empresas de 

transportes rodoviários ou de 

transportes de cargas, cujas 

principais atividades têm 

características próprias 

(motoristas e carregadores de 

cargas), que exigem plena 

capacidade física dos 

empregados que a exercem.  

4. Contudo, matematicamente, a 

condição proposta pelos 

Recorrentes não se torna mais 
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benéfica que a previsão legal,  

diferentemente do alegado pelos 

mesmos, acarretando prejuízos à 

coletividade dos portadores de 

deficiência. Isso porque, 

tomando-se como base um quadro 

funcional de 101 empregados, 

conforme exemplificado nas 

razões do recurso, em que atuam 

no setor administrativo 10 

empregados, o percentual de 4% 

seria praticamente inexistente, 

ao passo que o percentual legal 

de 2% equivaleria a, no mínimo, 

2 empregados deficientes. Além 

do mais, nas empresas desse 

segmento o número de pessoas 

que exercem funções 

administrativas geralmente é 

bem pequeno, e a aplicação do 

percentual de 4%, conforme 

proposto, resultaria em 

precedentes para que se 

criassem inúmeras exceções à 

regra e, segundo afirma o 

Ministério Público nas contra-

razões, ficaria “ao livre 

arbítrio da fiscalização do 

trabalho escolher as atividades 

e a empresa que deve cumprir a 

lei em sua originalidade ou 

cumpri-la pela metade, ou não 

cumpri-la”. 

5. Assim, diante do exposto, 

mantenho a decisão regional que 

declarou nula a cláusula 1ª e 

seu § 1º, da Convenção Coletiva 

de Trabalho dos Transportadores 

de Cargas de São Paulo.  

Recursos ordinários 

desprovidos.  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso Ordinário em Ação Anulatória TST-ROAA-20.297/2005-000-

02-00.1, em que são Recorrentes SINDICATO DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTES DE CARGAS DE SÃO PAULO E REGIÃO – SETCESP, 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESCRITÓRIOS DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS E MOLHADAS, RODOVIÁRIO 
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URBANO DE PASSAGEIROS, RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, RODOVIÁRIO 

DE TURISMO E FRETAMENTO DE GUARULHOS, ARUJÁ, SANTA ISABEL, 

MAIRIPORÃ, ATIBAIA, BRAGANÇA PAULISTA, BOM JESUS DOS PERDÕES, 

PIRACAIA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TODA JURISDIÇÃO DO VALE DO 

PARAÍBA – SINDIESCRIT, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E ANEXOS, SUPER PESADOS, LÍQUIDOS, 

ENTREGADORES DE MERCADORIAS, DIFERENCIADOS, DEPÓSITOS, 

LOCADORAS DE VEÍCULOS E CARGAS SECAS E MOLHADAS EM GERAL DE 

GUARULHOS, ATIBAIA, ARUJÁ, MAIRIPORÃ, BRAGANÇA PAULISTA, SANTA 

ISABEL, NAZARÉ PAULISTA, BOM JESUS DOS PERDÕES, PIRACAIA E 

JOANÓPOLIS – SINDICARGAS, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESCRITÓRIOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO SETOR 

ADMINISTRATIVO DE CARGAS SECAS E MOLHADAS, RODOVIÁRIOS URBANO 

DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, SUBURBANO E 

FRETAMENTO DE OSASCO, SOROCABA, VALE DO RIBEIRA E RESPECTIVAS 

REGIÕES – SINESTROV, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESCRITÓRIOS 

DE EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS E 

MOLHADAS, CARGAS PESADAS E LOGÍSTICAS EM TRANSPORTES DE SÃO 

PAULO E ITAPECERICA DA SERRA e Recorridos MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE JUNDIAÍ, CAMPO LIMPO PAULISTA, 

VÁRZEA PAULISTA, JARINU, FRANCISCO MORATO, FRANCO DA ROCHA, 

CAIEIRAS, VINHEDO, LOUVEIRA, ITUPEVA, ITATIBA E MORUNGABA. 

 

R E L A T Ó R I O 

 

O TRT da 2ª Região julgou procedente a ação 

anulatória intentada pelo Ministério Público do Trabalho, para 

declarar a nulidade da cláusula 1ª (e seu § 1º), que dispunha 

sobre a proporcionalidade de cotas para deficientes, constante 

de convenções coletivas de trabalho firmadas entre o Sindicato 

das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e Região e 

cinco Sindicatos profissionais (fls. 257-265). Concedeu, 

ainda, o Regional, a antecipação da tutela de emergência, 

requerida pelo MPT, para suspender os efeitos da referida 

cláusula (fls. 39-42). 
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Inconformados, o Sindicato patronal e quatro 

sindicatos, abaixo relacionados, interpõem recurso ordinário, 

requerendo a reforma do julgado: 

a) Sindicato das Empresas de Transportes de 

Cargas de São Paulo e Região (fls. 287-306); 

b) Sindicato dos Empregados em Escritórios de 

Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e 

Molhadas, Rodoviário Urbano de Passageiros, Rodoviário 

Intermunicipal, Rodoviário de Turismo e Fretamento de 

Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Mairiporã, Atibaia, Bragança 

Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, São José dos Campos 

e Toda Jurisdição do Vale do Paraíba (fls. 308-314); 

c) Sindicato dos Empregados em Empresas de 

Transportes Rodoviários e Anexos, Super Pesados, Líquidos, 

Entregadores de Mercadoria, Diferenciados, Depósitos, 

Locadoras de Veículos e Cargas Secas e Molhadas em Geral de 

Guarulhos, Atibaia, Arujá, Mairiporã, Bragança Paulista, Santa 

Isabel, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia e 

Joanópolis (fls. 316-322); 

d) Sindicato dos Empregados em Escritórios de 

Empresas de Transportes Rodoviários no Setor Administrativo de 

Cargas Secas e Molhadas, Rodoviários Urbano de Passageiros 

Intermunicipal, Interestadual, Suburbano e Fretamento de 

Osasco, Sorocaba, Vale do Ribeira e Respectivas Regiões (fls. 

324-350);  

e) Sindicato dos Empregados em Escritórios de 

Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas e 

Molhadas, Cargas Pesadas e Logísticas em Transportes de São 

Paulo e Itapecerica da Serra (fls. 352-358). 

Admitidos os recursos (fl. 368), foram 

apresentadas razões de contrariedade (fls. 370-378), sendo 

dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público do 

Trabalho, nos termos do art. 82, § 2º, I, do RITST. 

É o relatório. 

 

V O T O 
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A) RECURSOS ORDINÁRIOS DO SINDICATO DOS 

EMPREGADOS EM ESCRITÓRIOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS E MOLHADAS, RODOVIÁRIO URBANO DE 

PASSAGEIROS, RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, RODOVIÁRIO DE TURISMO 

E FRETAMENTO DE GUARULHOS, ARUJÁ, SANTA ISABEL, MAIRIPORÃ, 

ATIBAIA, BRAGANÇA PAULISTA, BOM JESUS DOS PERDÕES, PIRACAIA, 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TODA JURISDIÇÃO DO VALE DO PARAÍBA - 

SINDIESCRIT E SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E ANEXOS, SUPER PESADOS, LÍQUIDOS, 

ENTREGADORES DE MERCADORIA, DIFERENCIADOS, DEPÓSITOS, 

LOCADORAS DE VEÍCULOS E CARGAS SECAS E MOLHADAS EM GERAL DE 

GUARULHOS, ATIBAIA, ARUJÁ, MAIRIPORÃ, BRAGANÇA PAULISTA, SANTA 

ISABEL, NAZARÉ PAULISTA, BOM JESUS DOS PERDÕES, PIRACAIA E 

JOANÓPOLIS - SINDICARGAS 

 

CONHECIMENTO 

 

Embora tempestivos os recursos (cfr. fls. 

286, 308 e 316) e recolhidas as custas (fls. 315 e 323), 

verifica-se que o Dr. Reginaldo Lima, subscritor dos recursos 

interpostos pelos Sindicatos supracitados, não possui 

instrumento de procuração nos autos. 

Nos termos dos arts. 37 e 38 do CPC, para que 

represente a parte no processo, o advogado deve estar 

regularmente investido de poderes adequados, não se admitindo 

sua atuação em juízo sem instrumento de mandato, salvo para 

intentar ação a fim de evitar decadência e prescrição, bem 

como para praticar atos urgentes, hipótese em que fica 

obrigado à exibição posterior da procuração, o que não é o 

caso. Ressalta-se que, a teor das Súmulas 164 e 383 do TST, os 

referidos recursos não logram conhecimento, devendo ser 

considerados inexistentes, na esteira da jurisprudência 

emanada do Supremo Tribunal Federal (cfr. STF-MS-22.125/DF, 

Rel. Min. Moreira Alves, TP, DJ de 15/09/00). Por tais razões, 

NÃO CONHEÇO dos recursos ordinários dos Sindicatos 

profissionais acima elencados, por irregularidade de 

representação. 
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B) RECURSOS ORDINÁRIOS DO SINDICATO DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DE SÃO PAULO E REGIÃO - 

SETCESP, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESCRITÓRIOS DE EMPRESAS 

DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DE CARGAS 

SECAS E MOLHADAS, RODOVIÁRIOS URBANO DE PASSAGEIROS 

INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, SUBURBANO E FRETAMENTO DE 

OSASCO, SOROCABA, VALE DO RIBEIRA E RESPECTIVAS REGIÕES – 

SINETROSV E SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESCRITÓRIOS DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS E 

MOLHADAS, CARGAS PESADAS E LOGÍSTICAS EM TRANSPORTES DE SÃO 

PAULO E ITAPECERICA DA SERRA 

 

I) CONHECIMENTO  

 

Os recursos são tempestivos (cfr. fls. 286 e 

287, 324 e 352), regulares as representações (fls. 83, 145 e 

359) e recolhidas as custas (fls. 307, 351 e 365), deles 

CONHEÇO. 

 

 

II) MÉRITO 

 

Tendo em vista a identidade da matéria 

trazida nas razões dos recursos, analiso-os conjuntamente. 

 

PROPORCIONALIDADE DA COTA PARA DEFICIENTE 

FÍSICO – LEGALIDADE DA CLÁUSULA 

 

Decisão Regional: A cláusula foi assim 

convencionada: 

 

“Cláusula 1ª - As empresas de transporte rodoviário de 

cargas e logística, com matriz localizada na base territorial do 

SETCESP e do sindicato de empregados acima e que mantêm a 

seus serviços 100 ou mais empregados e que aderirem ao presente 

acordo, ficam obrigadas a contratar pessoas com deficiência, na 

proporção de 4% (quatro por cento) do seu quadro de empregados 

administrativo (grifo nosso). 
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Parágrafo Primeiro: Entende-se por empregados 

administrativos todos aqueles que não exerçam atividade de cunho 

operacional, como motorista, ajudante, arrumador de carga e 

correlatos que exijam esforço físico ou outra atividade 

incompatível às pessoas com deficiência, conforme o Decreto nº 

5.296/04” (fls. 03-04). 

 

O Regional julgou procedente o pleito do 

Ministério Público do Trabalho, declarando a nulidade do 

“caput” da cláusula e de seu § 1º, por entender que: 

a) a proporcionalidade adotada pelos 

convenentes está em desconformidade com o art. 93 da Lei 

8.213/91, que estabelece que as empresas com mais de 100 

empregados devem disponibilizar de 2% a 5% de suas funções, ou 

seja, da totalidade de seu quadro de trabalhadores, além de 

conflitar com o disposto no art. 36 do Decreto 3.298/99 e no 

art. 611 da CLT;  

b) os dispositivos citados constituem normas 

de ordem pública, de natureza cogente, imperativa e de caráter 

indisponível, pelo que a manutenção da cláusula resulta em 

sérios prejuízos aos direitos sociais, individuais, coletivos 

e irrenunciáveis; 

c) o objetivo essencial da norma coletiva é o 

estabelecimento de condições de trabalho que irão ser 

aplicadas aos contratos de trabalho dos empregados e, na 

hipótese, a cláusula em questão trata de matéria legislativa, 

reservada ao poder público (fls. 263-265).  

Ainda, analisando os embargos declaratórios, 

nos quais se alegou a omissão a respeito de questões 

levantadas pelos Requerentes, assim se pronunciou o TRT: 

a) sobre a teoria do conglobamento, 

considerou-a inoperante já que, não havendo validade e 

eficácia na cláusula principal, não remanesce possibilidade de 

comparação para se aferir equilíbrio e dependência com 

concessões paralelas; 

b) sobre a existência da boa-fé dos 

Requerentes, que solicitaram o parecer da Delegacia Regional 

do Trabalho (DRT) sobre a matéria, tal procedimento não é 

suficiente para referendar ou conferir validade e eficácia à 
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cláusula que, a rigor, é inexistente no mundo jurídico, pois 

prevalece no caso “a função social dos contratos”; 

c) quanto às violações dos arts. 7º, XXVI, e 

8º, I, III e VI, da CF, a procedência da ação anulatória não 

significa o não-reconhecimento das convenções de trabalho, 

interferência na organização social ou desrespeito à atuação 

dos sindicatos, já que é evidente a impossibilidade de a norma 

coletiva dispor de direito que não pertence à categoria de 

empregados ligados aos sindicatos convenentes (fls. 279-285). 

 

Razões Recursais: A atual legislação, que 

dispõe sobre a matéria, foi objeto de sanção genérica, ao não 

considerar as características e especificidades dos diversos 

segmentos da economia nacional, pois, no caso, tratam-se de 

empresas de transportes rodoviários de cargas, cujas 

constituições dos quadros funcionais não guardam relação de 

identidade com nenhum outro setor da atividade empresarial. 

Exemplificando: uma empresa desse tipo, com 

um quadro de 101 empregados tem, em média, 91 empregados que 

exercem atividades especializadas (motoristas, ajudantes de 

carga e descarga e arrumadores de cargas), que exigem plena 

capacidade física (difícil admitir-se um cego ou um deficiente 

físico exercendo tais atividades), e, aproximadamente, 10 

empregados entre conferentes e pessoal administrativo. 

Ressalta-se que, da forma como foi 

estabelecida a cota de 4% na Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT), a ser calculada com relação aos empregados da área 

administrativa, e considerando-se uma empresa com 100 a 200 

empregados, constitui um percentual mais benéfico que o de 2% 

constante da lei, a ser calculado sobre a totalidade dos 

empregados. 

As empresas definitivamente não se 

aventuraram na tentativa de burlar a lei, tanto que buscaram o 

assessoramento e a mediação da DRT/SP-MTE que, dentre outras 

considerações, reconheceu que “para certos ramos de atividade, 

entre eles o transporte rodoviário de cargas e logística, por 

suas peculiaridades, apesar de não serem considerados exceções 

pela lei de cotas, torna-se praticamente impossível o seu 
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cumprimento” (parecer da DRT constante das CCT’s de fls. 14, 

19, 24, 29 e 34). 

Além do mais, em contrapartida e utilizando-

se da teoria do conglobamento, foram oferecidos vários 

benefícios aos deficientes, conforme as cláusulas 2ª e 3ª das 

convenções, cláusulas estas que nem sequer foram questionadas 

pelo Ministério Público do Trabalho (fls. 15-16 e nas 

convenções seguintes), pelas quais o SETCESP se compromete a 

criar banco de dados e dar treinamento de qualificação 

profissional para pessoas com deficiência, a fazer gestão 

junto às empresas de transporte rodoviário, objetivando a 

contratação imediata de portadores de deficiência, 

qualificadas, fazendo-as constar do rol de empregados 

oferecidos e procurados do setor de “bolsa de empregos”, a 

elaborar cartazes de propaganda institucional, bem como fazer 

campanhas que incentivem a contratação de deficientes. 

Pelas razões expostas  e, também,  por ter o 

acórdão recorrido violado o art. 7º, XXVI, da CF, quanto ao 

reconhecimento das convenções coletivas de trabalho, e o art. 

8º, I, III, VI, também da CF, no que se refere à intervenção 

na organização sindical e na autonomia privada coletiva, 

requer-se que seja dado provimento aos recursos ordinários, 

fazendo cessar, conseqüentemente, os efeitos da tutela 

antecipada, pois ausentes os requisitos dos arts. 273 e 461, § 

3º, do CPC. 

Solução: O art. 93 da Lei 8.213/91 dispõe que 

as empresas com 100 ou mais empregados devem preencher certos 

percentuais de seus cargos com beneficiários reabilitados ou 

pessoas portadoras de deficiência, em proporções que variam de 

2% a 5%. Já o Decreto 3.298/99, dentre outras providências, 

determina, em seu art. 36, a obrigatoriedade desse 

preenchimento às empresas, delegando, no seu § 5º, a 

competência ao Ministério do Trabalho e Emprego de estabelecer 

sistemática de fiscalização, avaliação e controle das 

empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que 

propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores 

de deficiência e o de vagas preenchidas. 

A alegação do Ministério Público do Trabalho, 

ao pretender a nulidade da cláusula que dispõe sobre a 
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proporcionalidade de cotas, se baseia, principalmente, no fato 

da impossibilidade de convenção coletiva de trabalho dispor de 

norma jurídica de ordem pública e sobre a limitação do poder 

normativo dos sindicatos. 

É notório que, a menos que indiquem violação 

a direitos indisponíveis ou a preceitos constitucionais, os 

acordos e as convenções de trabalho devem ser respeitados, a 

teor do art. 114, § 2º, da CF e, nesse entendimento, o Direito 

do Trabalho tem procurado amenizar a rigidez das normas legais 

em prol do êxito nas negociações coletivas, principalmente no 

que se refere à indisponibilidade dos direitos do trabalhador, 

por meio da flexibilização das relações laborais ou 

incentivando a aplicação da teoria do conglobamento.  

A meu ver, a cláusula convencionada não está 

criando norma jurídica a despeito das normas de ordem pública, 

pois não veda a contratação de pessoas portadoras de 

deficiência ou impede o seu acesso ao labor, nem sequer 

desrespeita os direitos fundamentais do cidadão. De fato, 

propõe uma modificação ao estabelecer que o percentual de 4% 

seja calculado apenas sobre o número de empregados que exercem 

atividades administrativas. Não se pode ignorar o fato de que, 

por se tratar de empresas de transportes rodoviários ou de 

transportes de cargas, suas principais atividades têm 

características próprias (motoristas e carregadores de 

cargas),  que exigem plena capacidade física dos empregados 

que a exercem. Pelo princípio da razoabilidade, as pessoas com 

deficiência estariam mais aptas a trabalhar no setor de 

conferência ou administrativo dessas empresas, zelando-se, 

assim, pela sua saúde e segurança, evitando-se-lhes a 

atribuição de tarefas cuja produção não seria possível atingir 

ou para as quais se encontrassem debilitadas em suas forças 

físicas. Ressalta-se que tal fato foi reconhecido e 

corroborado pela própria DRT que, ao se pronunciar sobre a 

matéria, demonstrou ser possível a flexibilização das regras 
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para determinadas empresas, tendo em vista até mesmo a 

dificuldade de se encontrar pessoas deficientes que se 

enquadrem dentro das funções oferecidas naqueles segmentos. 

Contudo, matematicamente, a condição proposta 

pelos Recorrentes não se torna mais benéfica que a previsão 

legal,  diferentemente do alegado pelos mesmos, acarretando 

prejuízos à coletividade dos portadores de deficiência. Isso 

porque, tomando-se como base um quadro funcional de 101 

empregados, conforme exemplificado nas razões do recurso, em 

que atuam no setor administrativo 10 empregados, o percentual 

de 4% seria praticamente inexistente, ao passo que o 

percentual legal de 2% equivaleria a, no mínimo, 2 empregados 

deficientes. Caberia ao empregador determinar o cargo adequado 

a ser preenchido pelo empregado portador de deficiência, de 

acordo com as suas limitações. 

Além do mais, nas empresas desse segmento o 

número de pessoas que exercem funções administrativas 

geralmente é bem pequeno, e a aplicação do percentual de 4%, 

conforme proposto, resultaria em precedentes para que se 

criassem inúmeras exceções à regra e, segundo afirma o 

Ministério Público nas contra-razões, ficaria “ao livre 

arbítrio da fiscalização do trabalho escolher as atividades e 

a empresa que deve cumprir a lei em sua originalidade ou 

cumpri-la pela metade, ou não cumpri-la” (fl. 377). 

Assim sendo, mantenho a decisão regional que 

declarou nula a cláusula 1ª e seu parágrafo único, da 

convenção coletiva de trabalho, e NEGO PROVIMENTO ao recurso 

ordinário.  

 

ISTO POSTO 

ACORDAM os Ministros da Egrégia Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do 

Trabalho, por unanimidade: 1) não conhecer dos recursos 

ordinários interpostos pelo Sindicato dos Empregados em 

Escritórios de Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas 



170 
 

Secas e Molhadas, Rodoviário Urbano de Passageiros, Rodoviário 

Intermunicipal, Rodoviário de Turismo e Fretamento de 

Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Mairiporã, Atibaia, Bragança 

Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, São José dos Campos 

e Toda Jurisdição do Vale do Paraíba e pelo Sindicato dos 

Empregados em Empresas de Transportes Rodoviários e Anexos, 

Super Pesados, Líquidos, Entregadores de Mercadoria, 

Diferenciados, Depósitos, Locadoras de Veículos e Cargas Secas 

e Molhadas em Geral de Guarulhos, Atibaia, Arujá, Mairiporã, 

Bragança Paulista, Santa Isabel, Nazaré Paulista, Bom Jesus 

dos Perdões, Piracaia e Joanópolis, por irregularidade de 

representação processual; 2) conhecer dos demais recursos 

ordinários interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento.  

Brasília, 13 de dezembro de 2007. 

 

 

__________________________________ 

IVES GANDRA MARTINS FILHO 
MINISTRO-RELATOR 

 

Ciente: 

___________________________________ 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
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ANEXO II 
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RECURSO DE REVISTA DA RÉ. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Uma vez que houve a devida 

fundamentação da matéria, não se deve falar em ausência de 

tutela, mas em inconformismo da parte com a decisão regional 

que foi contrária aos seus interesses. Violação dos arts. 93, 

IX, da Constituição Federal, 458 do CPC e 832 da CLT não 

configurada. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PREENCHIMENTO DA COTA SOCIAL. CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 

93 DA LEI Nº 8.213/91. O TRT da 9ª Região, ao impor à 

recorrente -a manutenção do número de vagas destinadas ao 

deficiente físico ou reabilitado profissionalmente, 

condicionando sua despedida a contratação de substituto em 

condição análoga, para que se efetive e mantenha hígido o 

postulado constitucional voltado à busca de uma sociedade mais 

justa e solidária (art. 3º, I, da CF)-, o fez em consonância 

com o disposto no artigo 93 da Lei nº 8.213/91 e aos comandos 

constitucionais de respeito à dignidade da pessoa humana e de 

valorização social do trabalho e da livre iniciativa, além de 

outorgar segurança jurídica (Constituição Federal, arts. 1º, 

III e IV, 7º, 170, VIII e 193). DANO MORAL COLETIVO. 

PREENCHIMENTO DA COTA SOCIAL. DISCRIMINAÇÃO RELATIVA A SEXO, 

IDADE E TIPO DE DEFICIÊNCIA. A reparação por dano moral 

coletivo visa a inibição de conduta ilícita da empresa e atua 

como caráter pedagógico, para que o ofensor não mais venha a 

incorrer em transgressão ao ordenamento jurídico vigente. Na 

hipótese, o Tribunal Regional, com base no conteúdo fático 

probatório, registrou que a ré retardou o cumprimento da cota 

social (art. 93 da Lei nº 8.213/91), bem como -formulou 

ofertas de emprego com inserção de requisitos discriminatórios 

referentes a sexo, idade e tipo de deficiência, criando óbice 

a determinados indivíduos que, por critérios vis, ficaram 

excluídos da obtenção de emprego perante a empresa-. Concluiu, 

assim, ser -inegável a existência de dano decorrente da 

violação a direitos e princípios constitucionais, atentando a 

ré contra postulados fundamentais exortados na Lei Maior, a 

garantia à dignidade da pessoa humana, ao valor social do 

trabalho, à igualdade, à não-discriminação e à busca do pleno 

emprego (arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XXX e 170, 

VII e VIII)-. Dessa conclusão, inequivocamente deriva a 

ocorrência de dano moral coletivo e, por consequência, o 

surgimento da obrigação de repará-lo. Não se trata, pois, de 

condenação desprovida de prova ou de condenação a reparar dano 

presumido, porquanto este se evidencia pelo próprio fato 

violador, sendo razoável, pois, o a valor arbitrado à 

indenização (R$25.000,00 - vinte e cinco mil reais). Vale 

ressaltar, que a reclamada pugna para que seja reduzido o 

valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), mas 

não traz fundamentos específicos para embasar o seu pedido. 

Não se vislumbra, pois, afronta aos arts. 5º, V, da 

Constituição Federal e 186, 927 e 944 do Código Civil. Recurso 

de revista da ré de que não se conhece. RECURSO DE REVISTA DO 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TUTELA INIBITÓRIA. Dos 

elementos fáticos consignados no acórdão recorrido, tem-se que 

a empresa, a partir de agosto de 2003, deixou de usar os 

formulários da APAE para a seleção de candidatos, os quais 

contemplavam campos de preenchimento solicitando a opção por 

preferência de deficiência, sexo e faixa etária. Diante dessa 

premissa, entendeu a Corte -a quo- que não se justificaria a 

tutela inibitória postulada pelo Ministério Público, já que a 

ré não mais se utiliza de critérios discriminatórios. A tutela 

inibitória exige elementos que demonstrem, com alguma 

segurança, que o ilícito está prestes a se repetir/continuar, 

e, na hipótese, não foram colhidos elementos de tal tipo, que 

permitam vislumbrar a necessidade da condenação almejada. 

Violação dos arts. 5º, XXXV, da Constituição Federal; 461 do 

CPC; 84 do CDC e 11 da Lei nº 7.347/85 não configurada. 

Recurso de revista do Ministério Público do Trabalho de que 

não se conhece.    

 

( RR - 9890600-28.2005.5.09.0001 , Relator Ministro: Pedro 

Paulo Manus, Data de Julgamento: 07/12/2011, 7ª Turma, Data de 

Publicação: 16/12/2011) 

 

 

A C Ó R D Ã O 

7ª Turma 

PPM/mmp/ac 

RECURSO DE REVISTA DA RÉ. 

NULIDADE DO ACÓRDÃO POR 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. Uma vez que 

houve a devida fundamentação da 

matéria, não se deve falar em 

ausência de tutela, mas em 

inconformismo da parte com a 

decisão regional que foi 

contrária aos seus interesses. 

Violação dos arts. 93, IX, da 

Constituição Federal, 458 do 

CPC e 832 da CLT não 

configurada. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER.  

PREENCHIMENTO DA COTA SOCIAL.  

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 

93 DA LEI Nº 8.213/91. O TRT da 

9ª Região, ao impor à 

recorrente “a manutenção do 

número de vagas destinadas ao 

deficiente físico ou 

reabilitado profissionalmente, 

condicionando sua despedida a 
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contratação de substituto em 

condição análoga, para que se 

efetive e mantenha hígido o 

postulado constitucional 

voltado à busca de uma 

sociedade mais justa e 

solidária (art. 3º, I, da CF)”, 

o fez em consonância com o 

disposto no artigo 93 da Lei nº 

8.213/91 e aos comandos 

constitucionais de respeito à 

dignidade da pessoa humana e de 

valorização social do trabalho 

e da livre iniciativa, além de 

outorgar segurança jurídica 

(Constituição Federal, arts. 

1º, III e IV, 7º, 170, VIII e 

193). 

DANO MORAL COLETIVO. 

PREENCHIMENTO DA COTA SOCIAL. 

DISCRIMINAÇÃO RELATIVA A SEXO, 

IDADE E TIPO DE DEFICIÊNCIA. A 

reparação por dano moral 

coletivo visa a inibição de 

conduta ilícita da empresa e 

atua como caráter pedagógico, 

para que o ofensor não mais 

venha a incorrer em 

transgressão ao ordenamento 

jurídico vigente. 

Na hipótese, o Tribunal 

Regional, com base no conteúdo 

fático probatório, registrou 

que a ré retardou o cumprimento 

da cota social (art. 93 da Lei 

nº 8.213/91), bem como 

“formulou ofertas de emprego 

com inserção de requisitos 

discriminatórios referentes a 

sexo, idade e tipo de 

deficiência, criando óbice a 

determinados indivíduos que, 

por critérios vis, ficaram 

excluídos da obtenção de 

emprego perante a empresa”. 

Concluiu, assim, ser “inegável 

a existência de dano decorrente 

da violação a direitos e 

princípios constitucionais, 

atentando a ré contra 

postulados fundamentais 
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exortados na Lei Maior, a 

garantia à dignidade da pessoa 

humana, ao valor social do 

trabalho, à igualdade, à não-

discriminação e à busca do 

pleno emprego (arts. 1º, III, 

3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XXX 

e 170, VII e VIII)”. Dessa 

conclusão, inequivocamente 

deriva a ocorrência de dano 

moral coletivo e, por 

consequência, o surgimento da 

obrigação de repará-lo. Não se 

trata, pois, de condenação 

desprovida de prova ou de 

condenação a reparar dano 

presumido, porquanto este se 

evidencia pelo próprio fato 

violador, sendo razoável, pois, 

o a valor arbitrado à 

indenização (R$25.000,00 – 

vinte e cinco mil reais). Vale 

ressaltar, que a reclamada 

pugna para que seja reduzido o 

valor da indenização para 

R$5.000,00 (cinco mil reais), 

mas não traz fundamentos 

específicos para embasar o seu 

pedido. Não se vislumbra, pois, 

afronta aos arts. 5º, V, da 

Constituição Federal e 186, 927 

e 944 do Código Civil. Recurso 

de revista da ré de que não se 

conhece. 

RECURSO DE REVISTA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 

TUTELA INIBITÓRIA. Dos 

elementos fáticos consignados 

no acórdão recorrido, tem-se 

que a empresa, a partir de 

agosto de 2003, deixou de usar 

os formulários da APAE para a 

seleção de candidatos, os quais 

contemplavam campos de 

preenchimento solicitando a 

opção por preferência de 

deficiência, sexo e faixa 

etária. Diante dessa premissa, 

entendeu a Corte “a quo” que 

não se justificaria a tutela 

inibitória postulada pelo 
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Ministério Público, já que a ré 

não mais se utiliza de 

critérios discriminatórios. A 

tutela inibitória exige 

elementos que demonstrem, com 

alguma segurança, que o ilícito 

está prestes a se 

repetir/continuar, e, na 

hipótese, não foram colhidos 

elementos de tal tipo, que 

permitam vislumbrar a 

necessidade da condenação 

almejada. Violação dos arts. 

5º, XXXV, da Constituição 

Federal; 461 do CPC; 84 do CDC 

e 11 da Lei nº 7.347/85 não 

configurada. Recurso de revista 

do Ministério Público do 

Trabalho de que não se conhece. 

  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso de Revista nº TST-RR-9890600-28.2005.5.09.0001, em que 

são Recorrentes INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA. e 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO e são Recorridos 

OS MESMOS. 

 

Em face do acórdão proferido às fls. 569/579-

v, complementado pelos proferidos às fls. 591/592-v e 602/603, 

oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a 

reclamada interpôs recurso de revista às fls. 613/621, e o 

Ministério Público do Trabalho às fls. 624/640.  

Despacho de admissibilidade às fls. 672/682. 

Contrarrazões às fls. 683/708. 

Desnecessária a remessa dos autos ao 

Ministério Público do Trabalho, para a emissão de parecer, 

tendo em vista que este órgão é parte no feito. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Preenchidos os requisitos de admissibilidade 

de ambos os recursos, passo ao exame dos apelos. 
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RECURSO DE REVISTA DA RÉ 

 

NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL 

 

CONHECIMENTO 

  

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Trabalho da 9ª Região, objetivando a 

observância, pela ré, das cotas sociais e das hipóteses para a 

despedida dos empregados portadores de necessidades especiais 

ou beneficiários reabilitados, nos termos do art. 93 da Lei nº 

8.213/91 e do art. 36 do Decreto nº 3.298/99. 

Nas razões de recurso de revista (fls. 

612/622), a ré argúi nulidade do julgado, por negativa de 

prestação jurisdicional, sob o argumento de que, mesmo instado 

via embargos de declaração, o Tribunal Regional não se 

pronunciou expressamente quanto à indicação de violação dos 

arts. 5º, V, da CF/88, 186, 927 e 944 do Código Civil e 13 

da Lei nº 7.347/85 186. 927 e 944 do Código Civil e art. 13 

da Lei 7347/85, “visto que incontroversamente a reclamada 

vem cumprindo a cota legal de deficientes e não foi indicado 

pela decisão recorrida nenhum dano ou prejuízo efetivo” (fl. 

614). Afirma, ainda, que o acórdão recorrido não consignou 

“qual foi a discriminação realizada pela empresa, visto que 

os formulários utilizados foram aqueles fornecidos pelo SINE 

e esses formulários contemplam campos de preenchimento no 

qual se solicita a opção por preferência de deficiência, 

sexo e faixa etária” (fl. 614). Aponta violação dos artigos 

5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal; e 458 do CPC; 832 

da CLT. 

Esclareça-se, inicialmente, que, conforme o 

disposto na Orientação Jurisprudencial nº 115 da SBDI-1 desta 

Corte, o conhecimento de recurso de revista, amparado em 

alegação de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, 

limita-se à indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 

458 do CPC ou do art. 93, IX, da Constituição Federal.  
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O Tribunal Regional deu provimento parcial ao 

recurso ordinário interposto pelo Ministério Público do 

Trabalho da 9ª Região.  

No que tange à condenação ao pagamento da 

indenização por dano moral coletivo, o acórdão está assim 

fundamentado: 

 

“(...) Após a assertiva humanista preambular em torno 

da qual devem gravitar todos os direitos fundamentais, a 

Constituição Federal de 1988 consagrou-os no estímulo ao bem de 

todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, IV), além da igualdade entre os cidadãos 

(art. 5º, caput e I), na proibição de distinção de salários, funções, 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil 

(art. 7º, XXX), também na justiça social garantida pela busca do 

pleno emprego e pela redução das desigualdades sociais (art. 170, 

VII e VIII). 

A apreciação da matéria devolvida a exame há de ter como 

pano de fundo, portanto, as garantias e princípios constitucionais 

que fundamentam o Estado Democrático de Direito. Conforme 

vaticina Maurício Godinho Delgado: 

O combate à discriminação é próprio do Direito característico 

das modernas democracias ocidentais. A sociedade democrática 

distingue-se por sua larga sensibilidade a processos de inclusão 

social, ao passo que a discriminação atua como contraponto da 

inclusão social, surgindo como o mecanismo clássico de 

estigmatização de diferenças e perenização de exclusões de pessoas 

e grupos sociais (DELGADO, M.G.. Curso de Direito do Trabalho, 

p.784. São Paulo: LTr, 2007).  

Assim sendo, qualquer interpretação a respeito da matéria 

deve estar embuída do intuito de dotar os princípios antes 

mencionados da maior efetividade possível, o que, segundo o i. 

constitucionalista CANOTILHO, J. J. Gomes, é operativo em 

relação a todas e quaisquer normas constitucionais. Esclarece o 

ilustre jurista português também a respeito do princípio da 

efetividade que: ‘este princípio, também designado por princípio 

da eficiência ou da interpretação efectiva, pode ser formulado da 
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seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser atribuído o 

sentido de que maior eficácia lhe dê’.  

Em tese, a discriminação consiste num juízo preconcebido 

desqualificador a respeito de uma pessoa em razão de uma 

característica externa que detém. Nesse caso, ao formular ofertas de 

emprego com inserção de requisitos discriminatórios, referentes a 

sexo, idade e tipo de deficiência, a requerida incorreu em tal 

definição.  

Observe-se ser incontroverso nos autos ter a requerida se 

utilizado de formulário fornecidos pela ADFP - Associação dos 

Deficientes Físicos do Paraná, dos quais apenas retirou o logotipo 

para encaminhar ao SINE - Sistema Nacional de Emprego e que 

não mais se utiliza desses documentos desde agosto/2003, sendo 

que em relação ao critério de idade, somente os utilizou nos meses 

de maio e junho/2005.  

Mesmo diante da possibilidade da grande maioria das pessoas 

portadoras de deficiência não se encontre apta para atuar em todas 

as áreas da empresa requerida, principalmente na área de produção, 

como defende a empresa, não sobressai razoável estabelecer desde 

logo proibição a tanto, ainda que possa não ser expressivo o 

número de pessoas portadoras de deficiência ou reabilitados para o 

exercício de atividades nessa área, pois com isso impõe-se 

obstáculo discriminatório à possibilidade de ocupação de tais 

postos de trabalho por pessoas que, embora portadoras de 

deficiência ou reabilitadas, estariam aptas ao seu exercício.  

Em situações que tais, também parece indicar que orientações 

previamente agendadas com o d. MPT, tentativa já ensaiada por 

este juízo quando, enviando ao juízo de conciliação, negado ao 

argumento de que necessitava da provacação da parte, por certo 

concretizaria atuação que inibiria até mesmo ações deste jaez. O 

intercâmbio de informações, orientações e experiências é sempre 

proveitoso e reverte em inequívoco benefício para as partes 

litigantes.  

É certo que a empresa requerida não poderia contratar 

empregado portador de deficiência cujas limitações o inabilitam à 

atividade para a qual foi contratado, porém, nesse caso, tal restrição 

não teria origem unicamente na deficiência do indivíduo, nem 

incursionaria já no preconceito, mas poderia ser atribuída à própria 
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inabilidade para o exercício daquela função, situação que não 

encerraria discriminação ilegítima, do que não cuidou a requerida 

em comprovar nos autos.  

Incorreu esta, no caso, em discriminação indireta, bem 

apanhada pelos percucientes ensinamentos de Aryon Saião Romita, 

a respeito de que:  

A discriminação pode ocorrer de forma direta, indireta ou 

oculta. Na forma direta, a discriminação é explícita, pois 

plenamente verificada a partir da análise do conteúdo do ato 

discriminatória. A discriminação indireta, por sua vez, é criação do 

direito norte-americano, baseada na teoria do impacto 

desproporcional (disparate impact doctrine). Esta modalidade se dá 

através de medidas legislativas, administrativas ou empresariais, 

cujo contendo, pressupondo uma situação preexistente de 

desigualdade, acentua ou mantém tal quadro de injustiça, ao passo 

que o efeito discriminatório da aplicação da medida prejudica de 

maneira desproporcional determinados grupos ou pessoas. 

Finalmente, a discriminação oculta, oriunda do direito francês, 

caracteriza-se pela intencionalidade (não encontrada na 

discriminação indireta). A discriminação oculta, é disfarçada pelo 

emprego de instrumentos aparentemente neutros, ocultando real 

intenção efetivamente discriminatória (grifamos) (ROMITA, A.S. 

Direitos fundamentais nas relações de trabalho. São Paulo. LTr, 

2005, p. 300) .  

Assim, em que pese ter sido cumprida a cota social pela 

requerida, inegável efeito deletério produzido com a conduta da 

empresa em retardar o cumprimento legal e em formular ofertas de 

emprego com inserção de requisitos discriminatórios referentes a 

sexo, idade e tipo de deficiência. Ao assim agir, a requerida criou 

óbice a determinados indivíduos que, por critérios vis, ficaram 

excluídos da obtenção de emprego perante a empresa, a qual 

incorreu em dano moral coletivo que deve ser reparado, em virtude 

de sua conduta transgredir a ordem jurídica e social.  

(…) É inegável a existência de dano decorrente da violação a 

direitos e princípios constitucionais, atentando a ré contra 

postulados fundamentais exortados na Lei Maior, a garantia à 

dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, à 

igualdade, à não-discriminação e à busca do pleno emprego (arts. 
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1º, III, 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XXX e 170, VII e VIII), dentre 

outros igualmente incidentes. Os prejuízos causados não se 

restringem, por outro lado, aos indivíduos que desde logo tiveram 

negado acesso a emprego na empresa por critérios discriminatórios. 

Antes, alcançam toda a coletividade que, se submetendo aos mais 

variados, e nem sempre equânimes e justos, critérios para obtenção 

de emprego, sofre a estigmatização das diferenças e a exclusão 

injustificada, em manifesto prejuízo ao bem estar e paz sociais.  

Tal proceder importa em gerar ao ofensor a obrigação de 

reparar o dano causado à coletividade, a quem incumbe cobrar a 

observância dos direitos fundamentais e seus mecanismos de 

controle, sob a fiscalização do Poder Judiciário, na busca de uma 

sociedade fraterna, justa e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social, que orientaram o constituinte originário na elaboração da 

Lex Legum. 

A par disso, oportuna a transcrição do trabalho apresentado 

por Xisto Tiago de Medeiros Neto: 

A partir da Constituição da República de 1988, como já 

abordado (vide capítulo IV, item 4), descortinou-se um novo 

horizonte quanto à tutela dos danos morais, particularmente no que 

tange à sua feição coletiva. É o que se observa em face da adoção 

do princípio basilar da reparação integral (art. 5º, V e X) - 

reafirmando a primazia da tutela jurídica em toda a extensão e 

alcance dos danos -, e também diante do direcionamento do amparo 

jurídico à esfera dos interesses transindividuais, valorizando-se, 

pois, destacadamente, a um só tempo, os direitos de tal natureza 

(vejam-se os arts. 6ª, 7º, 194, 196, 205, 215, 220, 225 e 227) e os 

instrumentos próprios à sua tutela (art. 5º, LXX e LXXIII, e art. 

129, III). 

Com isso, é certo afirmar que o reconhecimento do dano 

moral coletivo e a possibilidade de sua reparação alcançaram, 

explícita e indiscutivelmente, fundamento e respaldo 

constitucional(MEDEIROS NETO, X. T. de. Dano moral coletivo, 

p. 138. São Paulo: LTr). 

Frise-se que a indenização por danos morais coletivos tem 

sua base legal na Lei de Ação Civil Pública (art. 1º, LV, e 21) e no 

Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, parágrafo único, 90 e 

117). 
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Relevante anotar, por oportuno, que a reparação pecuniária 

postulada visa, além de minimizar o mal sofrido pela vítima, no 

caso, pelas vítimas, também tem um caráter pedagógico, para que o 

ofensor não mais venha a incorrer em transgressão ao ordenamento 

jurídico vigente, atendo ao valor do desestímulo. 

Observe-se, outrossim, que em face da caracterização do 

dano moral coletivo, a responsabilidade da requerida é objetiva, 

conforme doutrina e jurisprudência que vem enfrentando o debate, 

não havendo razão para perquirir a culpa do ofensor na violação a 

direitos transindividuais, bastando, para fins de responsabilidade, a 

necessidade de investigar-se o ato ilegítimo e o nexo causal com o 

dano alegado, restando despicienda, portanto, a aferição da 

intenção ou de outros aspectos subjetivos do comportamento do 

agente. 

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso do MPT, 

para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano 

moral coletivo, em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (art. 

13 da Lei 7.347/85), ora arbitrada em R$ 25.000,00, considerando 

o porte econômico da requerida, a gravidade do dano e, também, 

como aspecto atenuante, o fato de que a ré não mais vem se 

utilizando do procedimento que ensejou o pedido, no particular. Os 

juros de mora e a correção monetária incidem a partir da presente 

decisão, consoante precedentes desta Egrégia Segunda Turma.” 

(fls. 575-V/578-V - grifei) 

  

Ao analisar os embargos de declaração opostos 

pela ré, o Tribunal Regional esclareceu o seguinte: 

 

“Argumenta a requerida, ora embargante, ‘para que a 

matéria possa ser discutida na instância superior, é necessário 

que fique expresso se o deferimento da referida indenização não 

viola os arts. 5º V da CF 186. 927 e 944 do Código Civil e art. 

13 da Lei 7347/85, visto que incontroversamente a reclamada 

vem cumprindo a cota legal de deficientes e não foi indicado 

pela decisão recorrida nenhum dano ou prejuízo efetivo’, 

Requer, outrossim, fique explicitado qual foi a discriminação 

realizada pela empresa, visto que os formulários utilizados foram 

aqueles fornecidos pelo SINE e contemplam campos de 
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preenchimento no qual se solicita a opção por preferência de 

deficiência, sexo e faixa etária. 

A matéria trazida nos embargos de declaração, contudo, 

encontra-se devidamente prequestionada, não havendo 

necessidade de que esta Egrégia Turma deixe consignados 

outros fundamentos além daqueles registrados por ocasião da 

reforma da sentença de fundo. Observe-se que, nesta hipótese, 

eventual violação legal aos dispositivos legais invocados pela 

embargante teria nascido no próprio acórdão embargado, 

hipótese em que fica dispensado o pronunciamento literal sobre 

os mesmos. Inteligência da Súmula 297, I, do Colendo TST. 

Ainda que assim não se entendesse, melhor sorte não 

assistiria à embargante, porquanto não configurada qualquer 

ofensa aos dispositivos legais mencionados, uma vez amparada a 

decisão em interpretação voltada à máxima efetividade dos 

direitos fundamentais consagrados na Carta Magna, não se 

eximindo a empresa pelo fato de ter se utilizado de formulário 

fornecido pelo SINE. Neste particular, acolhem-se, em parte, os 

embargos de declaração, para prestar tais esclarecimentos.” (fls. 

591/591-v) 

 

Da leitura dos trechos acima destacados, 

constata-se que o Tribunal Regional fundamentou sua decisão de 

forma clara e objetiva, tanto no acórdão que julgou o recurso 

ordinário, quanto naquele que apreciou os embargos de 

declaração opostos pela recorrente, enfrentando as questões 

por ela suscitadas. 

Nesse contexto, a postura adotada pela Corte 

a quo não se confunde com a negativa de entrega da jurisdição, 

sendo certo que o posicionamento desfavorável à tese daquele 

que recorre não importa em lacuna na prestação jurisdicional. 

Ademais, o processo não consiste em um diálogo entre as partes 

e o Magistrado; assim, este não está obrigado a responder 

todas as questões e os argumentos colocados, basta que 

fundamente adequadamente a decisão proferida, o que foi 

observado no caso em tela; resta intacta, portanto, a 

literalidade dos arts. 458 do CPC; 832 da CLT e 93, IX, da 

Constituição Federal. 
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Não conheço. 

 

MULTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREENCHIMENTO DA 

COTA SOCIAL - CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 

8.213/91 

 

CONHECIMENTO  

 

O Tribunal Regional fixou multa de 

R$10.000,00 (dez mil reais) por empregado que faltar para o 

integral cumprimento da cota do art. 93 da Lei nº 8.213/91, 

bem como pela não observância do §1º da referida lei. Estes 

são os fundamentos: 

 

“O Ministério Público do Trabalho ajuizou a presente Ação 

Civil Pública (ACP 6/2005), postulando a observância, pela ré, ao 

disposto no art. 93 da Lei 8.213/91 e no art. 36 do Decreto 

3.298/99, respeitando a cota legal prevista, sob pena de pagamento 

de multa de R$ 10.000,00 por empregado que faltasse ao seu 

cumprimento, bem como cumprindo o previsto no parágrafo 

primeiro do art. 93 antes citado, também sob pena de pagamento de 

multa de igual valor. Postulou, ainda, a concessão de tutela 

antecipada, nos termos do art. 273 do CPC, para o fim de obter o 

seguinte: a) no prazo de 30 dias a indicação do número (nome, data 

de admissão e função desempenhada) atual de empregados 

portadores de deficiência ou reabilitados na empresa; b) 

apresentação dos atestados médicos descritivos da deficiência para 

averiguação da adequação aos critérios estipulados no Decreto 

3.298/99; c) apresentação de exames audiométricos ou a descrição 

da deficiência visual; d) a reserva imediata de todos os postos de 

trabalho que criados ou desocupados, caso não fosse preenchida a 

cota, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 por 

empregado admitido sem a observância dessas condições; e) 

observância da norma relativa à necessidade de prévia contratação 

de substituto de condição semelhante para a dispensa de empregado 

integrante da cota legal contratado por prazo determinado de mais 

de 90 dias ou para a dispensa imotivada daquele contratado sem 

predeterminação de prazo, sob pena de multa de R$ 10.000,00; f) 



185 
 

fixação de multa diária de R$ 2.000,00, em caso de 

descumprimento dos itens a, b, e c e, g) reversão das multas 

incidentes ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

O MM. Juízo de origem, em decisão proferida em 9.5.2005, 

acolheu o pedido de tutela antecipada, determinando à requerida a 

comprovação da adequação ao dispositivo legal invocado pelo 

requerente (fls. 29/30). 

Às fls. 199/220, a requerida juntou aos autos diversos 

documentos, diante dos quais, sustenta o autor, tornou-se 

necessário ao parquet trabalhista ajuizar outra demanda (ACP 

3/2006), mais tarde apensada à presente, postulando a abstenção, 

pela requerida, da discriminação de candidatos a emprego em razão 

da idade, sexo e tipo de deficiência, cumulada com a condenação 

em indenização pelo dano moral coletivo e difuso. 

(…) 

Estabelecem os dispositivos legais em que se ampara a 

pretensão inicial: 

Lei 8.213/91 - Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais 

empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 

5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na 

seguinte proporção: 

I - até 200 empregados 2% 

II - de 201 a 500 3% 

III - de 501 a 1.000 4% 

IV - de 1.001 em diante 5% 

§ 1º. A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente 

habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 

90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo 

indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto 

de condição semelhante. 

§ 2º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social 

deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas 

preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-

as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas 

dos empregados 

Decreto 3.298/99 - Art. 36. A empresa com cem ou mais 

empregados está obrigada a preencher de dois a cinco por cento 
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de seus cargos com beneficiários da Previdência Social 

reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na 

seguinte proporção: 

I - até duzentos empregados, dois por cento; 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por 

cento; 

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; 

ou 

IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 

§ 1º A dispensa de empregado na condição estabelecida 

neste artigo, quando se tratar de contrato por prazo determinado, 

superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato por 

prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação 

de substituto em condições semelhantes. 

§ 2º Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada 

aquela que concluiu curso de educação profissional de nível 

básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação 

ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, 

legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão 

equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo 

de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS. 

§ 3º Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência 

habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de 

habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da 

função. 

§ 4º A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos 

dos §§ 2º e 3º deste artigo poderá recorrer à intermediação de 

órgão integrante do sistema público de emprego, para fins de 

inclusão laboral na forma deste artigo. 

§ 5º Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego 

estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle das 

empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que 

propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores 

de deficiência e de vagas preenchidas, para fins de 

acompanhamento do disposto no caput deste artigo. 

A finalidade do legislador ao estabelecer as cotas sociais e as 

hipóteses para a despedida dos empregados portadores de 
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necessidades especiais ou beneficiários reabilitados foi a de 

estabelecer restrição ao poder potestativo do empregador de resilir 

o contrato de trabalho desses trabalhadores, assegurando-lhes o 

acesso ao mercado de trabalho, sem prejuízo da contratação de 

outros empregados, conforme melhor lhe aprouver, bem como 

prevenir a discriminação contra referidos trabalhadores que, em 

tese, têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho. 

Observe-se que o legislador, ao condicionar a dispensa 

imotivada do empregado com deficiência ou reabilitado à 

contratação de substituto de condição semelhante, institui por vias 

indiretas garantia de emprego, ficando a extinção de seu pacto 

laboral condicionada à contratação de trabalhador em condições 

semelhantes. A par disso e inclusive em face da orientação 

emanada do princípio da continuidade, até que o empregador 

admita outro empregado em condições semelhantes, o contrato de 

trabalho dos trabalhadores portadores de deficiência física não pode 

ser rescindido pelo empregador (art. 93 da Lei 8.213/91). Trata-se, 

portanto, de garantia que, por sua natureza social, merece toda a 

proteção do Poder Judiciário, inibindo qualquer discriminação em 

relação à limitação de que são detentoras 

Por oportuno, cabe transcrever arestos oriundos do Colendo 

TST, os quais se pronunciam no sentido de que o parágrafo 

primeiro do art. 93 da Lei 8.213/91 contempla garantia de emprego, 

de cunho social: 

‘RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO - Deferido o pedido de 

exclusão da lide do Banco do Estado do Rio de Janeiro, fica 

prejudicada a análise da preliminar. PEDIDO DE 

REINTEGRAÇÃO E CONSECTÁRIOS. DEFICIENTE FÍSICO. 

GARANTIA SOCIAL. PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 93 DA 

LEI Nº 8.213/91 A Lei nº 8.213/91 regulamenta os Planos de 

benefícios da Previdência Social, enquanto o artigo 93 está inserido 

na Subseção II, relativa à habilitação e reabilitação profissional. O 

caput do artigo 93 prevê a fixação da proporção do número de 

vagas, nas empresas, para empregados reabilitados e portadores de 

deficiência, estando, portanto, o parágrafo 1º vinculado ao caput. A 

norma está inserida em um contexto jurídico, como um conjunto de 

atos que visa a manter o percentual de vagas para portador de 
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deficiência e reabilitados, ao condicionar a dispensa de um 

empregado nessas condições à contratação de outro em condições 

semelhantes. Constata-se que o dispositivo procura manter o 

número de vagas ao condicionar a contratação de substituto em 

condição semelhante, criando, assim, uma garantia não individual, 

mas social. O empregador tem limitado seu direito potestativo de 

dispensar o deficiente físico ou reabilitado profissionalmente, pois 

condicionado o exercício desse direito à contratação de outro 

empregado em condições semelhantes. Conforme registrado pelo 

Regional, o Reclamado, apesar de ter alegado, não comprovou o 

adimplemento da condição limitadora do exercício do direito 

potestativo de dispensar o empregado deficiente físico. Recurso 

não conhecido, por não configurada violação dos artigos 5º, incisos 

II e XXXVI e 7º da Constituição da República, bem como do § 1º 

do artigo 93 da Lei nº 8.213/91." (...) (Relator, Ministro CARLOS 

ALBERTO REIS DE PAULA, PROC. Nº TST-RR-

646.255/2000.4. DJ - 04/04/2003). 

‘RECURSO DE REVISTA INCONSTITUCIONALIDADE 

DO ART. 93 DA LEI Nº 8.213/91 Nos termos da Súmula nº 221, 

item I, do TST, a admissibilidade do recurso de revista e de 

embargos por violação tem como pressuposto a indicação expressa 

do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. (ex-OJ 

nº 94 - Inserida em 30.05.1997)" GARANTIA DE EMPREGO. 

DEFICIENTE FÍSICO O art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91 

estabelece garantia indireta de emprego, pois condiciona a dispensa 

do trabalhador reabilitado ou deficiente reabilitado à contratação de 

substituto que tenha condição semelhante. Trata-se de limitação ao 

direito potestativo de despedir, motivo pelo qual, uma vez não 

cumprida a exigência legal, devida é a reintegração no emprego. 

Precedentes desta Corte. Recurso de Revista parcialmente 

conhecido e desprovido’. (Relatora Ministra MARIA CRISTINA 

IRIGOYEN PEDUZZI, NÚMERO ÚNICO PROC: RR - 760/2003-

026-04-00.9, PUBLICAÇÃO: DJ - 10/02/2006).  

‘REINTEGRAÇÃO DISPENSA IMOTIVADA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA DEFICIENTE 

AUDITIVO Embora o entendimento desta Corte seja no sentido de 

que a empresa pública e a sociedade de economia mista têm o 

direito potestativo de dispensar seus empregados, por não estarem 
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submetidas às mesmas limitações dirigidas aos entes públicos, em 

razão de seu estatuto jurídico especial (Orientação Jurisprudencial 

nº 247, da C.SBDI-1), na hipótese, prevalecem as disposições do 

artigo 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91, não observadas pela Recorrente. 

Ileso o artigo 173, § 1º, da Constituição da República. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Presentes os requisitos do art. 273, 

do CPC, autorizadores da concessão liminar, ante a razoabilidade 

do direito subjetivo material, e o previsto no artigo 93, § 1º, da Lei 

8.213/91, aliados ao perigo de dano irreparável pelo retardamento 

da solução definitiva da lide, correta a concessão de tutela 

antecipada. Recurso de Revista não conhecido". (Relatora, Ministra 

MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI, PROC: No RR - 

1027/2001-003-14-00.1 PUBLICAÇÃO: DJ - 01/07/2005). 

‘(...) 2. REINTEGRAÇÃO. ART. 93, DA LEI Nº 8.213/91. 

ÔNUS DA PROVA. É incontroverso que a reclamante era 

trabalhadora reabilitada; logo, compunha a cota social de 

reabilitados a cargo da empresa, consoante o art. 93, da Lei 

8.213/91, fato que atrai à limitação do direito potestativo constante 

do parágrafo primeiro do mesmo artigo, o qual estabelece que a 

dispensa de um empregado reabilitado somente poderá ocorrer após 

a contratação de substituto em condição semelhante. Incumbia, à 

empresa, demonstrar a contratação e existência de reabilitados, em 

número legal, nos seus quadros de pessoal porquanto decorre do 

poder diretivo da empresa a admissão de empregados e constitui 

seu dever a manutenção de registro de empregados, em razão do 

que ocorre sua disponibilidade quanto aos documentos e a aptidão 

para a prova, tanto mais por ser fato impeditivo do direito arguido 

pela reclamante. Correta, a interpretação dada pelo Tribunal 

Regional ao disposto no art. 93 da Lei 8.213/91, incorre a arguida 

violação da norma, o que desautoriza o recurso de revista. Recurso 

não conhecido (...)’ ( Relatora Juíza Convocada MARIA DO 

PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO, 

NÚMERO ÚNICO PROC: RR - 809/2002-900-17-00.2 

PUBLICAÇÃO: DJ - 22/04/2005). 

Na hipótese concreta, conforme reconhece o próprio 

requerente, ‘Apesar de toda resistência oferecida pela recorrida ao 

longo dos sete anos de trâmite do procedimento administrativo 

levado a cabo pelo Ministério Público, em pouco mais de um ano, 
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após ter ciência da concessão da tutela antecipada na presente 

demanda, a empresa conseguiu cumprir a cota social de pessoas 

deficientes a que estava legalmente obrigada, o que demonstrou a 

importância da concessão da liminar na hipótese dos autos’ (fl. 

505). 

Todavia, não requereu o ilustre parquet apenas que a 

empresa requerida contratasse empregados com deficiência ou 

reabilitados, a fim de cumprir a cota social prevista no art. 93, 

parágrafo primeiro, da Lei 8.213/91. Pleiteou, também, que a 

empresa mantivesse a cota de pessoas com deficiência a que está 

legalmente obrigada, de maneira que venha a ser observado o 

percentual sobre o número de empregados, garantindo-se, 

inclusive, novas contratações de pessoas com deficiência ou 

beneficiários reabilitados, caso haja aumento do número de 

empregados na empresa. 

E a pretensão do ilustre MPT harmoniza-se com o objetivo da 

lei, que nada mais é que a manutenção do número de vagas 

destinadas ao deficiente físico ou reabilitado profissionalmente, 

condicionando sua despedida a contratação de substituto em 

condição análoga, para que se efetive e mantenha hígido o 

postulado constitucional voltado à busca de uma sociedade mais 

justa e solidária(art. 3º, I, da CF). 

Como corolário, considerando o histórico da empresa em 

resistir ao cumprimento da determinação inserta no art. 93, 

parágrafo primeiro, da Lei 8.213/91 no plano extrajudicial, o caso 

está a reclamar a providência intentada. Pelo exposto, impõe-se à 

requerida: a) a manutenção em seu quadro de empregados 

trabalhadores portadores de deficiência habilitados, nos termos do 

art. 3º e 4º do Decreto nº 3.298/99, ou reabilitados da Previdência 

Social, em número suficiente à satisfação da cota legal, nos termos 

do art. 93 da Lei 8.123/91, sob pena de pagamento de multa de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), por empregado que faltar para o integral 

cumprimento da cota, a ser revertida ao FAT - Fundo de Amparo 

do Trabalhador e, b) a observância à contratação de empregado 

substituto em condição análoga no caso de dispensar empregado 

integrante da cota legal, quando se tratar de contrato por prazo 

indeterminado ou a termo, neste caso, superior a 90 (dias), nos 

termos do parágrafo primeiro do art. 93 da Lei 8.213/91 e do 
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parágrafo do art. 36 do Decreto 3.298/99, sob pena de multa de R$ 

10.000,00 dez mil reais), por empregado dispensado sem a 

observância desta providência, também reversível ao FAT - Fundo 

de Amparo ao Trabalhador.” (fls. 571/575 - grifei)  

 

Nas razões do recurso de revista (fls. 

613/621), a reclamada traz divergência jurisprudencial e 

indica afronta ao art. 93, caput, e §§1º e 2º, da Lei nº 

8.213/91, sob o argumento de que a intenção da norma é 

“capacitar efetivamente o portador de necessidades especiais 

para o mercado de trabalho e não a de obrigar a contratar 

deficientes a qualquer custo”. No que tange ao valor da multa, 

alega que não foi respeitado o disposto no artigo 133 da 

aludida lei. 

À análise.  

A Constituição Federal elenca, como 

fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros, 

a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho 

(art. 1º, III e IV). O inciso IV do artigo 3º insere a 

promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, 

como um dos seus objetivos fundamentais. E, em complemento, 

estabelece o art. 7º, XXXI “proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 

trabalhador portador de deficiência”.  

Por sua vez, o art. 93, §1º, da Lei nº 

8.213/91 dispõe: 

 

“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: 

    (...) 

    §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.” 
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A exigência legal traduz garantia indireta de 

emprego ao empregado portador de necessidades especiais ou 

reabilitado, desde que, em caso de despedida, o percentual 

mínimo legalmente estabelecido deixe de ser observado.  

Com efeito, cabe ao empregador, caso intente 

rescindir imotivadamente o contrato de trabalho de empregado 

portador deficiência física ou reabilitado, proceder à 

contratação de outro trabalhador que preencha tal exigência.  

No caso, ao contrário do que afirma a 

recorrente, o TRT da 9ª Região, ao impor à recorrente “a 

manutenção do número de vagas destinadas ao deficiente físico 

ou reabilitado profissionalmente, condicionando sua despedida 

a contratação de substituto em condição análoga, para que se 

efetive e mantenha hígido o postulado constitucional voltado à 

busca de uma sociedade mais justa e solidária(art. 3º, I, da 

CF)”, o fez em consonância com o disposto no artigo 93 da Lei 

nº 8.213/91 e aos comandos constitucionais de respeito à 

dignidade da pessoa humana e de valorização social do trabalho 

e da livre iniciativa, além de outorgar segurança jurídica 

(Constituição Federal, arts. 1º, III e IV, 7º, 170, VIII e 

193).  

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte 

Superior tem adotado entendimento consonante com aquele 

contido no acórdão recorrido, conforme se infere dos arestos 

abaixo transcritos: 

 

“EMBARGOS À SDI. (...) REINTEGRAÇÃO DO 

EMPREGADO REABILITADO. Ausência de afronta ao § 1º do 

art. 93 da Lei 8.213/91 na decisão embargada, cujo comando 

reintegratório se mostra em perfeita consonância com a vontade do 

legislador ordinário, que pretendeu, mediante norma protetora, criar 

uma reserva de vagas para aqueles os portadores de deficiência. 

Embargos de que não se conhece.” (E-RR-19900-

78.2002.5.17.0008, Relator Ministro: João Batista Brito Pereira, 

Data de Julgamento: 04/02/2010, Subseção I Especializada em 

Dissídios Individuais, Data de Publicação: 05/03/2010) 
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    “EMBARGOS - GARANTIA DE EMPREGO - 

DEFICIENTE FÍSICO - O art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91 

estabelece garantia indireta de emprego, pois condiciona a dispensa 

do trabalhador reabilitado ou deficiente reabilitado à contratação de 

substituto que tenha condição semelhante. Trata-se de limitação ao 

direito potestativo de despedir, motivo pelo qual, uma vez não 

cumprida a exigência legal, devida é a reintegração no emprego. 

Precedentes desta Corte. Embargos não conhecidos.” (E-RR-

58540-79.2004.5.04.0029, Relatora Ministra: Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 18/08/2008, Subseção I 

Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 

26/09/2008) 

 

    “RECURSO DE REVISTA. REINTEGRAÇÃO. 

EMPREGADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU 

REABILITADO. ART. 93, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91. O direito de 

o empregador efetuar a dispensa do empregado portador de 

deficiência física ou reabilitado está condicionado à contratação de 

outro empregado em condição semelhante. Portanto, o não 

atendimento de expressa determinação legal, inserta no § 1º do art. 

95 da Lei 8.213/91, gera o direito do empregado à reintegração no 

emprego, diante da nulidade da dispensa. Tal disposição legal visa 

a resguardar os direitos consagrados , inclusive constitucionalmente 

(art. 7º, XXXI) , de um grupo de trabalhadores que demandam uma 

assistência especial. Recurso de revista conhecido e desprovido.” 

(Processo: RR - 72900-74.2007.5.15.0007 Data de Julgamento: 

01/09/2010, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, 6ª Turma, 

Data de Divulgação: DEJT 10/09/2010) 

 

    “PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

GARANTIA DE EMPREGO. A norma inserta no art. 93 da Lei 

8.213/91 permite a demissão de empregado reabilitado, ou de 

portador de deficiência física, apenas se houver contratação de 

substituto nas mesmas condições. Assim, não havendo 

comprovação de que houve contratação de substituto, a 

determinação de reintegração consubstancia-se em mero 

restabelecimento do status quo em razão de ato nulo; na hipótese, 
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demissão ilegal.” (RR-346/1998-401-04-00, 5ª Turma. Relator 

Ministro Brito Pereira, DEJT de 12/6/2009) 

 

    “RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO 

REABILITADO. DISPENSA IMOTIVADA. NECESSIDADE DE 

IMEDIATA CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUTO EM 

CONDIÇÃO SEMELHANTE. GARANTIA SOCIAL E 

INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO LEGAL AO DIREITO 

POTESTATIVO DO EMPREGADOR DE RESILIR 

UNILATERALMENTE O CONTRATO DE TRABALHO. 

REINTEGRAÇÃO. Decisão regional em consonância com o 

posicionamento de que o direito potestativo do empregador de 

denúncia vazia do contrato de trabalho não é absoluto, sendo certo 

que, enquanto garantia fundamental de caráter eminentemente 

institucional, sua própria existência depende da conformação que 

lhe é atribuída pela legislação infraconstitucional no momento em 

que delimita seu escopo, limites e alcance, delineando, dessa 

forma, seu próprio conteúdo. Com a criação de reserva de mercado 

para beneficiários reabilitados da Previdência Social ou 

trabalhadores portadores de deficiência, entendeu por bem o 

legislador, em também restringir a subjetividade inerente ao livre 

exercício do direito potestativo do empregador de resilir 

unilateralmente o contrato de trabalho do empregado em tais 

condições, mediante a imposição de ônus objetivo, com a 

finalidade de impedir, ou pelo menos dificultar, a ocorrência de 

práticas discriminatórias para efeito de permanência da relação 

jurídica de trabalho. As condicionantes previstas a) no caput e 

incisos I a IV, do art. 93 da Lei 8.213/91 e b) no § 1º do art. 93 da 

Lei 8.213/91, não obstante complementares de um ponto de vista 

de política social, são independentes e autônomas no que diz com a 

eficácia jurídica de suas disposições. A redação categórica do § 1º 

em comento evidencia a autonomia semântica do enunciando 

normativo que encerra: a dispensa imotivada do trabalhador 

reabilitado ou deficiente físico habilitado depende, sempre, da 

prévia contratação de substituto em condição semelhante.” (RR-

164/2003-028-01-00, 3ª Turma. Relatora Ministra Rosa Maria 

Weber Candiota da Rosa, EDJT de 5/6/2009) 
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“GARANTIA DE EMPREGO EMPREGADO 

REABILITADO NÃO-COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO 

DA COTA LEGAL. O art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91 estabelece 

garantia indireta de emprego, pois condiciona a dispensa do 

trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado à contratação de 

substituto que tenha condição semelhante. Trata-se de limitação ao 

direito potestativo de despedir, motivo pelo qual, uma vez não 

cumprida a exigência legal, devida é a reintegração no emprego. 

Recurso de Revista conhecido parcialmente e desprovido". (TST-

RR 1619/2004-006-17-00, Ministra Maria Cristina Peduzzi, DJ 

30/11/2007) 

 

    “RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO PORTADOR 

DE DEFICIÊNCIA. DISPENSA IMOTIVADA. NECESSIDADE 

DE IMEDIATA CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUTO EM 

CONDIÇÃO SEMELHANTE. GARANTIA SOCIAL E 

INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO LEGAL AO DIREITO 

POTESTATIVO DO EMPREGADOR DE RESILIR 

UNILATERALMENTE O CONTRATO DE TRABALHO. 

REINTEGRAÇÃO. A efetiva igualdade substantiva de 

oportunidade e de tratamento para trabalhadores portadores de 

deficiência exige atuação positiva do legislador, superando 

qualquer concepção meramente formal de igualdade, de modo a 

eliminar os obstáculos, sejam físicos, econômicos, sociais ou 

culturais, que impedem a sua concretização, pois se trata de 

situação em que a prevalência do princípio da igualdade (art. 5º, 

caput, da CF) exige o tratamento desigual dos desiguais. Por outro 

lado, o direito potestativo do empregador de denúncia vazia do 

contrato de trabalho não é absoluto, sendo certo que, enquanto 

garantia fundamental de caráter eminentemente institucional, sua 

própria existência depende da conformação que lhe é atribuída pela 

legislação infraconstitucional no momento em que delimita seu 

escopo, limites e alcance, delineando, dessa forma, seu próprio 

conteúdo. Mostra-se legítima, pois, sob a ótica da hermenêutica dos 

direitos fundamentais, a fixação de limites ao seu exercício 

destinados a realizar o princípio da função social da propriedade, 

princípio insculpido no art. 170, III, da Lei Maior. É o que ocorre 

tanto com a norma inscrita no caput do art. 93 da Lei 8.213/91 
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quanto com aquela entalhada no respectivo § 1º, ambas impondo 

restrições ao exercício da dispensa imotivada pelo empregador, 

preservando, no entanto, o seu núcleo essencial, uma vez que de 

modo algum se pode afirmar que o empregador é despido, por tais 

preceitos, da faculdade de unilateralmente resilir o contrato de 

trabalho, ante o condicionamento do seu exercício à satisfação de 

requisitos legais concretizadores de comandos constitucionais. 

Dessarte, pari passu com a criação de reserva de mercado para 

trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários 

reabilitados da Previdência Social, entendeu por bem, o legislador, 

em também restringir a subjetividade inerente ao livre exercício do 

direito potestativo do empregador de resilir unilateralmente o 

contrato de trabalho do empregado em tais condições, mediante a 

imposição de ônus objetivo, com a finalidade de impedir, ou pelo 

menos dificultar, a ocorrência de práticas discriminatórias para 

efeito de permanência da relação jurídica de trabalho. As 

condicionantes previstas a) no caput e incisos I a IV, do art. 93 da 

Lei 8.213/91 e b) no § 1º do art. 93 da Lei 8.213/91, não obstante 

complementares de um ponto de vista de política social, são 

independentes e autônomas no que diz com a eficácia jurídica de 

suas disposições. A primeira estabelece uma garantia social 

objetiva, uma reserva de mercado, consubstanciada na fixação de 

cotas, dedicadas a segmento específico da população que 

experimenta significativa desvantagem no que diz com o acesso e 

manutenção da relação de emprego. A segunda institui espécie de 

garantia de índole individual, subjetiva, ainda que relativa e 

precária, para o trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado, e o 

faz mediante a imposição do ônus de vincular a validade do ato da 

dispensa imotivada do empregado deficiente físico à tautócrona 

contratação de outro empregado em condições semelhantes. A 

obrigação relacionada à garantia individual prevista no § 1º do art. 

93 da Lei 8.213/91 não se dá por satisfeita com a observância da 

garantia objetiva preconizada no caput do mesmo dispositivo legal, 

com a qual não se confunde. A redação categórica do § 1º em 

comento evidencia a autonomia semântica do enunciando 

normativo que encerra: a despedida sem justa causa.” (TST-RR-

14/2005-025-04-40, Ministra Rosa Maria Weber, DJ 10/10/2008) 
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    "RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE. 

EMPREGADO REABILITADO OU DEFICIENTE 

HABILITADO. ART. 93, § 1º, DA LEI Nº 8.213/91. Da 

interpretação sistemática da norma submetida a exame se extrai a 

ilação de que o § 1º do art. 93 da Lei nº 8.213/91 é regra integrativa 

autônoma, a desafiar até mesmo artigo próprio. Com efeito, 

enquanto o caput do supracitado art. 93 estabelece cotas a serem 

observadas pelas empresas com cem ou mais empregados, 

preenchidas por beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência habilitadas, o seu § 1º cria critério para a dispensa 

desses empregados (contratação de substituto de condição 

semelhante), ainda que seja para manter as aludidas cotas. É 

verdadeira interdição ao poder potestativo de resilição do 

empregador, na medida em que, antes de concretizada a dispensa, 

forçosa a contratação de outro empregado reabilitado ou portador 

de deficiência habilitado para ocupar o mesmo cargo daquele 

dispensado. Assim, o reclamante tem direito à reintegração ao 

emprego, até que a recorrida comprove a contratação de outro 

trabalhador na mesma situação. Recurso conhecido e provido.” 

(TST-RR-42742/2002-902-02-00, Ministro Antônio Barros 

Levenhagem, DJ 12/03/2004) 

                      

Desse modo, tendo em vista que a decisão 

regional está em harmonia com a jurisprudência notória, 

iterativa e atual desta Corte, incidem, no caso, o disposto no 

artigo 896, §§4º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST. 

No que tange ao valor da multa, não se 

vislumbra afronta ao artigo 133 da Lei 8.213/91, uma vez que a 

condenação ora em exame não diz respeito à penalidade 

administrativa. 

Não conheço do recurso, no tópico. 

 

PREENCHIMENTO DA COTA SOCIAL – LEI Nº 

8.213/91 -DANO MORAL COLETIVO – DISCRIMINAÇÃO RELATIVA A SEXO, 

IDADE E TIPO DE DEFICIÊNCIA 

 

CONHECIMENTO 
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O Tribunal Regional condenou a reclamada ao 

pagamento de indenização por dano moral coletivo, em favor do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para tanto, adotou os 

seguintes fundamentos: 

 

“Renova o requerente o argumento de que a empresa 

utilizou-se de diversos critérios de discriminação para a seleção de 

candidatos em razão de sexo, idade e tipo de deficiência, alegando 

que essa ‘vocação discriminatória’ restou confirmada pela própria 

requerida, que reconheceu restringir o acesso a determinados tipos 

de deficiência desde o processo seletivo, por avaliar candidatos 

com deficiência não por suas habilidades, mas pelas limitações que 

imagina possuírem e pela suposta incompatibilidade da deficiência 

com determinadas tarefas e equipamentos, ou com o layout da 

empresa. 

Defende-se a requerida, aduzindo que ‘não pode 

simplesmente, ao largo da saúde e do bem-estar físico de seus 

funcionários, contratar PPD's com determinadas deficiências que 

não se coadunam com a realidade da fábrica e, portanto, 

quedarem com sua saúde prejudicada. 

Não se atentou em momento algum o Ilustre Parquet que a ré 

é empresa com unidades fabris com grau de risco 3, com funções, 

lay-out e aparelhagens específicas, muitas delas, como dito acima, 

inapropriadas para colocação de PPD's, devido aos movimentos e 

esforços realizados, aos ruídos ou ainda ao tipo de equipamento 

cuja operação é necessária. 

(...) 

Assim, o motivo pelo qual a empresa oferece vagas 

preferenciais a deficientes auditivos é porque serão aproveitados 

na área de produção da fábrica, levando-se em conta, para tanto, 

os riscos ambientais a que o trabalhador estará exposto e que 

possam levar ao agravamento da limitação de que são portadores, 

o ritmo de trabalho na linha de produção (por exemplo, metas a 

serem atingidas) e ainda o sistema de rodízio utilizado na empresa 

(para que sejam alternadas as atividades ao longo da jornada de 

trabalho, variando-se a musculatura exigida, para evitar-se 

sobrecarga), do contrário certamente afrontar-se-ia o disposto no 

próprio art. 7º, XXII, da Constituição Federal’. 
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Após a assertiva humanista preambular em torno da qual 

devem gravitar todos os direitos fundamentais, a Constituição 

Federal de 1988 consagrou-os no estímulo ao bem de todos, sem 

preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, 

IV), além da igualdade entre os cidadãos (art. 5º, caput e I), na 

proibição de distinção de salários, funções, critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7º, XXX), também 

na justiça social garantida pela busca do pleno emprego e pela 

redução das desigualdades sociais (art. 170, VII e VIII). 

A apreciação da matéria devolvida a exame há de ter como 

pano de fundo, portanto, as garantias e princípios constitucionais 

que fundamentam o Estado Democrático de Direito.  

(...) Em tese, a discriminação consiste num juízo 

preconcebido desqualificador a respeito de uma pessoa em razão de 

uma característica externa que detém. Nesse caso, ao formular 

ofertas de emprego com inserção de requisitos discriminatórios, 

referentes a sexo, idade e tipo de deficiência, a requerida incorreu 

em tal definição.  

Observe-se ser incontroverso nos autos ter a requerida se 

utilizado de formulário fornecidos pela ADFP - Associação dos 

Deficientes Físicos do Paraná, dos quais apenas retirou o logotipo 

para encaminhar ao SINE - Sistema Nacional de Emprego e que 

não mais se utiliza desses documentos desde agosto/2003, sendo 

que em relação ao critério de idade, somente os utilizou nos meses 

de maio e junho/2005.  

Mesmo diante da possibilidade da grande maioria das pessoas 

portadoras de deficiência não se encontre apta para atuar em todas 

as áreas da empresa requerida, principalmente na área de produção, 

como defende a empresa, não sobressai razoável estabelecer desde 

logo proibição a tanto, ainda que possa não ser expressivo o 

número de pessoas portadoras de deficiência ou reabilitados para o 

exercício de atividades nessa área, pois com isso impõe-se 

obstáculo discriminatório à possibilidade de ocupação de tais 

postos de trabalho por pessoas que, embora portadoras de 

deficiência ou reabilitadas, estariam aptas ao seu exercício.  

Em situações que tais, também parece indicar que orientações 

previamente agendadas com o d. MPT, tentativa já ensaiada por 

este juízo quando, enviando ao juízo de conciliação, negado ao 
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argumento de que necessitava da provocação da parte, por certo 

concretizaria atuação que inibiria até mesmo ações deste jaez. O 

intercâmbio de informações, orientações e experiências é sempre 

proveitoso e reverte em inequívoco benefício para as partes 

litigantes.  

É certo que a empresa requerida não poderia contratar 

empregado portador de deficiência cujas limitações o inabilitam à 

atividade para a qual foi contratado, porém, nesse caso, tal restrição 

não teria origem unicamente na deficiência do indivíduo, nem 

incursionaria já no preconceito, mas poderia ser atribuída à própria 

inabilidade para o exercício daquela função, situação que não 

encerraria discriminação ilegítima, do que não cuidou a requerida 

em comprovar nos autos.  

Incorreu esta, no caso, em discriminação indireta, bem 

apanhada pelos percucientes ensinamentos de Aryon Saião Romita, 

a respeito de que:  

A discriminação pode ocorrer de forma direta, indireta ou 

oculta. Na forma direta, a discriminação é explícita, pois 

plenamente verificada a partir da análise do conteúdo do ato 

discriminatória. A discriminação indireta, por sua vez, é criação do 

direito norte-americano, baseada na teoria do impacto 

desproporcional (disparate impact doctrine). Esta modalidade se dá 

através de medidas legislativas, administrativas ou empresariais, 

cujo contendo, pressupondo uma situação preexistente de 

desigualdade, acentua ou mantém tal quadro de injustiça, ao passo 

que o efeito discriminatório da aplicação da medida prejudica de 

maneira desproporcional determinados grupos ou pessoas. 

Finalmente, a discriminação oculta, oriunda do direito francês, 

caracteriza-se pela intencionalidade (não encontrada na 

discriminação indireta). A discriminação oculta, é disfarçada pelo 

emprego de instrumentos aparentemente neutros, ocultando real 

intenção efetivamente discriminatória (grifamos) (ROMITA, A.S. 

Direitos fundamentais nas relações de trabalho. São Paulo. LTr, 

2005, p. 300) .  

Assim, em que pese ter sido cumprida a cota social pela 

requerida, inegável efeito deletério produzido com a conduta da 

empresa em retardar o cumprimento legal e em formular ofertas de 

emprego com inserção de requisitos discriminatórios referentes a 
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sexo, idade e tipo de deficiência. Ao assim agir, a requerida criou 

óbice a determinados indivíduos que, por critérios vis, ficaram 

excluídos da obtenção de emprego perante a empresa, a qual 

incorreu em dano moral coletivo que deve ser reparado, em virtude 

de sua conduta transgredir a ordem jurídica e social.  

(…) É inegável a existência de dano decorrente da violação a 

direitos e princípios constitucionais, atentando a ré contra 

postulados fundamentais exortados na Lei Maior, a garantia à 

dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, à 

igualdade, à não-discriminação e à busca do pleno emprego (arts. 

1º, III, 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, XXX e 170, VII e VIII), dentre 

outros igualmente incidentes. Os prejuízos causados não se 

restringem, por outro lado, aos indivíduos que desde logo tiveram 

negado acesso a emprego na empresa por critérios discriminatórios. 

Antes, alcançam toda a coletividade que, se submetendo aos mais 

variados, e nem sempre equânimes e justos, critérios para obtenção 

de emprego, sofre a estigmatização das diferenças e a exclusão 

injustificada, em manifesto prejuízo ao bem estar e paz sociais.  

Tal proceder importa em gerar ao ofensor a obrigação de 

reparar o dano causado à coletividade, a quem incumbe cobrar a 

observância dos direitos fundamentais e seus mecanismos de 

controle, sob a fiscalização do Poder Judiciário, na busca de uma 

sociedade fraterna, justa e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social, que orientaram o constituinte originário na elaboração da 

Lex Legum. 

A par disso, oportuna a transcrição do trabalho apresentado 

por Xisto Tiago de Medeiros Neto: 

A partir da Constituição da República de 1988, como já 

abordado (vide capítulo IV, item 4), descortinou-se um novo 

horizonte quanto à tutela dos danos morais, particularmente no que 

tange à sua feição coletiva. É o que se observa em face da adoção 

do princípio basilar da reparação integral (art. 5º, V e X) - 

reafirmando a primazia da tutela jurídica em toda a extensão e 

alcance dos danos -, e também diante do direcionamento do amparo 

jurídico à esfera dos interesses transindividuais, valorizando-se, 

pois, destacadamente, a um só tempo, os direitos de tal natureza 

(vejam-se os arts. 6ª, 7º, 194, 196, 205, 215, 220, 225 e 227) e os 
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instrumentos próprios à sua tutela (art. 5º, LXX e LXXIII, e art. 

129, III). 

Com isso, é certo afirmar que o reconhecimento do dano 

moral coletivo e a possibilidade de sua reparação alcançaram, 

explícita e indiscutivelmente, fundamento e respaldo 

constitucional(MEDEIROS NETO, X. T. de. Dano moral coletivo, 

p. 138. São Paulo: LTr). 

Frise-se que a indenização por danos morais coletivos tem 

sua base legal na Lei de Ação Civil Pública (art. 1º, LV, e 21) e no 

Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, parágrafo único, 90 e 

117). 

Relevante anotar, por oportuno, que a reparação pecuniária 

postulada visa, além de minimizar o mal sofrido pela vítima, no 

caso, pelas vítimas, também tem um caráter pedagógico, para que o 

ofensor não mais venha a incorrer em transgressão ao ordenamento 

jurídico vigente, atendo ao valor do desestímulo. 

Observe-se, outrossim, que em face da caracterização do 

dano moral coletivo, a responsabilidade da requerida é objetiva, 

conforme doutrina e jurisprudência que vem enfrentando o debate, 

não havendo razão para perquirir a culpa do ofensor na violação a 

direitos transindividuais, bastando, para fins de responsabilidade, a 

necessidade de investigar-se o ato ilegítimo e o nexo causal com o 

dano alegado, restando despicienda, portanto, a aferição da 

intenção ou de outros aspectos subjetivos do comportamento do 

agente. 

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso do MPT, 

para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano 

moral coletivo, em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador (art. 

13 da Lei 7.347/85), ora arbitrada em R$ 25.000,00, considerando 

o porte econômico da requerida, a gravidade do dano e, também, 

como aspecto atenuante, o fato de que a ré não mais vem se 

utilizando do procedimento que ensejou o pedido, no particular. Os 

juros de mora e a correção monetária incidem a partir da presente 

decisão, consoante precedentes desta Egrégia Segunda Turma.” 

(fls. 575-v/578-v) 

 

A reclamada sustenta, em suma, que “além de 

não existir o elemento subjetivo (dolo ou culpa), também 
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sequer há prova da existência do dano” (fl. 619). Indica 

violação dos artigos 5º, V, da Constituição Federal, 186, 927 

e 944 do Código Civil. Traz arestos para o confronto de teses. 

Passo à análise. 

A reparação por dano moral coletivo visa a 

inibição de conduta ilícita da empresa e atua como caráter 

pedagógico, para que o ofensor não mais venha a incorrer em 

transgressão ao ordenamento jurídico vigente. 

Na hipótese, o Tribunal Regional, com base no 

conteúdo fático probatório, registrou que a ré retardou o 

cumprimento da cota social (art. 93 da Lei nº 8.213/91), bem 

como “formulou ofertas de emprego com inserção de requisitos 

discriminatórios referentes a sexo, idade e tipo de 

deficiência, criando óbice a determinados indivíduos que, 

por critérios vis, ficaram excluídos da obtenção de emprego 

perante a empresa”. 

Concluiu, assim, ser “inegável a existência 

de dano decorrente da violação a direitos e princípios 

constitucionais, atentando a ré contra postulados fundamentais 

exortados na Lei Maior, a garantia à dignidade da pessoa 

humana, ao valor social do trabalho, à igualdade, à não-

discriminação e à busca do pleno emprego (arts. 1º, III, 3º, 

IV, 5º, caput e I, 7º, XXX e 170, VII e VIII)”. 

Dessa conclusão, inequivocamente deriva a 

ocorrência de dano moral coletivo e, por consequência, o 

surgimento da obrigação de repará-lo. Não se trata, pois, de 

condenação desprovida de prova ou de condenação a reparar dano 

presumido, porquanto este se evidencia pelo próprio fato 

violador, sendo razoável, pois, o a valor arbitrado à 

indenização (R$25.000,00 – vinte e cinco mil reais). 

Vale ressaltar, que a reclamada pugna para 

que seja reduzido o valor da indenização para R$5.000,00 

(cinco mil reais), mas não traz fundamentos específicos para 

embasar o seu pedido. Não se vislumbra, pois, afronta aos 

arts. 5º, V, da Constituição Federal e 186, 927 e 944 do 

Código Civil. 

O aresto colacionado às fls. 620/621 é 

proveniente de Turma desta Corte, em desatenção ao disposto no 
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art. 896, “a”, da CLT. Os demais (fls. 618/619) não trazem as 

mesmas premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, o 

que atrai a incidência das Súmulas nºs 23 e 296 do TST. 

Não conheço do recurso de revista. 

 

RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO 

 

TUTELA INIBITÓRIA 

 

CONHECIMENTO 

 

No recurso de revista (fls. 624/640), o 

Ministério Público insurge-se contra a improcedência do pleito 

para que a ré se abstenha de utilizar critérios 

discriminatórios nas ofertas de emprego às pessoas com 

deficiência, sob pena de multa. Alega que a tutela inibitória 

é instrumento essencial ao restabelecimento da ordem jurídica 

laboral e observância dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores. Indica violação dos artigos 5º, XXXV, da 

Constituição Federal; 461 do CPC; 84 do CDC e 11 da Lei nº 

7.347/85. Transcreve arestos. 

Acerca do tema, o Tribunal Regional, sanando 

a omissão indicada nos embargos de declaração opostos pelo 

Ministério Público (fls. 587/588), assim fundamentou:  

 

“Sustenta o ilustre parquet, que ao analisar a discriminação 

por idade, sexo e tipo de deficiência, ‘o v. acórdão não se 

pronunciou sobre o pedido do Ministério Público constante no 

primeiro parágrafo de fl 513 da insurgência recursal e elencado na 

letra 'c' nos pedidos de fl. 518, qual seja: 'Abster-se de exigir dos 

eventuais candidatos a emprego selecionados. critérios 

discriminatórios que não estejam de acordo com a necessidade do 

serviço, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 por ato 

praticado em ofensa às obrigações negativas, reversível ao FAT - 

Fundo de Amparo ao Trabalhador v, petição inicial);’ (fl. 588). 

O acórdão embargado não fez referência explícita ao pedido 

inicial, neste particular, porque ficou incontroverso nos autos que a 
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requerida não mais se utiliza dos formulários da APAE para a 

seleção de candidatos a empregos na empresa, não mais incidindo 

na utilização de critérios discriminatórios a tanto, tendo em vista 

que sua alegação nesse sentido não foi contrariada pelo requerente. 

Nesse contexto, entendeu esta Egrégia Segunda Turma não se 

justificar determinação de abstenção à requerida, com multa, na 

esteira dos argumentos esposados. 

Dessarte, dou provimento aos embargos, para prestar os 

esclarecimentos constantes da fundamentação, os quais passam a 

fazer parte integrante do acórdão embargado.” (fl. 592) 

 

Novos embargos de declaração foram opostos 

pelo MPT (fls. 597/599), tendo o TRT da 9ª Região se 

pronunciado nos seguintes termos, in verbis: 

 

“Questiona o requerente embargante o entendimento 

sufragado por esta Egrégia Turma, de que não se justifica 

determinação de abstenção à requerida, com multa, se a empresa 

requerida não mais utiliza os formulários da APAE para a seleção 

de candidatos, não mais incidindo na utilização de critérios 

discriminatório. 

Indaga se tal assertiva implica a não concessão da tutela 

inibitória de novas lesões aos empregados, pois entende que a 

regularização momentânea da conduta, por força do processo 

judicial, não acarreta improcedência do pedido, já que as 

obrigações de fazer pretendidas devem ser cumpridas em caráter 

continuativo. Alega, por fim, que teria havido omissão do acórdão 

embargado a respeito da aplicabilidade ou não da tutela inibitória, 

prequestionando o disposto nos arts. 461 do CPC, 84 do CDC e 11 

da Lei 7.347/1985. 

(...) 

Na espécie, consoante se extrai do acórdão embargado, esta 

Egrégia Turma entendeu que, no contexto fático-probatório dos 

autos, não se justificaria a tutela inibitória postulada pelo parquet, o 

que, de forma alguma significa que novas lesões aos empregados 

estariam desprotegidas. Ressumbra claro que em se apresentando 

novas lesões aos empregados da requerida, nova condenação ser-

lhe-á imposta, todavia, não é o que se pressupõe no presente 
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caderno processual, em que a requerida não mais se utiliza dos 

formulários que lhes eram fornecidos pela Associação dos 

Deficientes Físicos do Paraná. 

Pelo exposto, entendendo o requerente que teria havido 

violação legal a referidos dispositivos legais, poderá debater o tema 

em sede extraordinária, pois a matéria encontra-se devidamente 

prequestionada no acórdão embargado. 

De qualquer modo, presto os esclarecimentos acima, os quais 

entendo pertinente registrar na oportunidade.” (fls. 602/603 - grifei) 

 

Pois bem. 

Com sua legalidade inserta artigo 461 do CPC, 

bem como no artigo 84 CDC, a Tutela Inibitória, em linhas 

gerais, tem em seu conceito uma ação de antecipação para se 

evitar um ilícito.  

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni 

leciona:  

 

“A inibitória funciona, basicamente, através de uma decisão 

ou sentença capaz de impedir a prática, a repetição ou a 

continuação do ilícito, o que permite identificar o fundamento 

normativo-processual desta tutela nos arts. 461 do CPC e 84 do 

CDC.” (in Tutela Inibitória (Individual e Coletiva), 4ª. Ed., fl. 39)  

 

E em relação à prova necessária na inibitória 

o renomado doutrinador assim explica:  

 

“Problema diverso é o da prova da afirmação de que o ato 

(admitido como ilícito) será praticado, repetido, ou continuará. 

Quando ato anterior já foi praticado, da sua modalidade e natureza 

se pode inferir com grande aproximação a probabilidade da sua 

continuação ou repetição no futuro.”(idem, fl. 57)  

 

“Frise-se que a ação inibitória requer somente a 

demonstração da ameaça da prática, repetição ou continuação do 

ilícito, não tendo relação alguma com o dano e com a 

culpa;”(ibidem, fl. 117)  
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Dos elementos fáticos consignados no acórdão 

recorrido, tem-se que a empresa, a partir de agosto de 2003, 

deixou de usar os formulários da APAE para a seleção de 

candidatos, os quais contemplavam campos de preenchimento 

solicitando a opção por preferência de deficiência, sexo e 

faixa etária. Diante dessa premissa, entendeu a Corte a quo 

que não se justificaria a tutela inibitória postulada pelo 

Ministério Público, já que a ré não mais se utiliza de 

critérios discriminatórios. 

Como visto acima, a inibitória exige 

elementos que demonstrem, com alguma segurança, que o ilícito 

está prestes a se repetir/continuar, e, na hipótese, não foram 

colhidos elementos de tal tipo, que permitam vislumbrar a 

necessidade da condenação almejada. Violação dos arts. 5º, 

XXXV, da Constituição Federal; 461 do CPC; 84 do CDC e 11 da 

Lei nº 7.347/85 não configurada. 

Por fim, não logrou o recorrente demonstrar o 

dissenso de julgados, uma vez que os arestos trazidos a cotejo 

(fls. 628/631) padecem de especificidade (Súmulas nºs 23 e 296 

do TST), quer por ausência da indispensável identidade fática, 

quer por abordarem apenas parte dos fundamentos invocados pelo 

Tribunal Regional.  

Diante do exposto, não conheço do recurso de 

revista.  

 

ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não conhecer 

dos recursos de revista. 

Brasília, 07 de dezembro de 2011. 

 

 
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 

PEDRO PAULO MANUS 
 Ministro Relator 
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ANEXO III 
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Manifesto Contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

No projeto de lei que prevê a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência estão 

inseridos programas, serviços, atividades e benefícios, muitos deles ainda concebidos 

através de uma visão assistencialista e paternalista e por vezes até autoritária em 

relação às pessoas com deficiência. 

Isto porque muitos ainda nos veem como objeto de caridade, como incapazes e sem 

direito de fazer nossas próprias escolhas, tomar decisões e assumir o controle de 

nossas vidas. 

 

Este projeto de lei, resultado de consultas públicas ao longo de alguns anos, como 

dizem seus defensores, altera a legislação vigente nos eixos da educação, saúde, 

trabalho, transportes e outros, enfim, altera as leis que hoje cunham as políticas 

públicas em todas as esferas de governo: federal, estadual, municipal e distrital. 

 

Sabemos que vários interesses conflitantes permeiam cada um dos temas tratados no 

Estatuto. São interesses políticos, econômicos e corporativos que não representam as 

atuais conquistas do movimento das pessoas com deficiência. 

 

Dizer que o Estatuto é inevitável e por isso temos que colaborar para que o seu texto 

seja menos ruim, é negar anos de luta do Movimento das Pessoas com Deficiência que 

desde 1981 - Ano Internacional das Pessoas Deficientes - começou a exigir 

"participação plena e igualdade de oportunidades". De lá para cá muitas ações 

reforçaram esta exigência. Nosso Movimento foi autor de alguns artigos da Constituição 

Federal de 1988 e conseguiu aprovar e barrar inúmeras leis. 

 

O Estatuto é uma volta ao passado, quando os instrumentos legais e recomendações 

internacionais eram direcionados ao assistencialismo às pessoas com deficiência. 

 

Nos tempos atuais um estatuto específico para nós é um contra-senso e um retrocesso, 

se coloca na contramão da evolução histórica, prejudicial ao reforçar a imagem de 

inválido e "coitadinho", levando a sociedade a continuar tratando a pessoa com 

deficiência como um ser desprovido de capacidade. Desta forma, o Estatuto legitima a 

incapacidade e oficializa a discriminação contra a pessoa com deficiência ao separá-la 

das leis comuns. 
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O Estatuto é desnecessário, pois a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, maior conquista da história mundial dos direitos humanos, já faz parte do 

nosso arcabouço legal, ratificada através do Decreto Legislativo 186/2008, com status 

de emenda constitucional, e reafirmada pelo Decreto 6946/2009. 

 

Basta agora ajustar nossa legislação à ela. Já existe um estudo, encomendado pela 

CORDE e patrocinado pela UNESCO, que faz um paralelo entre a Convenção e a 

Legislação existente e aponta as alterações necessárias. 

 

Nossa luta urgente é pela criminalização da conduta discriminatória contra as 

pessoas com deficiência. 

 

Estamos caminhando para que a sociedade perceba que a pessoa com deficiência faz 

parte da população e é titular de todos os direitos, obrigações e liberdades 

fundamentais. Deverá ficar claro que, nas leis comuns, a pessoa com deficiência está 

incluída com o mesmo direito aos serviços oferecidos à população e que serão previstas 

especificidades de usufruto somente quando as condições de uma determinada 

deficiência assim exigir. 

 

Em tal contexto, não haverá lugar para um Estatuto separado sobre as pessoas com 

deficiência. Todas as eventuais vantagens de um instrumento como este não 

compensam a anulação do processo de amadurecimento, evolução e conquistas do 

movimento das pessoas com deficiência nos últimos 30 anos, no Brasil. 

 

Centro de Vida Independente Araci Nallin. 

Associação dos Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME 

Rede Atitude 

Amankay - Instituto de Estudos e Pesquisas. 

Mais Diferenças 

3IN 

Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo 

Bengala Legal 

CVI Campinas. 

Grupo Síndrome de Down 

FoPEI - Fórum Permanente de Educação Inclusiva. 

CEMUPI - Centro Multidisciplinar de Estudos Pró Inclusão - Belas Artes - São Paulo 

Instituto MetaSocial 
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Inclusive - Agência para Promoção da Inclusão. 

IIDI - Instituto Interamericano sobre Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo 

CVI Resende. 

CVI Niterói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


