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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

Com base em fatores históricos, na legislação existente, nos princípios da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana e não discriminação, e ainda, observando-se a função social 

da propriedade, imposta pela Constituição Federal e a fiscalização realizada por Órgãos 

do Governo, verifica-se a necessidade de manter-se a obrigação imposta às empresas 

privadas de cumprirem com a cota para contratação de pessoas com deficiência 

estabelecida pela Lei 8.213/1991, uma vez que a inclusão social desta parcela da 

população via mercado de trabalho, resulta em maior eficácia para a sociedade na busca 

da justiça social.  

 

Palavras-chave: pessoas com deficiência; igualdade; não discriminação; cotas; 

obrigatoriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Based on historical factors, in current legislation, the principles of equality, human 

dignity and non-discrimination, and also, observing the social function of property, 

imposed by the Federal Constitution and the inspection carried out by government 

agencies, verifies the need to keep the obligation imposed on private companies to 

comply with the quota for hiring disabled people established by Law 8.213/1991, 

since the inclusion of this part of the population via the labor market, results in higher 

effectiveness for society in pursuit of social justice. 

 

Key words: disabled people; equality; non-discrimination; quotas; obligatoriness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Infelizmente, são notórias as dificuldades que as pessoas com deficiência 

passaram no decorrer dos anos, no que refere a marginalização pela sociedade, que 

inclusive os excluíram do convívio social na antiguidade. Entretanto, devido a 

diversos fatores históricos que culminaram no amadurecimento do ser humano em 

sociedade, foi reconhecida a necessidade de um tratamento diferenciado para essas 

pessoas, contrabalanceando suas limitações físicas. 

A globalização da economia, através das organizações mundiais, foi 

responsável por introduzir novos parâmetros e obrigações para as relações entre o 

Estado e sociedade e nas relações de trabalho, com a ampliação de novos direitos. 

Assim, em nosso país, após a promulgação da Constituição Federal de 

1988, foi sedimentada a necessidade de proteção das pessoas com deficiências, 

oportunidade na qual foram criados diversos dispositivos de proteção de seus 

direitos e especialmente, de promoção da inclusão social e da cidadania. 

E com isto, vieram o advento da Convenção nº 159/83 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), promulgada através do Decreto 129/1991 e da 

Convenção Interamericana para a “Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência”, através do Decreto 

3.956/2001. 

Posteriormente, foram recebidas e criadas legislações regulamentando a 

inclusão dos deficientes físicos na sociedade e no mercado de trabalho, como a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das 

Nações Unidas (ONU), através do Decreto Legislativo 186/2008 e Decreto 

6.949/2009, que determinou a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (CONADE).  
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Entretanto, a legislação previdenciária foi a pioneira em estabelecer a 

obrigatoriedade das empresas em preencher um percentual de seus cargos, com 

trabalhadores com deficiência e reabilitados a fim de promover inclusão social e 

menor dependência econômica do Estado por estas pessoas. 

O objetivo do presente é demonstrar a dificuldade na inserção e integração 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, através do cumprimento da lei 

de reserva de cotas. 

De tal sorte que, o objetivo geral é estudar a inclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade, através de sua participação no mercado de trabalho e 

como objetivos específicos, cita-se: entender o conceito e o histórico das pessoas 

com deficiência, delinear os princípios que se correlacionam com a legislação 

protetiva existente, verificar a atuação dos órgãos fiscalizadores, analisar a 

obrigatoriedade do cumprimento da legislação de reserva de cotas do mercado de 

trabalho e demonstrar o entendimento do judiciário a respeito. 

A intenção foi contribuir para as discussões sobre o problema enfrentado 

pelas empresas na tentativa de preencherem a cota estabelecida na legislação e 

pelas pessoas com deficiência, que não conseguem acesso a iguais oportunidades 

no mercado de trabalho, para que sejam criadas soluções alternativas, sopesando-

se ambos os lados.  

A pesquisa desenvolveu-se sob a forma de revisão bibliográfica em 

doutrinas, jurisprudências, artigos científicos, dados e reportagens, bem como na 

análise da legislação aplicável para uma melhor compreensão do tema, utilizando-

se, quando requerido, do método dedutivo.  

Iniciou-se pelo conceito, pela contextualização histórica e conhecimento da 

legislação existente em nosso país relativa às pessoas com deficiência física. 
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Passando-se, no segundo capítulo a tratar dos princípios da igualdade, dignidade da 

pessoa humana e não discriminação, bem como sua previsão constitucional. 

Em seguida, no terceiro capítulo, foram demonstradas as medidas protetivas 

das pessoas com deficiência e reabilitadas, existentes no ordenamento jurídico e 

sua fiscalização pelos Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e 

Emprego e pelo Órgão Previdenciário.  

No quarto capítulo, foi problematizada o cumprimento obrigatório da cota pra 

pessoas com deficiências físicas. 

Por fim, foram apresentadas a conclusão, as referências bibliográficas e os 

anexos. 
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CAPÍTULO 01 – A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

1.1 Conceito 

 

Inicialmente, temos que a melhor denominação para se referir 

exclusivamente a esta parcela da população, não é mais como “portadores de 

deficiência”, como citados em diversas legislações, haja visto ter sido a expressão 

superada por “pessoas com deficiências”, o que ocorreu com o ingresso da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em nosso ordenamento 

jurídico, através do Decreto-Legislativo n. 186/2008 e Decreto de Promulgação n. 

6.949/2009 e com o advento da Portaria 2.344/2010 do Conselho Nacional da 

Pessoa com Deficiência. Tal definição, muitas vezes, vem acompanhada pela grafia 

“PCD”. 

Isto posto, uma vez que a convenção ingressou em nosso ordenamento 

jurídico com força de Emenda Constitucional (artigo 5º, §3º da CF), foram revogadas 

as terminologias antigas. 

Observa-se que o que a princípio seria uma simples denominação, não é 

senão uma forma de combater a discriminação imposta a estas pessoas com 

deficiências físicas. 

Ocorre que a questão da deficiência física sempre foi um problema mundial, 

e suscintamente, em um passado não muito distante em nosso país, o deficiente era 

marginalizado, persistindo, portanto, uma necessidade de proteção e classificação 

desses cidadãos com deficiência, o que se encontra precipuamente na Legislação.  

O Brasil ratificou a Convenção nº 159/83 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), promulgada através do Decreto nº 129/1991, que conceitua a 

pessoa com deficiência como: 
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Todas as pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um 
emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem 
substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter 
físico ou mental devidamente comprovada. 

 

Também encontramos na Declaração dos Direitos dos Deficientes, adotada 

pela Assembleia Geral da ONU, através da Resolução n. 2.542/751, em seu artigo 

1º, a seguinte definição:  

 

O termo pessoa portadora de deficiência, identifica aquele indivíduo 
que, devido a seus "déficits" físicos ou mentais, não está em pleno 
gozo da capacidade de satisfazer, por si mesmo, de forma total ou 
parcial, suas necessidades vitais e sociais, como faria um ser 
humano normal. 

 

Há, ainda, a Convenção Interamericana para a “Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência”, através do 

Decreto n. 3.956/2001, também conhecida como Convenção da Guatemala, que 

dispõe que o termo deficiência: 

 

Significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma 
ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada 
pelo ambiente econômico e social. 

  

Por conseguinte, o artigo 3.º do Decreto 3.298/1999, que dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e dentre 

outras providências, consolida as normas de proteção, considera:  

 

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 e se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir 
recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 

                                                           
1 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf>. Acesso em 15/08/2016. 
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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 e ao desempenho de função ou 
atividade a ser exercida. 

 

Já a novel Lei nº 13.146/2015, assim definiu a pessoa com deficiência: 

 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. 

 

Como demonstrado acima, seja pelas convenções ratificadas pelo Brasil, 

seja pelo Decreto 3.298/99, as pessoas com deficiência, em síntese, são aquelas 

que têm alguma espécie de redução da capacidade física, mental e sensorial, 

permanente ou transitória, que venha a afetar o desempenho de atividade em um 

padrão considerado normal para o ser humano na sociedade na qual se insere. 

Ainda, consta do referido decreto, em seu artigo 4.º (com a redação dada 

pelo congênere Decreto 5.296/04), de forma específica, a definição de deficiência 

física, auditiva, visual, mental e múltipla, conforme abaixo: 

 

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei 
no 10.690, de 16 de junho de 20032, a que possui limitação ou 
incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas 
seguintes categorias: 
 
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 

                                                           
2 Referida lei federal, ao prorrogar a vigência da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, acrescenta-lhe 
parágrafo que traz definição de deficiente físico “Art. 1.º (...) §2.º Para a concessão do benefício 
previsto no art. 1o é considerada também pessoa portadora de deficiência física aquela que 
apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
de funções”.  
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função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções; 
 
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
 
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória 
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores; 
 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: 
 
        1. comunicação; 
        2. cuidado pessoal; 
        3. habilidades sociais; 
        4. utilização dos recursos da comunidade; 
        5. saúde e segurança; 
        6. habilidades acadêmicas; 
        7. lazer; e 
        8. trabalho; 
 
e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e 
 
II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se 
enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, 
por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou 
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, 
flexibilidade, coordenação motora e percepção. 

 

Quanto as formas de classificação de deficiência, há, ainda, na Portaria 

Interministerial SDH/MPS/MF/MPOG/AGU nº 01/2014 a aprovação do instrumento 

destinado à avaliação do segurado da Previdência Social e a previsão de 

identificação dos graus de deficiência, inclusive no que refere a definição do 

impedimento de longo prazo, também para os efeitos do supracitado Decreto n° 

3.048/1999, o que trouxe efeitos práticos previdenciários. 
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Por ora, temos que as tipificações acima servem de base para cumprimento 

da reserva legal de vagas prevista pela lei 8.213/1991, que será explorada nos 

capítulos subsequentes. 

Entretanto, há de se registrar que as conceituações contidas na legislação, 

com exceção da Lei nº 13.146/2015, não dão a dimensão necessária acerca do real 

conceito das pessoas com deficiência, razão pela qual socorremo-nos ao Professor 

Dr. Luiz Alberto David Araújo e sua concepção contemporânea de deficiência, a 

seguir: 

 

É 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 a 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 deficiência3. 

 

Na mesma esteira, citamos Sérgio Pinto Martins, que define pessoa com 

deficiência como sendo aquela que: 

 

Tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas4 (art. 
20, § 2º, da Lei nº 8.742/935 e art. 4º, II do Decreto nº 6.214/076). 

                                                           
3 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência, 
4ª Edição, Brasília: CORDE, 2011, p.20. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/a-protecao-
constitucional-das-pessoas-com-deficiencia_0.pdf> Acesso em 16 de agosto 2016.   
4 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 32ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 739.   
5 Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Art. 20, § 2o, Para efeito de concessão do benefício de 
prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas.   
6 Decreto n. 6.214 de 26 de setembro de 2007. Anexo, Capítulo I, artigo 4ª, II - pessoa com 
deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
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Destaque-se, oportunamente, a importância da inclusão social, quando 

relacionada ao estudo das pessoas com deficiência, neste sentido a pesquisa de 

Romeu Kazumi Sassaki, que concluiu: 

 

Da exclusão social total passando para o atendimento especializado 
segregado e depois para a integração social, o segmento das 
pessoas com deficiências está agora lutando por sua inclusão 
social. A inclusão social é o processo pelo qual a sociedade e a 
pessoa com deficiência procuram adaptar-se mutuamente tendo em 
vista a equiparação de oportunidades e, consequentemente, uma 
sociedade para todos. A inclusão (na escola, no trabalho, no lazer, 
nos serviços de saúde, etc.) significa que a sociedade deve adaptar-
se às necessidades da pessoa com deficiência para que esta possa 
desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida (grifos originais)7 

 

Ainda, ao discorrer sobre o fato da inclusão social ser decorrente de fatores 

e tendências irreversíveis, o autor aponta, dentre outros: 

 

Investimento econômico. Pessoas com deficiência, ativas e 
saudáveis, custam menos para si mesmas, para sua família e para 
sua comunidade. Portanto, os recursos financeiros despendidos no 
processo de inclusão social têm um retorno econômico significativo. 
Pressão internacional. Hoje há consenso internacional a respeito 
da implementação de medidas de equiparação de oportunidades 
para todas as pessoas com deficiências, inclusive as mais severas, 
em todos os países.  
Cumprimento da legislação. Cada vez mais órgãos públicos (nos 
níveis municipal, estadual e federal), organizações governamentais e 
outras instâncias de poder público estão aprovando decretos, leis, 
portarias, resoluções, instruções normativas etc. visando a garantia 
de direitos às pessoas com deficiência. Urge que toda essa 
legislação seja cumprida e sempre aperfeiçoada. (grifos originais)8 

 

                                                                                                                                                                                     

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.617, de 2011) 
7 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão Construindo uma sociedade para todos. 7ª ed., Rio de 
Janeiro: WVA, 1997, p. 171.   
8 Idem, Ibidem. 
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Resta informar que de acordo com o CENSO do IBGE, no ano de 20109, 

havia quarenta e cinco milhões e seiscentos mil brasileiros portadores de deficiência 

(45.606.048), representando 23,92% (vinte e três, noventa e dois por cento) da 

população. Registre-se que o IBGE questionou a população acerca de existência de 

deficiências visual, auditiva e motora, com seus graus de severidade, através da 

percepção desta sobre sua dificuldade em enxergar, ouvir e locomover-se, e a 

deficiência mental ou intelectual. 

Com relação ao mercado de trabalho, segue abaixo íntegra de notícia 

veiculada no site do Governo, Portal Brasil: 

 
A participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
cresceu 6,57%, em 2014. Os dados são da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais), divulgados nessa quarta-feira (9) pelo 
ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias. De acordo com o 
relatório, foram criados 23,5 mil empregos para indivíduos desse 
grupo no ano passado. 
Com o resultado, o número de vagas ocupadas por alguém com 
algum tipo de deficiência chegou a 381,3 mil – o que corresponde 
a 0,77% do total de postos do País. 
Os documentos confirmam a tendência de crescimento contínuo 
dessa participação, que foi verificada nos últimos anos. Em 2012, os 
empregos para pessoas com deficiência representavam 0,70% do 
total. Em 2013, equivaliam a 0,73%. 
Os homens ocuparam 64,45% das vagas, ou 245,7 mil empregos; 
enquanto, as mulheres, 35,55%, ou 135,6 mil oportunidades 
profissionais. As informações indicam que caiu a participação 
masculina em relação a 2012 (65%) e 2013 (64,84%).  
O rendimento médio das pessoas com deficiência, em 2014, chegou 
a R$ 2.304,26, um valor menor que a média dos rendimentos do total 
de vínculos formais: R$ 2.449,11. 
Em relação a 2013, o resultado mostra que aumentou o rendimento 
médio do total de pessoas com deficiência, em 0,63% – devido, 
principalmente, ao crescimento verificado no rendimento das 
pessoas com deficiência múltipla (+6,18%), visual (+3,22%) e física 
(+ 1,69%)10. (grifos nossos) 

 

                                                           
9 Disponível em 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf> Acesso em 
27 de agosto de 2016. 
10

 Publicado por Portal Brasil: 10/09/2015 14h40. Última modificação: 10/09/2015 14h40. Disponível 
em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/09/numero-de-trabalhadores-com-deficiencia-
cresce-no-mercado> Acesso em 27/08/2016.   
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Ora, trata-se de parcela expressiva da população, que, no entanto, até os 

presentes dias necessita de formas eficazes de combate à discriminação sofrida e 

garantia ao acesso às idênticas oportunidades das pessoas que não possuem 

deficiência e um dos principais meios de realizar tal combate, é promover a sua 

inclusão no mercado de trabalho.  

Por fim, consoante se infere acima, apesar das pessoas com deficiência 

representarem mais de 20% (vinte por cento) da população do país, o número de 

vagas por elas ocupada ainda é inexpressivo, não alcançando 1% (um por cento) 

das vagas disponíveis no mercado, devendo ser destacado o fato de que a 

remuneração também é inferior. 

 

1.2  Evolução Histórica 

 

Na antiguidade, as pessoas com deficiência eram tratadas como fadadas à 

morte, sendo que a deficiência não era somente um problema físico, mas sim uma 

anomalia que preexistia ao nascimento, sendo até mesmo considerados por alguns 

povos como criaturas infernais. 

Diversos termos pejorativos assombravam os deficientes, vivendo, quando 

sobrevinham à possibilidade de serem assassinados, à margem da sociedade, 

sofrendo não só discriminação, como maus tratos. 

O Código de Hamurabi que data de 1.800 a.C. já previa penas que se 

correlacionavam à infração, com aplicação da Lei de Talião e previsão expressa de 

mutilação. Já o Código de Manu, excluía da ordem de sucessão as pessoas com 

deficiência11. 

                                                           
11 ASSIS, Olney Queiroz/ PUSSOLLI, Lafaiete.  Pessoa Deficiente Direitos e Garantias. 1ª ed., São 
Paulo: EDIPRO, 1992, p. 27 a 29. 
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Ainda, era o infanticídio de nascidos com deficiência praticado desde a pré-

história até a antiguidade, nas sociedades berços das nossas civilizações, Grega e 

Romana, e quando não se praticava o infanticídio, as crianças eram abandonadas 

na porta dos templos para que fossem adotadas. Em contrapartida, se a deficiência 

fosse resultante de atuação em guerras, os deficientes contavam com a proteção do 

estado como forma de gratidão. 

Na mitologia grega, repetida pela romana, encontramos, ainda o exemplo de 

Hefestos/Vulcano, deus do fogo/forjas, filho de Zeus/Júpiter e Hera/Juno, que por 

ser disforme e coxo foi atirado ao mar por sua mãe para que ali ficasse escondido e 

não a envergonhasse12. 

Na idade média, sob a influência do cristianismo, se alternava ora como 

possessão diabólica, ora como desígnios divinos.  

Após a revolução Francesa, finalmente algumas medidas começaram a ser 

tomadas para inclusão do deficiente físico na sociedade, sendo a deficiência tratada 

como uma questão médica e social, propiciando a internação dos deficientes 

mentais em hospícios e conventos, havendo, inclusive, a adoção de ensino especial 

a eles. 

No final do século XIX e início do século XX, com a expansão do 

Cristianismo, começaram algumas preocupações com os deficientes, entretanto, 

ainda eram consideradas pessoas incapazes per se.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição pela supremacia racial, 

levou a instituição de programas pelos nazistas que culminaram na eutanásia de 

                                                           
12 FRANCHINI, A.S/ SEGANFREDO, Carmen. As 100 melhores histórias da mitologia: deuses, 
heróis, monstros e guerras da tradição greco-romana. 9ª ed., Porto Alegre: L&PM, 2007, p. 48.   
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pessoas com deficiências físicas, retardamento ou doença mental, importando no 

assassinato de cerca de duzentos mil deficientes físicos entre 1940 e 194513. 

Posteriormente a conclusão das duas grandes guerras mundiais, os países 

participantes, em especial da Europa e Estados Unidos passaram a desenvolver 

políticas de inclusão social dos deficientes físicos, cujo número aumentou 

exponencialmente como reflexo da participação da população em referidas guerras. 

Entretanto, é de se observar que o tratamento dispendido pelo nosso país 

aos deficientes físicos não possui origem comum com países que enfrentaram as 

duas grandes guerras mundiais, isto porque, o número de pessoas com deficiência 

possui origem distinta, por ser, no Brasil, reflexo de acidentes de trânsito e de 

trabalho, de restrições alimentares e até mesmo em virtude às más condições de 

higiene, o que refletiu no atraso de nossa Legislação em relação aos países 

supracitados. 

Por conseguinte, foi no século XXI que houve os maiores avanços para 

inclusão do deficiente na sociedade, partindo-se de um tratamento humanitário e 

igualitário. Ocorre que pessoas com deficiência demandam atenção do Estado, fato 

que não limita-se a inclusão social, mas também no que refere a sua prevenção. 

No ano de 1981, a Organização das Nações Unidas criou o ano 

internacional dos deficientes físicos, sendo um divisor de águas para o Brasil, pois a 

partir daí os deficientes passaram a ser preocupação da sociedade, direito que foi 

inserido na promulgação da Constituição de 1988. 

O Brasil ratificou a Convenção n. 159/1983 da Organização Internacional do 

Trabalho, através do Decreto n. 51 de 1989, e a Convenção Interamericana para a 

                                                           
13 Disponível em <https://www.ushmm.org/outreach/ptbr/article.php?ModuleId=10007683> Acesso em 
27 de agosto de 2016.   
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“Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras 

de Deficiência”, pelo Decreto n. 3.956 de 2001.  

Já na modernidade, diversos foram os avanços no sistema legal, havendo a 

inclusão do deficiente na sociedade, conferindo a eles direitos, bem como 

investimentos de recursos públicos para dar supedâneo à uma vida digna. 

A Carta Magna de 1988 assegura o direito a igualdade ao deficiente em seu 

artigo 5º, caput e no artigo 7º, XXXI, como forma de igualdade trabalhista e não 

discriminação no ambiente de trabalho, bem como, determina que a lei reserve 

percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência, em 

seu artigo 37, VIII, representando significativos avanços na inclusão e proteção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

No âmbito nacional, ainda, a legislação previdenciária regulamentou a 

inclusão do deficiente no mercado de trabalho, conforme declinado por PEDRO DE 

ALCÂNTARA KALUME: 

 

A Legislação Previdenciária Social foi a primeira a se preocupar, no 
país, com o problema do portador de deficiência. Esse pioneirismo 
decorreu dos compromissos internacionais assumidos, 
especialmente com a OIT14. 

 

Por derradeiro, conforme demonstrado acima, foi necessária uma evolução 

da sociedade em relação à humanização e inclusão do deficiente nela, o que 

efetivamente ocorreu no último século.  

 

1.3  Legislação Correlacionada 

 

                                                           
14 KALUME, Pedro de Alcântara. Deficientes Ainda um Desafio para o Governo e para a 
Sociedade. 1ª ed., São Paulo: LTR, 2006, p.16  
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Com os princípios e preceitos constitucionais, bem como pela mudança de 

consciência em relação à inclusão em nosso país, houve a necessidade de 

regulamentação, mormente quando relativa ao mercado de trabalho. 

Dessa forma, foram criados dispositivos legais para assegurar uma fatia do 

mercado de trabalho às pessoas consideradas deficientes, conforme classificação 

prevista no Decreto 5.296/04. 

A legislação previdenciária, como dito, foi a primeira no país a se preocupar 

com o portador de deficiência, como forma de cumprir os compromissos 

internacionais assumidos, bem como para atender os anseios de igualdade, 

previstos na Constituição de 1988. 

A Lei nº 7.070/82, dispõe sobre pensão especial para os deficientes físicos. 

No que tange ao plano Constitucional, que se estende à seguridade social, 

destaca-se o artigo 203, inciso IV, que assegura ao deficiente, habilitação, 

reabilitação profissional e a promoção de sua integração à vida comunitária e, em 

seu inciso V, garante um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com 

deficiência que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-

la provida por sua família. 

O artigo 227, § 1º, II, da Constituição Federal estabelece a “criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de 

deficiência, integração social do adolescente deficiente e facilitação de acesso aos 

bens e serviços”. 

No Trabalho, o 7º artigo constitucional, inciso XXXI, proíbe qualquer 

discriminação em relação aos salários e critérios para admissão dos portadores de 

deficiência física. 
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O artigo 37, VIII, do mesmo codex, define que a lei reservará percentual dos 

cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os 

critérios para sua admissão. 

A Lei nº 7.853/1989, regulamentada pelo decreto n. 914 de 1993, dispõe 

sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, dispõe ainda sobre 

a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - 

CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público e até mesmo define crimes. 

A Lei nº 8.212/1991, no § 2º do artigo 5º, prevê a reserva legal de até 20% 

das vagas, para inscrição em concurso público cujas atribuições sejam compatíveis 

com a deficiência que são portadoras. 

Na iniciativa privada, a Lei 8.213/91, em seu artigo 93, obriga as empresas 

com mais de cem empregados a preencher de 2% a 5% de seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na 

seguinte proporção: 1 – até 200 empregados, 2%; 2 – de 201 a 500, 3%; 3 – de 501 

a 1000, 4%; 4 – de 1001 em diante, 5%. 

O Decreto nº 914/1993 dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência. 

A Lei nº 8.742/1993, dispõe sobre a organização da Assistência Social e 

nela define a pessoa com deficiência. 

A Lei nº 10.098/2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

A Lei nº 11.133/2005, institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de 

Deficiência. 
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O Decreto nº 6.214/2007, regulamenta o benefício de prestação continuada 

da assistência social devido à pessoa com deficiência e por sua vez também define 

a pessoa com deficiência para os fins nela exposto. Aqui é importante esclarecer 

que esta política assistencialista é cessada quando o deficiente físico é admitido 

como empregado, o que não ocorre com aqueles que são admitidos como 

aprendizes. 

O Decreto Legislativo nº 186/2008, aprova o texto da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, promulgado 

pelo Decreto nº 6.949/2009, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. 

A Lei Complementar nº 142/2013, regulamenta o §1º do art. 201 da 

Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência 

segurada do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, de acordo com o grau de 

deficiência e tempo de contribuição: 

 

Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao 
segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:  
I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, 
e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência 
grave;  
II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, 
e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com 
deficiência moderada;  
III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, 
e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com 
deficiência leve; ou  
IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e 
cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de 
deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 
(quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual 
período.  

 

A Lei nº 13.146/2015, veio para instituir a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), inclusive com 

alterações no Código Civil. 
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Como se pode notar, pela Legislação acima declinada, após a Constituição 

Federal de 1988, diversos foram os dispositivos nela e na Legislação pátria que 

pretenderam assegurar a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. Entretanto, apenas o Decreto nº 3.298/1999 regulamentou as modalidades 

de inserção laboral das pessoas com deficiência, dividindo-a em três espécies. 

 

Art. 35.  São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora 
de deficiência: 
I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos 
termos da legislação trabalhista e previdenciária, que independe da 
adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não 
sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais; 
II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos 
da legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de 
procedimentos e apoios especiais para sua concretização; e 
III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento 
da ação de uma ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, 
cooperativado ou em regime de economia familiar, com vista à 
emancipação econômica e pessoal. 

 

Demais disso, é necessário ressaltar que foi a obrigatoriedade, estabelecida 

pela lei n. 8.213/1991, na contratação de pessoas com deficiência, que concorreu 

para a maior inclusão do deficiente no mercado de trabalho, sendo que a criação de 

referida Lei foi reflexo das Convenções Internacionais da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), ratificadas pelo Brasil, em especial da nº 159/1983, já 

mencionada, ratificada pelo Decreto Legislativo 129/1991, que estipulou normas 

para a adaptação de ocupações e o emprego do portador de deficiência. 

No que se refere ao cálculo das cotas, faz-se necessário entender a 

equação utilizada para o preenchimento das vagas pelas pessoas com deficiência. 

Inicialmente, a legislação determina, com base no número de empregados 

existentes, o percentual de vagas a se reservar, que irão variar de dois a cinco por 

cento do número de empregados existentes no estabelecimento comercial. A seguir, 
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para efetuar o cálculo exato do número de deficientes que cada empresa é obrigada 

a contratar, aplica-se o percentual obtido sobre o número de cargos existentes. 

A quantidade de empregados da empresa serve para determinar o 

percentual que deve ser adotado para calcular o número de deficientes, 

demonstrando a proporcionalidade que se deve atender. No entanto, o número de 

pessoas com deficiência será fixado pela aplicação desse percentual que a empresa 

ficou enquadrada sobre o número de cargos existentes nela, consoante literalidade 

da legislação. 

Abaixo, são transcritos os artigos de lei que tratam das cotas: 

 

Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 – 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% 
 
Decreto Regulamentar nº. 3.048/1999: 
Art. 141 – A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 
preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com 
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção: 
I – até duzentos empregados, dois por cento; 
II – de duzentos a quinhentos empregados, três por cento; 
III – de quinhentos e um a mil empregados, cinco por cento 
    
Decreto Regulamentar n. 3.298/1999: 
Art. 36 – A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 
preencher de dois a cinco por cento 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 a quinhentos empregados, três por cento; 
III- De quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; 
IV- Mais de mil empregados, cinco por cento. 

 

Nos dispositivos legais supracitados não há qualquer exigência legal que o 

percentual de dois a cinco por cento seja calculado pelo número de empregados 
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existentes na empresa. Ao contrário, determinam que a empresa fique obrigada a 

preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com pessoas com deficiência. 

O número de cargos existentes na empresa pode ser observado através do 

quadro de carreira oficial, caso exista, ou pela RAIS (relação anual de informações 

sociais) que identifica o número de cargos (ou de ocupações) declarados.  

Dessa forma, segundo PEDRO DE ALCÂNTARA KALUME, o cálculo deve ser feito 

da seguinte maneira: 

 

a-) Pelo número de empregados da empresa, conhece-se o 
percentual de seu enquadramento; 
b-) Pelo quadro de carreira oficial (se existir) ou pela RAIS, identifica-
se o número de cargos (ou de ocupações) nela existentes; 
Daí: 
P x C / 100 = ND  
E em que: 
c-) P, corresponde ao percentual de enquadramento da empresa; 
d-) C, ao número de cargos (ou de ocupações) nela existentes; e 
d-) ND, ao número de deficientes que deve contratar e manter.15 

 

Esse é o cálculo que reflete o disposto na legislação, no entanto, há quem 

entenda de forma diversa e utilize o total de número de empregados, sem levar em 

conta os cargos, para efetuar a conta.  

No que refere as empresas que costumam terceirizar serviços, suas 

tomadoras também estão obrigadas a cumprirem as cotas, com seus empregados. 

E, relativamente, as empresas sazonais ou empresas que realizam atividades com 

prazo determinado, muito embora não haja previsão específica, esta pode ser feita 

utilizando-se a Norma Regulamentadora nº 416, que utiliza, como base para 

dimensionamento do SESMT em casos de atividades sazonais, a média de 

empregados vinculados à empresa no período dos últimos doze meses.  

 
                                                           
15 KALUME, Pedro de A.  Op. cit., p. 71  
16 Disponível em: http://acesso.mte.gov.br/data/files/8A7C816A4AC03DE1014AEED6AD8230DC/NR-
04%20(atualizada%202014)%20II.pdf> Acesso em 01/09/2016.  
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CAPÍTULO 02 – PRÍNCIPIOS NORTEADORES DA DISCUSSÃO 

 

2.1  Princípio da Igualdade 

 

Preliminarmente, o jurista AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ, sintetizando diversas 

definições, conceitua os princípios como: 

 

Linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram direta ou 
indiretamente uma série de soluções, pelo que podem servir para 
promover e embasar a aprovação de novas normas, orientar a 
interpretação das existentes e resolver casos não previstos17. 

 

Ainda na Ciência do Direito, temos a definição de CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

ZANGRANDO que “princípio é um conceito primordial que serve por base, e que 

determina o conteúdo e a finalidade de uma norma ou regra jurídica” 18. 

Considerando essas noções preliminares, pode-se observar que o princípio 

da igualdade, é alçado a norma jurídica, na medida em que foi positivado por nosso 

ordenamento jurídico, através da Constituição Federal de 1988 em seu artigo. 

Entretanto, AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ discute se a igualdade é realmente um 

princípio, na medida em que esta exige sua concretização através de normas, 

enquanto os princípios são indiscutíveis e portanto, prescindem de positivação. 

MAURÍCIO GODINHO DELGADO acompanha-o, na medida em que sua doutrina sobre os 

princípios aplicados ao Direito do Trabalho, faz apenas referência ao princípio da 

não discriminação, o qual será trata em tópico a seguir. 

                                                           
17 PLÁ RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2015, Edição fac-
similada, p. 36. 
18 ZANGRANDO, Carlos Henrique da Silva. Curso de direito do trabalho: tomo I. São Paulo: LTr, 
2008, p. 286. 
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No entendimento geral, a igualdade consiste em tratar todos de maneira 

igual, sem qualquer distinção independente da condição pessoal. Entretanto, a 

igualdade não consiste em tratar a todos de maneira igual, mas sim em respeitar 

suas diferenças, avaliar as desigualdades entre pessoas e, assim atingir a igualdade 

entre os seres humanos, independentemente da condição pessoal de cada um. 

Nos dizeres de ALEXANDRE DE MORAES: 

 

A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de 
direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de 
possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de 
tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios 
albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se veda 
são diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o 
tratamento desigual nos casos desiguais, na medida em que se 
desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, 
pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se 
tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento 
discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida 
pelo direito, sem que se esqueça, porém, como ressalvado por Fábio 
Comparato, que as chamadas liberdades materiais têm por objetivo a 
igualdade  de condições sociais, meta a ser alcançada, não só por 
meio de leis, mas também por políticas ou programas de ações 
estatal.19 
 

Como se pode notar, não somos todos iguais, pois apesar de sermos 

humanos, existem diferenças que precisam ser superadas para que todos sejam 

alcançados pelo Estado de maneira igualitária, sendo necessárias, portanto, ações 

afirmativas, seja por meio de Lei, seja por meio da ação Estatal, para que pessoas 

diferentes possam ter as mesmas condições sociais de que outras.  

E, ao falar em relativização da igualdade, necessário rememorar trecho do 

discurso do ilustre jurista RUI BARBOSA, enquanto paraninfo da turma de 1920 da 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo: 

 

                                                           
19

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 62 
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A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas 
coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras. Mas todas entre si 
diversificam. Os ramos de uma só árvore, as folhas da mesma 
planta, os traços da polpa de um dedo humano, as gotas do mesmo 
fluido, os argueiros do mesmo pó, as raias do espectro de um só raio 
solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros, no céu, até os 
micróbios no sangue, desde as nebulosas no espaço, até aos 
aljôfares do rocio na relva dos prados. 
  
A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente 
aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 
desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se 
acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, 
do orgulho, ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a 
desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não 
igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma 
universal da criação, pretendendo, não dar a cada um, na razão do 
que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se 
eqüivalessem.20    

 

Do trecho acima, se retirou a máxima “tratar os desiguais desigualmente na 

medida de sua desigualdade” adotada por nosso ordenamento jurídico, pois através 

dela faz-se igualdade entre os cidadãos, criando oportunidades diferentes para 

pessoas diferentes, a fim de igualá-las perante a sociedade e o Estado. 

Nas palavras de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO: 

 

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas 
instrumento regulador da vida social que necessita tratar 
equitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político 
ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e judicizado pelos 
textos constitucionais em geral, ou de todo modo assimilado pelos 
sistemas normativos vigentes.21    

 

E mais adiante comenta: 

 

Isto é, as normas legais nada mais fazem que discriminar situações, 
à moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras vêm 
a ser acolhidas por regimes diferentes. Donde, a algumas são 
deferidos determinados direitos e obrigações que não assistem 

                                                           
20 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 1921. Disponível em: 
<http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/0006-01488.html> Acesso em 31/08/2016. 
21 MELO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª ed., São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 10. 
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outras, por abrigadas em diversa categoria, regulada por diferentes 
plexo de obrigações e direitos.22   

 

No mesmo sentido, AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ discorre sobre a relativização 

do princípio da igualdade, afirmando que o Direito do Trabalho resguarda o mínimo 

de proteção, realizada através de graus diversos, porém admite tratamento 

diferenciado: 

 

A versão correta deste princípio serve para igualar a situação 
desvantajosa do indivíduo com relação à comunidade, mas não da 
comunidade com o caso isolado do trabalhador mais favorecido.  
 
Não contraria o princípio o fato de uma pessoa ser tratada 
especialmente. O que interessa desse ponto de vista não é que haja 
algum empregado mais favorecido que outro, mas que algum 
empregado seja discriminado (isto é, prejudicado) com relação à 
generalidade. 
O que se busca é evitar o atraso face ao nível normal ou geral; mas 
não se pretende equiparar todos no nível mais alto, porque alguém 
obteve. Esta última tese conduziria à redução das vantagens 
concedidas pelo empregador23. 

 

O fato é que ninguém é igual a ninguém, mas algumas diferenças são 

tratadas de maneira especial pela legislação, quando essa diferença é capaz de 

influenciar na vida social do indivíduo, como no caso dos portadores de deficiência, 

cujo grau de dificuldade para a inclusão social que o definirá. 

A bem da verdade, cumpre esclarecer que a igualdade não deve ser 

considerada apenas como um princípio de Estado de Direito, deve ser vista, 

principalmente, como um estado de justiça social. Trata-se de um princípio 

constitucional extremamente amplo, englobando as mais diversas situações, 

podendo ser utilizado nas diversas áreas do direito, pois é um dos pilares de nossa 

Constituição. 

                                                           
22 Idem, p. 12 
23 PLÁ RODRIGUEZ, Américo.Op. Cit., p. 444. 
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Razão pela qual a conduta discriminatória não fere só a Constituição, mas a 

própria existência humana, negando radicalmente o Estado Democrático de Direito 

Brasileiro. 

Por tal razão, a interpretação deste princípio, como dito acima, deve levar 

em consideração a existência de desigualdades de um lado, e de outro, as injustiças 

de cada situação para que se promova a igualdade plena. Assim, a igualdade não 

será praticada somente perante a lei, mas perante os escopos sociais, permitindo 

iguais oportunidades para que o ser humano consiga, através dela, ter uma 

condição digna de vida. 

E, como dito alhures, foi com a promulgação da Constituição de 1988 que o 

princípio da igualdade alcançou sua plenitude, pois foi adotado expressamente, 

assegurando-se que todos os cidadãos sejam tratados de maneira igualitária. De tal 

sorte, o princípio da igualdade encontra-se expressamente insculpido no artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, informando que: 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes. (grifo nosso) 

 

Por conseguinte, outros dispositivos da Carta da República demonstram a 

presença do princípio da igualdade, sendo, exemplificativamente, o artigo 3º que 

veda todos as formas de discriminação; o artigo 4º, inciso VIII, que dispõe sobre a 

igualdade racial; o artigo 5º, I, que trata da igualdade entre os sexos; do mesmo 

artigo, inciso VIII, que versa sobre a igualdade de credo religioso; do ainda artigo 5º, 

inciso XXXVIII, que trata da igualdade jurisdicional; do artigo 7º, inciso XXXII, que 

versa sobre a igualdade trabalhista; do artigo 14, que dispõe sobre a igualdade 

política ou ainda do artigo 150, inciso III, que disciplina a igualdade tributária.  
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O princípio da igualdade, presente em nossa Constituição atua em duas 

frentes, qual seja, perante a lei e na lei. Por igualdade perante a lei, o legislador ou o 

próprio poder executivo criam, respectivamente, leis, atos normativos e medidas 

provisórias impedindo criar tratamento desigual às pessoas que estão em situação 

idêntica; por sua vez, a igualdade na lei pressupõe que as normas jurídicas não 

devem conhecer distinções quando da sua aplicação, exceto as constitucionalmente 

autorizadas. 

 

O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois 
planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio 
Poder Executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos 
normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar 
tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se 
encontram em situação idêntica. Em outro plano, na obrigatoriedade 
ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e 
atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de 
diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou 
políticas, raça e classe social.24 

 

Cumpre destacar as limitações de aplicação do princípio da igualdade pelo 

legislador, intérprete e ao particular. O legislador estará sempre atrelado ao princípio 

da igualdade, do contrário, a norma será inconstitucional. No que tange ao intérprete 

este não poderá criar ou aumentar desigualdades de forma desigual. 

Ensina-nos ALEXANDRE DE MORAES:  

 

Importante, igualmente, apontar a tríplice finalidade limitadora do 
princípio da igualdade — limitação ao legislador, ou ao 
intérprete/autoridade pública e ao particular. O legislador, no 
exercício de sua função constitucional de edição normativa, não 
poderá afastar-se do princípio da igualdade, sob pena de flagrante 
inconstitucionalidade. Assim, normas que criem diferenciações 
abusivas, arbitrárias, sem qualquer finalidade lícita, serão 
incompatíveis com a Constituição Federal. 
O intérprete/autoridade pública não poderá aplicar as leis e atos 
normativos aos casos concretos de forma a criar ou aumentar 
desigualdades arbitrárias. Ressalte-se que, em especial ao Poder 
Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional de dizer o direito 

                                                           
24 MORAES, Alexandre de. Op. cit. p. 63. 
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ao caso concreto, deverá utilizar os mecanismos constitucionais no 
sentido de dar uma interpretação única e igualitária às normas 
jurídicas (...)25  

 

Como se pode notar, faz-se mister tratar com cuidado as normas 

asseguradas pela Constituição Federal relativas à igualdade, tanto quanto na 

ocasião da sua criação, bem como na hora de sua aplicação ao caso concreto, de 

forma a assegurar o verdadeiro espírito do princípio da igualdade. 

 

2.2  Princípio da Dignidade da Pessoa Humana  

  

Nas palavras do ilustre Doutrinador PONTES DE MIRANDA: 

 

A afirmação e o reconhecimento da dignidade humana, o que se 
operou por lentas e dolorosas conquistas na História da humanidade, 
foi o resultado de avanços, ora contínuos, ora esporádicos, das três 
dimensões: democracia, liberdade e igualdade. Erraria quem 
pesasse que se chegou perto da completa realização. A evolução 
apenas se iniciou para alguns povos. E aqueles mesmos que 
alcançaram, até hoje, os mais altos graus ainda se acham a meio 
caminho. A essa caminhada corresponde a aparição de direitos, 
essenciais à personalidade ou à sua expressão plena, ou à 
subjetivação e precisão de direitos já existentes.26 

 

A seguir, posicionamento do Doutrinador e Ministro do Tribunal Superior do 

Trabalho, MAURÍCIO GODINHO DELGADO, ao se referir ao princípio da dignidade da 

pessoa humana: 

 

O princípio da centralidade da ordem político-social no ser humano é 
conquista cultural recentíssima, atada ao desenvolvimento da 
democracia na história dos últimos duzentos anos e efetivamente 
manifestada apenas a partir de meados do século XX. A noção de 
que o valor central das sociedades é a pessoa humana, em sua 
singeleza e independentemente de sua riqueza ou status social, é 

                                                           
25 Idem, ibidem. 
26 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. 3ª ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1987, t. IV, p. 618, apud ZANGRANDO, Carlos Henrique da Silva. Curso de direito 
do trabalho: tomo I. São Paulo: LTr, 2008, p. 306. 
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um dos avanços jurídicos mais notáveis na história juspolítica da 
humanidade.27. (grifos originais) 

 

Foi o avanço da valorização da pessoa e do reconhecimento de seu lugar na 

sociedade, que demandou dos Estados complexos de direitos e deveres 

fundamentais que garantam as condições existenciais mínimas para uma existência 

digna. 

Fato é que a dignidade humana não é um princípio contemporâneo, sendo 

positivado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 

1948, aprovada pela Assembleia Geral da ONU, a seguir: 

 

Preâmbulo - Considerando que o reconhecimento da dignidade 
inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos 
iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e 
da paz no mundo; (...) 
Artigo 1° - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 
agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. (...) 
Artigo 23° - (...) 3.Quem trabalha tem direito a uma remuneração 
equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma 
existência conforme com a dignidade humana, e completada, se 
possível, por todos os outros meios de protecção social. 

 

Trata-se, de um princípio aberto, pois a dignidade congloba em si, todos os 

direitos fundamentais, como individuais, de fundo econômico e social. O Princípio da 

Dignidade Humana coloca o homem no centro do ordenamento jurídico de cada 

Estado, sendo ele considerado como fundamental pela Constituição Federal.  

E, na definição de ARION SAYÃO ROMITA, acerca de “Direito Fundamental”: 

 

(...) podem-se definir direitos fundamentais como os que, em dado 
momento histórico, fundado no reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana, asseguram a cada homem as garantias de liberdade, 
igualdade, solidariedade, cidadania e justiça. Este é o núcleo essencial 

                                                           
27 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4ª ed., 
São Paulo: Ltr, 2013, p. 154. 
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da noção de direitos fundamentais, aquilo que identifica a 
fundamentalidade dos direitos28.  

Assim, em nosso ordenamento, foi mencionado primeiramente na 

Constituição Federal de 194629, e posteriormente nas Constituições Federais de 

1967 e 196930, entretanto, referido princípio estava entrelaçado à área do trabalho. 

De tal sorte que a Constituição Federal de 1988, surpreendeu ao elevá-la a 

“princípio fundamental de todo o sistema jurídico”, conforme assinalou MAURÍCIO 

GODINHO DELGADO, que concluiu: 

 

A Constituição Brasileira, como visto, incorporou o princípio da 
dignidade humana em seu núcleo, e o fez de maneira absolutamente 
moderna. Conferiu-lhe status multifuncional, mas combinando 
unitariamente todas as suas funções: fundamento, princípio e 
objetivo, assegurou-lhe abrangência a toda a ordem jurídica e a 
todas as relações sociais. Garantiu-lhe amplitude de conceito, de 
modo ultrapassar sua visão estritamente individualista em favor de 
uma dimensão social e comunitária de afirmação da dignidade 
humana31. 

 

Dessa forma, a dignidade é tutelada pelo Estado e não pode ser violada ou 

sacrificada, pois é direito fundamental de todos os seres humanos em todas as suas 

relações sociais. 

Ainda, implícito ao princípio da dignidade da pessoa humana em nossa 

Constituição Federal encontra-se o princípio da vedação ao retrocesso social, que é 

intrínseco ao Direito do Trabalho na medida em que este é importante instrumento 

para a promoção da inclusão social frente ao sistema capitalista e como tal não pode 

ser ignorado pelo ordenamento jurídico especializado. 

Esclarece-se: 

                                                           
28 ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho, 4ª Ed. LTR, 2012, 
p.51. 
29 Constituição Federal de 1946. Art. 145, § único, a todos é assegurado trabalho que possibilite 
existência digna. 
30 Constituição Federal de 1969. Art. 160, II – valorização do trabalho como condição da dignidade 
humana. 
31 DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 156,157. 
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A vedação do retrocesso, por fim, é uma derivação da eficácia 
negativa, particularmente ligada aos princípios que envolvem os 
direitos fundamentais. Ela pressupõe que esses princípios sejam 
concretizados através de normas infraconstitucionais e que, 
com base no direito constitucional em vigor, um dos efeitos 
gerais pretendidos por tais princípios é a progressiva ampliação 
dos direitos fundamentais. Partindo desses pressupostos, o que a 
vedação do retrocesso propõe se possa exigir do Judiciário é a 
invalidade da revogação de normas que, regulamentando o princípio, 
concedem ou ampliam direitos fundamentais, sem que a revogação 
em questão seja acompanhada de uma política substitutiva ou 
equivalente.32 (grifos nossos) 

 

Por fim, é necessário destacar que sendo o direito da dignidade da pessoa 

humana, um direito fundamental, podem ocorrer conflitos entre eles, por não serem 

os princípios absolutos, cite-se, como exemplo, o conflito entre o direito a autonomia 

da vontade e o direito ao trabalho, correlacionados ao princípio da função social da 

propriedade e da dignidade da pessoa humana, o que ocorre quando é imposto a 

empresa privada o preenchimento de vagas reservadas a pessoas com deficiência 

física. 

Diante de uma relação jurídica desigual, em que estejam em aparente 

colisão a autonomia privada de uma das partes e outros direitos fundamentais, 

deverá ser utilizado o princípio da proporcionalidade, com base na fórmula da 

ponderação de interesses, para que seja possível chegar à solução do impasse. 

Porém, tal não ocorre abstratamente, devendo ser analisado o caso concreto 

buscando-se a máxima efetividade possível aos dois direitos em conflito, não 

devendo se sacrificar totalmente nenhum dos direitos, relativizando-os sem ignorar o 

supracitado princípio do não retrocesso social. 

                                                           
32 BARCELLOS, Ana Paula de. A Nova Interpretação Constitucional. Ponderação, Direitos 
Fundamentais e Relações Privadas. 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.370. 
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Utilizando-se do entendimento de SERGIO GAMONAL CONTRERAS33 para a 

conclusão: 

 

Esse princípio da proporcionalidade envolve três subprincípios: o da 
adequação, relativo ao controle da idoneidade da medida; o da 
necessidade, que determina a prescindibilidade ou não  intervenção, 
estabelecendo o perigo e considerando a necessidade de produzir o 
menor dano; e o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, 
que determina a razoabilidade da intervenção, conforme o objeto e 
os efeitos que produz. A adequação significa que o legislador, ao 
estabelecer uma medida determinada, deve considerar que seja 
idônea, no sentido que deve ser apta para o fim perseguido. (...) A 
necessidade pressupõe que sempre deverão se preferir medidas não 
invasoras dos direitos fundamentais do cidadão. O exame da 
necessidade ou de intervenção mínima exige que essa cumpra os 
seguintes parâmetros: a) Necessidade material: o meio usado deve 
ser o que afete em menor medida os direitos fundamentais. b) 
Exigibilidade espacial: o meio usado deve ser aquele que estabeleça 
o menor âmbito delimitação de direitos. c) Exigibilidade temporal: a 
medida deve durar o menor tempo possível. d) Exigibilidade pessoal: 
a medida deve afetar o menor número de pessoas possível. (...) A 
proporcionalidade em sentido estrito significa que o limite que impõe 
o legislador aos direitos fundamentais deve ser racional tanto acerca 
do objetivo da medida como em relação aos seus efeitos.   

 

2.3 Princípio da Não-Discriminação  

 

Para AMÉRICO PLÁ RODRIGUEZ o princípio da não discriminação é a versão 

mais modesta do precitado princípio da igualdade ou isonomia, cujo alcance é mais 

amplo, porém é este princípio por ele admitido, enquanto o primeiro não o é34. 

MAURÍCIO GODINHO DELGADO, define o princípio da não discriminação como 

“a diretriz geral vedatória de tratamento diferenciado à pessoa em virtude de fator 

injustamente desqualificante”.35 

                                                           
33 CONTRERAS, Sergio Gamonal. Cidadania na empresa e eficácia diagonal dos direitos 
fundamentais. São Paulo: LTr, 2011, p.32-33 apud PERES, Célia Mara. A igualdade e a não 
discriminação nas relações de trabalho. 1ª ed., São Paulo: LTr, 2014, p. 69. 
34 PLÁ RODRIGUEZ, Américo.Op. Cit., p. 440,445. 
35 DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 162. 
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Para o doutrinador SÉRGIO PINTO MARTINS, a não discriminação das pessoas 

com deficiência, “é uma forma de protegê-los e de não haver discriminação quanto 

ao seu trabalho, pois muitas vezes, essas pessoas têm outros sentidos mais 

desenvolvidos em razão de terem perdido um órgão, por exemplo”36. 

Assim, a discriminação implica na ocorrência de desigualdades ao acesso 

de recursos econômicos e sociais de pessoas que possuem fator injustamente 

desqualificante, discriminados em função de características físicas, sociais ou 

psicológica, dentre as quais insere-se o grupo do presente estudo, das pessoas com 

deficiência.  

Diante da desigualdade existente na sociedade, a saída foi a criação de 

medidas protetivas pelos Estados que beneficiem certos grupos dela, através da 

legislação, convenções e ações afirmativas, exemplo disso é a questão da igualdade 

de oportunidade e de tratamento, com a criação de cotas para pessoas com 

deficiências. 

O ordenamento jurídico vigente, objetiva a não-discriminação, cite-se 

algumas previsões constitucionais de não discriminação e igualdade, como entre os 

sexos (CF, art. 5ª, caput, e inciso I); entre brasileiros e estrangeiros (CF, art. 5ª, 

caput); relativa aos portadores de deficiência (CF, art. 7º, XXXI) e a religião (CF, art. 

5º, VIII). 

Tais proteções do direito da igualdade e não discriminação também são 

asseguradas pela Consolidação das Leis do Trabalho, ainda que de forma mais 

concisa que a proteção constitucional, como por exemplo, ao assegurar a igualdade 

de salário, sem distinção de sexo (art. 5º). 

                                                           
36 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit., p. 737. 
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Há, ainda, legislação específica, proibindo a discriminação de pessoas com 

deficiência e reabilitadas, no caso, o caput do art. 1º da Lei 9.029/1995, que prevê: 

 

Art. 1º.  É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e 
limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua 
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, 
situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre 
outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança 
e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal. (grifos nossos) 

 

O doutrinador MAURÍCIO GODINHO DELGADO, defende, ainda, que a 

jurisprudência desenvolveu, com base no art. 1ª, III, art. 3º, IV, in fine e art. 7º, XXXI 

da Constituição Federal e Convenções a OIT n. 111 e 117, presunção jurídica de 

conduta discriminatória nos casos de despedidas de empregados portadores de 

doenças graves que suscitem estigma ou preconceito, consoante Súmula 443 do 

TST, a seguir: 

 

Súmula nº 443 do TST - DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. 
PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. 
ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO - Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 - Presume-se 
discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou 
de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o 
ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego37. 

 

Nas palavras do autor: 

 
A doença grave, especialmente quando suscita estigma ou 
preconceito, constitui fator de inegável deficiência da pessoa 
humana, sob a perspectiva física, sensorial e mental, tornando essa 
pessoa foco de proteção especial do Direito constitucional do 
Trabalho38 

 

                                                           
37 Disponível em: 
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-443> 
Acesso em 07/09/2016. 
38 DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit., p. 178. 
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Há ainda a Organização Internacional do Trabalho - OIT, que é 

mundialmente reconhecida por disseminar uma cultura de combate à discriminação, 

objetivando melhoria das relações de trabalho, direito fundamental do nosso 

ordenamento. Exemplo disso, são as Convenções da OIT associadas à não 

discriminação, como a de nº 111/1958, cujo tema “Discriminação em Matéria de 

Emprego e Profissão”, ratificada pelo Decreto Legislativo 62.150/1968, estabelece 

em seu artigo 1º que: 

 

“ARTIGO 1º 
        1. Para fins da presente convenção, o têrmo "discriminação" 
compreende: 
        a) Tôda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, côr, 
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 emprêgo ou 
profissão; 
 
        b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou 
tratamento em matéria de emprêgo ou profissão, que poderá ser 
especificada pelo Membro Interessado depois de consultadas as 
organizações representativas de empregadores e trabalhadores, 
quando estas existam, e outros organismos adequados. 
 
        2. As distinção, exclusões ou preferências fundadas em 
qualificações exigidas para um determinado emprêgo não são 
consideradas como discriminação. 
 
        3. Para os fins da presente convenção as palavras "emprêgo" e 
"profissão" incluem o acesso à formação profissional, ao emprêgo e 
às diferentes profissões, bem como as condições de emprêgo.”; 

 

A Convenção 117/162, promulgada pelo Brasil Decreto n. 66.496/1970, que 

visa o “bem-estar e ao desenvolvimento da população, bem como à promoção de 

suas aspirações de progresso social” possuí uma parte específica acerca da “Não-

Discriminação em Matéria De Raça, Cor, Sexo, Crença, Associação Tribal ou 

Filiação Sindical”. 
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Outro exemplo, é a Convenção nº 159/1983, que ingressou em nosso 

ordenamento jurídico através do Decreto nº 129/1991, que dispõe sobre a 

reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes: 

 

ARTIGO 1 
2 - Para efeitos desta Convenção, todo o País Membro deverá 
considerar que a finalidade da reabilitação profissional é a de permitir 
que a pessoa deficiente obtenha e conserve um emprego e progrida 
no mesmo, e que se promova, assim a integração ou e reintegração 
dessa pessoa na sociedade. 
(...) 
ARTIGO 7 
As autoridades competentes deverão adotar medidas para 
proporcionar e avaliar os serviços de orientação e formação 
profissional, colocação, emprego e outros semelhantes, a fim de que 
as pessoas deficientes possam obter e conservar um emprego e 
progredir no mesmo; sempre que for possível e adequado, serão 
utilizados os serviços, existentes para os trabalhadores em geral, 
com as adaptações necessárias. 

 

É possível verificar que a Lei n. 8.213/1991, como dito, estabeleceu o 

sistema de cotas com reserva de vagas para deficientes e estabilidade de emprego, 

ainda que de forma indireta, é reflexo desta Convenção da OIT e das obrigações por 

ela impostas. 

Ainda, tendo em vista diversas Convenções da OIT (nº 100, 111 e 159) foi 

instituída a Comissão de Igualdade de Oportunidade de Gênero, de Raça e de Etnia, 

de Pessoas com Deficiências e de Combate à Discriminação, criada pela Portaria nº 

219/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe que: 

 

Art. 2º Compete à Comissão Central: 
I - orientar a execução das ações de promoção de igualdade de 
oportunidades e de combate à discriminação no mundo do trabalho; 
II - monitorar e avaliar a implementação de ações de promoção de 
igualdade de oportunidades e de combate à discriminação sob 
responsabilidade do MTE; 
III - promover a articulação interna e parcerias com os diversos 
órgãos 
governamentais e com a sociedade civil, com a finalidade de 
combater todas as formas de discriminação e de promover a 
igualdade de oportunidades e de tratamento no mundo do trabalho; 
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IV - orientar na efetivação das ações afirmativas enquanto políticas 
de Estado; e  
V - acompanhar as atividades das Comissões Regionais. 

 

Isto posto, a proteção contra a discriminação é obrigação do Estado, na 

tentativa de garantir uma existência digna a todos os seus cidadãos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 03 – MEDIDAS PROTETIVAS  E DE FISCALIZAÇÃO 

 

3.1. Das Ações Afirmativas 

 

Ações afirmativas são medidas especiais do Estado, tomadas de forma 

compulsória ou não, com a finalidade de eliminar, ou ao menos reduzir, as 

desigualdades existentes, garantindo oportunidade e igualdade no tratamento entre 

as pessoas, inclusive compensando eventuais perdas provocadas pela 

discriminação e marginalização decorrentes de diversos motivos, como por exemplo, 

físicos, raciais, religiosos e de gênero.  

Na legislação pátria podemos citar várias medidas adotadas pelo Estado, 

consideradas como ações afirmativas, como, por exemplo, o artigo 7º, XX, da 

Constituição Federal, (que assegura a proteção do mercado de trabalho da mulher); 

o artigo 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho (que busca igualdade entre 



44 

 

trabalhadores), e; o artigo 93 da Lei 8.213/91 (que trata da inclusão dos deficientes 

no mercado de trabalho).   

Verifica se tratar de ações afirmativas de discriminação reversa, pois sua 

finalidade é a igualdade de oportunidades a quem, normalmente, não as teria em 

virtude de sua condição pessoal, assegurando um tratamento desigual aos 

desiguais, conforme observado preliminarmente.  

Segundo ALICE MONTEIRO DE BARROS: 

 

Com as ações afirmativas institui-se uma “discriminação reversa”, em 
consonância com o conceito da justiça distributiva que consiste em 
tratar de forma desigual os desiguais. O tratamento desigual, aqui, é 
compensatório, e vem sendo sugerido pelas normas internacionais 
(...). 39 

O ministro do STF, JOAQUIM BARBOSA, nos autos da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186, acompanhando o voto do 

ministro RICARDO LEWANDOWSKI, fez as seguintes considerações sobre as ações 

afirmativas: 

 

É natural, portanto, que as ações afirmativas — mecanismo jurídico 
concebido com vistas a quebrar essa dinâmica perversa —, sofram o 
influxo dessas forças contrapostas e atraiam considerável 
resistência, sobretudo, é claro, da parte daqueles que historicamente 
se beneficiam ou se beneficiaram da discriminação de que são 
vítimas os grupos minoritários” 
Há, no Direito Comparado, vários casos de medidas de ações 
afirmativas desenhadas pelo Poder Judiciário em casos em que a 
discriminação é tão flagrante e a exclusão é tão absoluta, que o 
Judiciário não teve outra alternativa senão, ele próprio, determinar e 
desenhar medidas de ação afirmativa, como ocorreu, por exemplo, 
nos Estados Unidos, especialmente em alguns estados do sul. 
Não se deve perder de vista o fato de que a história universal não 
registra, na era contemporânea, nenhum exemplo de Nação que 
tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência 
econômica e política, digna de respeito na cena política internacional, 
mantendo, no plano doméstico, uma política de exclusão, aberta ou 
dissimulada — pouco importa! Legal ou meramente estrutural ou 

                                                           
39 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 7ª ed., São Paulo: LTR, 2011, p. 894.    
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histórica, pouco importa! —, em relação a uma parcela expressiva da 
sua população.40 
 

Entretanto, é preciso aplicar as ações afirmativas de modo a não infringir o 

princípio da igualdade de forma que padeçam de inconstitucionalidade, por violação 

ao art. 5º da Constituição Federal. 

A Doutrinadora supracitada41 enumera as regras para que não ocorra a 

inconstitucionalidade nas ações afirmativas: 

 

a) Identificação do grupo e seu âmbito deverá ser conceituado de forma 
precisa e não com base em critérios políticos e eleitorais; 

b) A medida deverá ser proporcional à desigualdade a ser reparada, do 
contrário são gerados novos privilégios (é a regra da 
proporcionalidade); 

c) As normas de avantajamento devem ser adequadas à correção da 
desigualdade (critério da razoabilidade); 

d) As medidas deverão ser temporárias, e, se com o passar do tempo 
não corrigirem a segregação é porque não foram adequadas; 

e) As medidas não poderão acarretar onerosidade excessiva para a 
sociedade, do contrário violarão os critérios da adequação e 
proporcionalidade no tratamento diferenciado. 
 

 

3.2 Garantia de Emprego 

 

Visando assegurar que as empresas cumpram a cota para pessoas com 

deficiência, é previsto no ordenamento jurídico restrição indireta à dispensa destas 

pessoas, como forma de limitação ao direito potestativo das empresas de realizarem 

a dispensa de empregados deficientes físicos e reabilitados, de tal sorte que o 

descumprimento da legislação pode acarretar na nulidade do ato rescisório, com 

reintegração e pagamento de salários vencidos e vincendos, até que se reste 

comprovada a contratação de substituto em condição semelhante. 

                                                           
40 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=206023> 
acesso em 31/8/2016. 
41 BARROS, Alice Monteiro de. Op. cit., p.895. 
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A seguir, a legislação que versa sobre o tema: 

 

- Artigo 93, § 1º da Lei n. 8.213/1991: A dispensa de pessoa com 
deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao 
final de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias 
e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado 
somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador 
com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. 
-Artigo 141, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999, que regulamenta a Lei n. 
8.213/1991: A dispensa de empregado na condição estabelecida 
neste artigo, quando se tratar de contrato por tempo superior a 
noventa dias e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, 
somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em 
condições semelhantes.  
- Artigo 36, §1º, do Decreto Regulamentar n. 3.298/1999 da Lei 
7.853/1989, que dispõe: 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. 

 

Registre-se que a legislação determina que a dispensa de pessoa com 

deficiência física ou reabilitada pela Previdência Social, somente poderá ocorrer 

após a contratação de um substituto em condições semelhantes. 

A despeito de entendimento diverso, a melhor interpretação de tal previsão 

de dispensa após a contratação de substituto, é que esta se aplica ainda que a 

empresa tenha mantido, em seu quadro funcional, o percentual mínimo de 

empregados reabilitados ou deficientes, nos termos previstos no caput do artigo 93 

da Lei nº 8.213/91, uma vez que a interpretação é benéfica por estimular a 

contratação de deficientes físicos, ainda que a cota mínima já tenha sido cumprida. 

Por conseguinte, discute-se o significado do substituto em “condição 

semelhante”, se esta deve ser entendida como deficiente habilitado ou reabilitado, 

sendo necessário ou não que a contratação se dê no mesmo cargo, o que a 

princípio, não precisaria ser observado, uma vez que não há determinação expressa 

da Lei neste sentido. 
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As informações extraídas do livro sobre a Lei de Cotas, em perguntas e 

respostas, realizado pelo Ministério Público do Trabalho e disponibilizado no site do 

PCD Legal, via biblioteca virtual, definem de maneira simples acerca da dispensa de 

portador de deficiência: 

 

Não há previsibilidade legal de estabilidade para o empregado 
portador de deficiência. No entanto, para garantir a reserva de cargos 
para a pessoa portadora de deficiência, a dispensa de empregado 
com deficiência ou reabilitado, quando se tratar de contrato por prazo 
determinado, superior a 90 dias, e a dispensa imotivada, no contrato 
por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação 
de substituto em condições semelhantes. Ou seja, a demissão de 
uma pessoa com deficiência ensejará a contratação de outra pessoa 
com deficiência. Essa regra deve ser observada enquanto a empresa 
não tenha atingido o percentual mínimo legal. Fora desse requisito, 
valem as regras gerais que disciplinam a rescisão do contrato de 
trabalho (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91).42 

 

E declina, ainda, o que se entende por contratação em condição 

semelhante, in verbis: 

 

Significa que outro trabalhador com deficiência deverá ser 
contratado, não sendo, necessariamente, trabalhador com a mesma 
deficiência do substituído. Assim, à guisa de exemplo, uma vaga 
anteriormente ocupada por deficiente físico não precisa ser 
substituída por outro deficiente físico, podendo ser qualquer pessoa 
com deficiência elencada no art. 4º do Decreto nº 3.298/99, com as 
alterações efetuadas pelo Decreto nº 5.296/04. Igualmente, a 
substituição também pode ser em outra função, já que o objetivo é a 
contratação de outra pessoa com deficiência. 

 

Ocorre que houve precedente da Quarta Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho, no qual entendeu-se que a demissão de um trabalhador com deficiência 

só pode ocorrer mediante a contratação de substituto, para o mesmo cargo, 

conforme ementa abaixo:  

 

                                                           
42 Disponível em: 
<http://www.pcdlegal.com.br/leidecotas/wp-content/themes/leidecotas/livrodigital/index.html#14> 
acesso em 30/08/2016. 
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RECURSO DE REVISTA. REINTEGRAÇÃO. ARTIGO 93, § 1º, DA 
LEI N.º 8.213/91. DISPENSA DE EMPREGADO REABILITADO OU 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE 
CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR EM CONDIÇÃO 
SEMELHANTE PARA O MESMO CARGO. 1. Das expressas 
disposições do artigo 93, § 1º, da Lei n.º 8.213/91 extrai-se clara 
limitação ao direito potestativo do empregador de promover a 
dispensa de trabalhadores reabilitados ou portadores de deficiência 
habilitados. Tal disposição cumpre relevante papel na preservação 
do alcance social da norma, na medida em que vincula a validade da 
dispensa de tais empregados à comprovada contratação de 
substituto em condição semelhante. 2. A expressão "substituto", 
contida no referido dispositivo legal, tem significado específico, 
indicando a necessidade de contratação de trabalhador em condição 
semelhante para o mesmo cargo do empregado dispensado. Do 
contrário, abrir-se-ia oportunidade ao preenchimento da quota 
sempre nos cargos de hierarquia inferior, desatendendo ao fim 
colimado pelo legislador ao editar a norma protetiva sob exame. 3. 
Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional consignou 
expressamente que o reclamado comprovou a contratação de 
outros portadores de deficiência, considerando irrelevante, 
contudo, que tal contratação não tenha sido procedida para o 
mesmo cargo ocupado pela empregada dispensada e 
ressaltando a necessidade de observância apenas do número 
mínimo de quotas. 4. Tem-se, num tal contexto, que a admissão 
de outros empregados em condição semelhante à da 
reclamante, mas em cargo distinto, não satisfaz o requisito 
previsto no § 1º do artigo 93 da Lei n.º 8.213/91 para a validade 
da dispensa. Hipótese em que devida a reintegração no emprego 
postulada. 5. Recurso de revista conhecido e provido.43 (grifos 
nossos) 
 

Assim, diante do recente entendimento da mais alta Corte Trabalhista, 

devem as empresas agir com cautela na dispensa de deficientes sem a contratação 

prévia de outro nas mesmas condições, inclusive e se possível para ocupar o 

mesmo cargo, sob pena de reintegração da pessoa com deficiência, até a 

comprovação da contratação de outra em iguais condições. 

Ainda, há que se destacar a categoria dos deficientes que são reabilitados 

profissionalmente, ou seja, aqueles que já se encontravam trabalhando na empresa 

e nela foram readaptados, através de determinação do INSS, conforme artigo 89 e 

seguintes da lei 8.213/1991, in verbis: 

                                                           
43 TST-RR-231700-03.2009.5.02.0070, 1ª Turma, Relator  Lelio Bentes Corrêa. Disponível em 
<http://www.tst.jus.br>, acesso em 01/09/2016. 
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Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão 
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para 
o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a 
(re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para 
participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. 

Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: 

a) o 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 habilitação e reabilitação social e profissional; 

b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no 
inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência 
estranha à vontade do beneficiário;  

c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. 

Art. 90.A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter 
obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das 
possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus 
dependentes. 

Art. 91.Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação 
profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do 
beneficiário, conforme dispuser o Regulamento. 

Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e 
profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, 
indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, 
nada impedindo que este exerça outra atividade para a qual se 
capacitar 
 

O artigo 31 do Decreto n. 3298/1999, define reabilitação: 

 

Art. 31 – Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o 
processo orientado a possibilitar a pessoa portadora de deficiência, a 
partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o 
nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso 
(habilitação) e reingresso (reabilitação) no mercado de trabalho e 
participar da vida comunitária.   

 

Assim, reabilitação é caracterizada pela inserção do trabalhador novamente 

no mercado de trabalho, através de processo de capacitação do INSS, nos termos 

assegurados em lei, proporcionando a esse trabalhador a oportunidade de exercer 

função compatível com suas limitações. 
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Lembrando que o empregado reabilitado é considerado no cálculo previsto 

no artigo 93 da lei 8.213/1991. 

Registre-se que o Órgão Previdenciário impõe restrições as atividades que 

serão desempenhadas pelo empregado e a empresa deverá tomar as providências 

cabíveis para observá-las, entretanto, a reclamação comum por parte das últimas é 

acerca da inexistência de cargos compatíveis, mais uma vez entrando na discussão 

acerca da empresa se adaptar ao empregado, e não o contrário. 

Alternativa seria a empresa, internamente realizar a readaptação, o que 

pode implicar em problemas de equiparação de salários, para os fins previstos no 

artigo 461 da CLT e rebaixamento de função. Razão pela qual a readaptação deve 

contar com o apoio do INSS ou entidades credenciadas. 

Fato é que, com a reinserção desse trabalhador que por acidente ou doença 

estava fora do mercado de trabalho, surge uma nova oportunidade de se adquirir 

nova ocupação e até mesmo de desonerar-se a previdência social. 

Por fim, a Lei 9.029/1995, veda a dispensa discriminatória das pessoas com 

deficiência e atualmente conta com a seguinte redação, consoante segue: 

 

Art. 4º.  O rompimento da relação de trabalho por ato 
discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à reparação 
pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre:  
 
I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, 
corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais;  
 
I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, 
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais;  
 
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de 
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 
(grifos nossos) 
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Destaque-se que referida legislação foi bem recebida pela jurisprudência, 

inclusive como uma forma de combate a dispensa arbitrária, uma vez que não 

regulada a Constituição Federal a respeito. 

 

3.3 Ações da Procuradoria do Trabalho 

 

O Ministério Público irá funcionar como fiscal da Lei, assim dispôs, a 

Constituição Federal em seu artigo 129, ao definir quais eram suas funções 

institucionais, inclusive previu a promoção de inquérito civil e ação civil pública, para 

a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, inciso III. 

E, no que refere a ações coletivas públicas ou individuais de interesse de 

pessoas com deficiência, a legislação lhe incumbiu de instaurar e presidir inquéritos 

civis (art. 6º da Lei n. 7.853/1989) e propor ações civis públicas destinadas à 

proteção dos interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência 

(art. 3º da Lei n. 7.853/1989). 

Ainda, o Ministério Público poderá ser instigado pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego – MTE, no caso de não cumprimento de termo de compromisso, firmado 

com aquele órgão, consoante o art. 15 da Instrução Normativa/MTE n. 20, de 

26/01/2001, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados pela Fiscalização do 

Trabalho no exercício da atividade de fiscalização do trabalho das pessoas 

portadoras de deficiência. 

Por conseguinte, o Ministério da Previdência Social, também pode provocar 

o Ministério Público para instaurar inquérito civil com o fim de investigar o 
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cumprimento da Legislação Previdenciária pelas empresas e propor ação civil 

pública. 

Entretanto, o Ministério Público poderá, de ofício, instaurar inquérito civil com 

vistas a apurar denúncias ou a receber informações sobre deficientes ou, ainda, 

propor ação civil pública em favor do deficiente (art. 6º, § 1º, da Lei 7.853/1989).  

Assim, é possível notar que o Ministério Público do Trabalho tem amplos 

poderes de fiscalização, investigação e propositura de ações. 

O que se observa, no que refere a fiscalização das cotas para pessoas com 

deficiência, o MPT habitualmente não considera, na ocasião da propositura das 

ações, as dificuldades de empresas que exercem em cumprirem a cota, impondo a 

assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, cujo descumprimento 

implica em multas altas, além de autorizar – por se tratar de título executivo 

elencado no art. 876 da CLT – a propositura de ação de execução, inclusive sob 

ameaça de propositura de ação civil pública. 

 

3.4 Fiscalização pela Previdência Social e Ministério do Trabalho e Emprego 

 

Atualmente, é a Previdência Social, a princípio, a responsável pela 

fiscalização do cumprimento da Legislação de cotas pelas empresas, competindo-

lhe estabelecer programas e adotar sistemas de controle de habilitados e 

reabilitados (art. 33 da Lei 8.212/91). 

Contudo, verifica-se que o art. 15 da Lei 7.853/198944 ao estabelecer a 

necessidade de participação do Ministério do Trabalho e Emprego, inseriu-o na 

                                                           
44 Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989. Art. 15 - Para atendimento e fiel cumprimento do que 
dispõe esta Lei, será reestruturada a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, e 
serão instituídos, no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e 
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obrigação de manter órgãos encarregados da coordenação setorial dos assuntos 

concernentes a pessoas com deficiência. 

Destarte, o que efetivamente ocorre é que o Ministério da Previdência 

verifica o cumprimento da reabilitação profissional dos seus segurados e o Ministério 

do Trabalho e Emprego cuida dos contratos de trabalho.  

Sendo que a fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego implica em 

lavratura de auto de infrações e imposição de multas.  

Registre-se que o auto de infração é ato administrativo vinculado à 

legislação existente e quando verificada a violação de preceito legal, deve ser 

lavrado o auto de infração, sob pena de responsabilidade administrativa do auditor 

fiscal, consoante art. 628 da CLT. 

Entretanto, discute-se a aplicação de multa pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego ao fiscalizar a reserva de cotas para pessoas com deficiência, vez que a 

Lei n. 7.853/1989 não é expressa acerca da imposição de multas que decorrem da 

lavratura do auto de infração.  

Ainda, insta registrar que Ministério Público do Trabalho e Ministério do 

Trabalho e Emprego, ao fiscalizarem o cumprimento da cota legal estabelecia pela 

Lei 8.213/91, no mais das vezes, não verificam as condições específicas das 

empresas fiscalizadas, a fim de entender melhor onde esse profissional com 

deficiência poderia trabalhar, para assim, calcular o número de profissionais 

deficientes, de acordo com as atividades que são possíveis de serem exercidas por 

ele dentro da empresa. 

Por fim, como no caso da garantia de emprego, consoante exposto, é 

importante que as empresas demonstrem que envidaram esforços para preencher 

                                                                                                                                                                                     

Assistência Social, órgãos encarregados da coordenação setorial dos assuntos concernentes às 
pessoas portadoras de deficiência. 
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as vagas, afim de justificar a futura propositura de ação anulatória de auto de 

infração. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 04 A PROBLEMÁTICA DA COTA PARA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Como visto acima, a exclusão social, forçou a criação de proteções 

específicas destinadas aos trabalhadores com deficiência, seja através da 

Constituição Federal, legislação infraconstitucional e medidas impostas pela OIT e 

ONU e recepcionadas por nosso país. 

Ocorre que a proteção dos deficientes por meio de ações afirmativas e por 

intermédio da legislação, fiscalizada pelo MTE e pelo MPT são formas de atribuir 

dignidade e resguardar seus direitos de não serem discriminados e mais largamente, 

de garantir a sua igualdade, perante os demais, com a finalidade de assegurar que 

esses cidadãos também possam ter a possibilidade de igualdade de oportunidade e 
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tratamento, saindo da exclusão social que lhe é imposta pelo preconceito ou 

discriminação. 

Em matéria publicada no site Âmbito Jurídico, LUCIANO ALMEIDA SOMMA, 

destacou as medidas adotadas para o aumento da inclusão social em nosso país: 

 

O ensino e a capacitação das PCDs foi a política pública mais 
utilizada para aumentar a inclusão social deste grupo. Apesar de 
possuir um caráter segregatício, criando escolas e institutos 
específicos, evitando a interação das PCDs com a sociedade, esta 
medida foi a maior motivadora do crescimento e alcance destes ao 
mercado de trabalho. Em conjunto, a Constituição Federal de 1988 
(CF/88), foi o marco cívico que proporcionou a igualdade de direito 
ao todos os cidadãos, trazendo garantias e direitos irrevogáveis as 
PCDs nunca antes abordadas, assim, tirando-o do assistencialismo e 
introduzindo o grupo como parte integrante da sociedade45. 

 

Nessa seara, interessante destacar da doutrina de SÉRGIO PINTO MARTINS, 

como a colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de 

trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes: 

 

I – prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior 
dificuldade de inserção no  campo de trabalho; 
II – provisão de suportes e individualizados que atendam a 
necessidades especificas da pessoa com deficiência, inclusive a 
disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente 
facilitador e de apoio no ambiente de trabalho; 
III – respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com 
deficiência apoiada; 
IV – oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com 
vistas a definição de estratégias de inclusão e de superação de 
barreiras, inclusive atitudinais; 
V – realização de avaliações periódicas; 
VI – articulação intersetorial das políticas públicas; 
VII – possibilidade de participação de organizações da sociedade 
civil46. 

 

                                                           
45 Disponível em:  
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17700&revista_cader
no=25>. Acesso em 23/08/2016. 
46 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit., p. 741. 
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Entretanto, é possível afirmar a medida que mais se destaca é a 

obrigatoriedade de reserva de vagas ou cota para os deficientes, como visto, uma 

ação afirmativa que busca igualdade de oportunidade no mercado de trabalho, 

através de um mecanismo compensatório.  

Porém, não há como ignorar que em sentido contrário as empresas 

registram enfrentar dificuldades em cumprir a cota para deficientes prevista na lei 

8.213/91 e demais legislações que tratam do tema, não só pela falta de 

trabalhadores com deficiência qualificados, ou não, no mercado de trabalho, mas 

também pela dificuldade de empresas que exercem determinada atividade em 

contratar os portadores de deficiência. 

Segue abaixo reportagem publicada no site do Portal Brasil, ao colher 

informações através da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde: 

 

Dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) 
indicam que, caso as empresas seguissem a lei, pelo menos 827 
mil postos de trabalho estariam disponíveis para essas pessoas, 
mais de 7 milhões de cidadãos que se enquadram nas 
exigências da legislação. Entretanto, apenas 381.322 vagas 
foram criadas. 
De acordo com a auditora fiscal Fernanda Cavalcanti, responsável no 
Ministério do Trabalho pela fiscalização do cumprimento da Lei de 
Cotas, muitas empresas acabam contratando as pessoas com 
deficiência apenas depois de multadas. 
Elas alegam que não possuem vagas adequadas a esses 
trabalhadores, já que muitos deles possuem limitações físicas ou 
intelectuais que dificultariam sua inclusão. “Mas é sempre bom 
lembrar que os postos de trabalho devem ser adaptados às 
pessoas, com e sem deficiência, e não as pessoas devem se 
adaptar aos postos de trabalho”, pondera. 
A PNS também mostra que as pessoas com pelo menos uma 
deficiência, com renda mensal habitual de R$ 1.499, recebem 11,4% 
a menos do que as sem deficiência, com renda de R$ 1.69347. (grifos 
nossos) 

                                                           
47 Publicado por Portal Brasil: 25/07/2016 19h38, última modificação em 26/07/2016 13h24. 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/07/lei-de-cotas-para-pessoas-
com-deficiencia-completa-25-anos> Acesso em 30 de agosto 2016.   
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É de se reconhecer que, a Constituição Federal48, em especial em seu art. 

170, quando tratou da ordem econômica e elegeu seus princípios, destacou a 

propriedade privada e, sucessivamente, a função social da propriedade como seus 

princípios. 

Assim como o é o valor social do trabalho, fundamento da ordem 

constitucional, (art. 1º, inciso IV), da Ordem Econômica (art. 170) e da Ordem Social 

(art. 193)49, que representa o direito dos cidadãos de obterem empregos plenos e do 

livre exercício de qualquer trabalho de forma digna. 

Mais claramente, temos que o texto constitucional positivou a união 

indissociável entre a propriedade e a sua função social, ao arrolar o direito de 

propriedade dentre os direitos e garantias individuais fundamentais, sendo que logo 

em seguida agrega a função social (art. 5°, inc. XXII e XXIII). 

De tal forma que, a empresa não é mais uma entidade a par da sociedade, 

atualmente fala-se na sua função social, em dever e responsabilidade social; busca-

se harmonia na consecução de interesses privados e sociais. 

Nos dizeres de FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, temos que: 

 

A função social é um poder-dever do proprietário de dar ao objeto da 
propriedade determinado destino, de vinculá-lo a certo objetivo de 
interesse coletivo. Não pode ser encarada como algo exterior à 
propriedade, mas como elemento integrante de sua própria 
estrutura.50 

 
                                                           
48 Constituição Federal, art. 5º, XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade 
atenderá a sua função social e art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: II - propriedade privada; III - função social da 
propriedade. 
49 Constituição Federal, art. 1º, - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: inciso IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; art. 193. A ordem 
social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 
50 LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 4 ª ed. 
Barueri, SP: Manole, 2010. 
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Nesta linha de raciocínio, CARLOS HENRIQUE DA SILVA ZANGRANDO, defende 

que: 

 

O que se propõe é a harmonização: toma-se o conceito de empresa, 
e os valores iniciais que lhe conferem legitimidade (o individualismo, 
a propriedade e a livre-iniciativa), e equilibremos com a função social, 
aceitando o fato de que a empresa é apenas um meio voltado à 
pessoa e à sociedade51. 

 

De tal modo, visualiza-se que para que seja atingida a função social da 

propriedade, o empresário há de observar o papel produtivo desta perante a 

sociedade, o que inclui o cumprimento da legislação social e trabalhista.  

Entretanto, a dificuldade maior reside exatamente em encontrar o deficiente 

que possa exercer uma atividade, que pela sua peculiaridade, exige uma 

qualificação que por vezes não pode ser adquirida por ele. 

O maior problema registrado pelas empresas é a falta de bom senso na 

interpretação da Lei, pois ações são propostas pelo Ministério Público do Trabalho 

sem levar em conta qualquer excludente ou fato que possa demonstrar a dificuldade 

da empresa, mormente pela sua atividade, em contratar os deficientes.  

E a defesa das empresas junto ao judiciário sempre foi a de tentar 

demonstrar que foram envidados todos os esforços para contratação de deficientes 

e cumprimento das cotas, porém, o percentual legal não fora alcançado. 

Exatamente aí residiria o problema, pois a interpretação da Lei é feita de 

forma literal pelos fiscais do Ministério do Trabalho, bem como pela Procuradoria, 

não havendo qualquer brecha, perante a eles, para se discutir o tipo de atividade da 

empresa ou quais cargos deveriam entrar no cálculo, sendo a empresa obrigada a 

contratar deficientes, sem ter onde colocá-los para trabalhar.  

                                                           
51 ZANGRANDO, Carlos Henrique da Silva. Op. Cit., p. 144. 
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Neste passo, há quem defenda uma flexibilização na legislação, sendo 

analisada, quando solicitada para empresa, o tipo de atividade exercida, o número 

de empregados alocados em atividades que são possíveis de ser exercidas por 

deficientes e, somente com base nesse número calcular a cota. Ou seja, excluem-se 

as atividades que não são possíveis de serem exercidas por pessoas com 

deficiência e consideram-se somente as atividades que estes trabalhadores 

consigam exercem sem colocar em risco sua integridade física, bem como a de 

terceiros. 

O Dr. PEDRO ALCÂNTARA KALUME, menciona a falta de preparo para aplicar a 

exigência prevista em Lei, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e da Procuradoria 

do Trabalho: 

Contudo, não podemos deixar de reconhecer, por várias razões que 
expenderemos a seguir, que sua aplicação hoje, tal como vêm 
exigindo o Ministério do Trabalho e Emprego, por alguns de seus 
fiscais, o Ministério Público do Trabalho por algumas de suas 
Procuradorias Regionais, além da Previdência Social, esta quando 
ao que chama de reabilitação profissional do segurado (que nem 
sempre significa reabilitação) é, no mínimo, inoportuna. 
Como efeito, num momento como este em que todos sabemos que 
os órgãos incumbidos de preparar o deficiente, habilitando-o ou 
reabilitando-o para atender exigências do mercado de trabalho, na 
forma ditada por lei, ainda NÃO cumpriram com o dever de casa, a 
exigência que vem fazendo para contratar deficientes 
atabalhoadamente, sem que possuam habilitação certa para o 
exercício de cargos certos, sem dúvida vai esbarrar no inexequível.52 

 

E na prática é o que acaba acontecendo, pois as empresas realmente 

defendem que não conseguem contratar profissionais deficientes, seja por falta de 

qualificação ou por impossibilidade de exercer certas atividades, conforme acima, e 

quando contratam apenas para cumprirem a cota estabelecida na legislação, estes 

sofrem diretamente com a discriminação. 

Adiante, o Autor comenta: 

                                                           
52 KALUME, Pedro de Alcântara. Op. cit., p. 73.  



60 

 

 

Salvo, pois, louváveis, porém, raríssimas exceções, em regra, a mão-
de-obra ofertada de portadores de deficiência se concentra entre 
profissionais liberais e algumas profissões mais voltadas ao setor 
administrativos e burocrático das empresas — excelentemente 
exercidas por eles, diga-se de passagem. Para os setores de 
produção industrial, muito pouco ou quase nada existe, salvo quando 
preparados pelas próprias empresas. 
Ora, se o grosso das necessidades de mão-de-obra empregada se 
concentra exatamente nas áreas de produção e não nos setores 
administrativos ou burocráticos, torna-se fácil concluir pela escassez 
e despreparo da mão-de-obra ofertada, em relação a cada um dos 
demais setores de atividade, onde grande poderia ser a absorção 
dessa mão-de-obra. 
Caberia, neste caso, a cada ramos de atividade por seus órgão de 
representação de classe, proceder a um estudo criterioso e objetivo, 
conjuntamente com os órgãos governamentais que cuidam do 
problema (incluídos, obrigatoriamente, o Ministério da Previdência e 
Assistência Social, o Ministério Público do Trabalho e as entidades 
de formação profissional) para que, por via dessa análise, se 
relacionassem os cargos factíveis de ocupação por deficientes, pois 
compatíveis com suas condições pessoais, além da relação dos 
riscos envolvidos, métodos de prevenção coletiva e adequados 
equipamentos de proteção individual — EPI necessários ao exercício 
da atividade. Além de ser o caminho correto, isto seria o mínimo a se 
fazer. 
O que é lamentável, contudo, é pretender impingir às empresas um 
número de deficientes qualquer, sem uma análise criteriosa do seu 
quadro de aproveitamento e, sobretudo, dos riscos que o exercício 
de cada cargo pode envolver, principalmente, numa atividade 
industrial, de mineração, de construção civil, de transporte e tantas 
outras, em que são, evidentemente, muito mais acentuados e 
maiores que em outras.53  
 

No texto científico de MARCO ANTÔNIO RIBEIRO e RICARDO CARNEIRO, 

vislumbramos um posicionamento contrário, em especial no que refere ao fato das 

empresas, ao selecionarem os deficientes, escolherem dentre eles, aqueles cujas 

deficiências são menos graves, sendo que referida seletividade, implica, mais uma 

vez, em discriminação, conforme segue: 

 

Além de parcial, a inclusão assegurada pela lei é excludente. Como 
não há exigências quanto ao tipo de deficiência para fins de 
observância da cota empregatícia, as empresas, regra geral, 
selecionam, dentre os portadores de deficiência, aqueles que lhes 

                                                           
53 KALUME, Pedro de Alcântara. Op. cit., pp. 88 e 89. 
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são mais convenientes. A seletividade incrustada nas contratações 
realizadas tende a discriminar as pessoas com deficiências mais 
graves, como os cegos, os surdos, os doentes mentais e os 
cadeirantes. Essa seletividade presente na conduta das empresas, 
deve-se reconhecer, espelha, em larga medida, aquilo que se passa 
no plano da sociedade. As dificuldades de inserção das pessoas com 
deficiência não se atêm ao mercado de trabalho, mas envolvem o 
acesso a bens e serviços essenciais e ao espaço público, em 
consonância com a noção de direito a condições básicas de 
igualdade e de oportunidade no tocante à convivência social. 
Assegurar efetivamente oportunidades adequadas de emprego ao 
portador de deficiência supõe, portanto, a garantia, pela coletividade, 
de serviços de suporte demandados pelos mesmos, de forma a que 
possam aspirar realisticamente à condição de cidadão, da qual o 
direito ao trabalho é uma dimensão. Em suma, a lei de cotas 
empregatícias constitui, inegavelmente, um avanço no sentido de 
proporcionar oportunidades mais efetivas para a inclusão das 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A aplicação da 
norma legal, contudo, vem esbarrando na conduta refratária das 
empresas, o que demanda uma capacidade de fiscalização e 
enforcement para fazê-la valer sem a necessária correspondência no 
aparato estatal com a atribuição de desempenhar a função. Escapar 
dessa dependência da ação fiscalizatória do governo requer uma 
mudança na postura das empresas, no sentido de sua adesão tácita 
ao dispositivo legal. No entanto, não dá para esperar que isto ocorra 
espontaneamente, descolado de um compromisso mais efetivo 
quanto ao respeito dos direitos de cidadania dos portadores de 
deficiência no âmbito da sociedade como um todo. É esse o difícil 
caminho a ser trilhado, de forma a que a observância do sistema de 
cotas deixe de ser parcial e se torne plenamente institucionalizada54. 

 

O posicionamento de LUIZ ALBERTO DAVID ARAÚJO: 

 

A pessoa com deficiência, no entanto, deve estar habilitada para o 
emprego ou função de modo que se possa fazer incidir a regra 
isonômica. 
Entenda-se bem que não estamos diante de uma autorização 
genérica e incondicional para a contratação das pessoas com 
deficiência. No entanto, em caso de dúvida (se há ou não 
possibilidade de desempenhar a tarefa) por força do princípio 
inclusivo, do artigo terceiro, inciso IV, a postura correta seria a de 
incluir. Ou seja, deixar para o estágio probatório (e na relação 
privada de trabalho para o contrato de experiência) a resposta se há 
ou não capacitação para tanto. Nos concursos públicos, o candidato 
com deficiência (que for aprovado na prova) tem direito de ser 
admitido e ter seu desempenho aferido durante o estágio probatório. 
Entre excluir e tentar a inclusão, o princípio constitucional do 
artigo terceiro, inciso IV, manda o sistema acolher a segunda 

                                                           
54 RIBEIRO, Marco Antônio / CARNEIRO, Ricardo. A inclusão indesejada: as empresas brasileiras 
face à lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-2302009000300008&lng=pt&nrm=iso> 
acesso em 26/08/2016. 
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hipótese, ou seja, tentar a inclusão, em caso de dúvida55. (grifos 
nossos) 

 

A Dra. CÉLIA MARA PERES, discorre sobre soluções interessantes para os 

problemas das empresas na contratação de pessoas com deficiência, uma vez que 

a lei não distingue os tipos de atividades empresariais: 

   

Outrossim, a “lei de cotas”, a exemplo do tratamento dispensado às 
“deficiências”, não distinguiu os tipos de atividades empresariais e 
ramos em que é realmente possível, razoável e justificado exigir a 
contratação de pessoas com deficiência de maneira compulsória. 
Não se pode olvidar que existem atividades empresariais que 
possuem natureza especial, incompatível com a contratação de 
trabalhadores com determinados tipos de limitações. Nestes casos, 
as empresas terão suas possibilidades quanto ao cumprimento da 
cota imposta pela lei, muito mais reduzidas se comparadas com 
outras empresas que se ativam em outros tipos de atividades 
empresariais. Como solução a este impasse relacionado à efetivação 
da igualdade, não propomos simplesmente a extinção da 
obrigatoriedade quanto à contratação de trabalhadores com 
deficiência, mas tão somente a adoção de medidas que possibilitem 
efetiva e justificadamente o seu cumprimento. Assim, poderíamos 
sugerir que: (i) a lei cuide de distinguir tipos de limitações e tipos de 
atividades empresariais, prevendo cotas diferenciadas de 
contratação; (ii) que a lei preveja obrigações alternativas, como que a 
organização empresarial cuide de implementar atividades voltadas à 
inclusão social, como cursos, manutenção de creches especializadas 
em crianças com deficiência etc.; (iii) que a lei preveja incentivo fiscal 
para motivar maior número de contratações, com vistas à efetiva 
inclusão social; ou ainda, que (iv) a implementação da igualdade e 
não discriminação com relação aos portadores de deficiência seja 
tratada por lei que contenha em seu conteúdo cláusulas abertas e 
conceitos legais indeterminados, a qual, em vez de emoldurar as 
regras jurídicas, fixando critérios matemáticos e objetivos, deixe ao 
juiz o papel de concretizador da finalidade da norma.56 

 

Com relação a primeira possibilidade levantada, acerca das cotas 

diferenciadas a autora defende que: 

 

Essa possibilidade nos parece viável, a exemplo das regras fixadas 
no NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico), por meio do qual o 
legislador, pautado em estudo estatístico por ramo de atividade 

                                                           
55 ARAÚJO, Luiz Alberto David. Op. Cit., p.87.   
56 PERES, Célia Mara. A igualdade e a não discriminação nas relações de trabalho. 1ª ed., São 
Paulo: LTr, 2014, p. 99. 
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econômica, estabeleceu previamente de maneira presumida os 
casos em que os afastamentos por doença do trabalhador se 
caracterizam como doença ocupacional. Segundo Gustavo Filipe 
Barbosa Garcia: “A lei n. 11.430, de 26.12.2006, instituindo o 
chamado (Nexo Técnico Epidemiológico (NTEP), acrescentou à lei n. 
8.213/1991 a seguinte previsão de grande importância na 
caracterização da natureza ocupacional do agravo: ‘art. 21-A. A 
perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza 
acidentária da incapacidade quando consta ocorrência de nexo 
técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da 
relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida 
motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional 
de Doenças – CID, em conformidade com o que dispuser o 
regulamento. §1º A perícia médica do INSS deixará de aplicar o 
dispositivo nesse artigo quando demonstrada a inexistência do nexo 
de que trata o caput desse artigo. §2º A empresa poderá requerer a 
não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão 
caberá recurso com efeito suspensivo da empresa ou do segurado 
ao Conselho de Recurso da Previdência Social”. GARCIA, Gustavo 
Filipe Barbosa. Acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e nexo 
técnico epidemiológico. São Paulo: Método, 2007. P. 87-88. No caso 
dos portadores de deficiência, a sugestão aqui ventilada, à 
semelhança do NTEP, buscaria: (i) classificar os tipos de limitações e 
(ii) relacionar tais limitações aos possíveis ramos de atividade 
econômica em que elas não sejam obstáculos para o exercício da 
atividade laboral e, principalmente, para a plena inclusão social57. 
  

Ainda, em pesquisa realizada conjuntamente pela Fundação Banco do Brasil 

e a Fundação Getúlio Vargas, disponível no site do Centro de Políticas Sociais desta 

última (CPS/FGV), estudo intitulado “Retratos da Deficiência no Brasil”, ao analisar o 

CENSO do ano 2000, apontou como solução política com a finalidade de conciliar 

justiça social e eficiência econômica, seria fazer com que as empresas que não 

cumprissem as cotas contribuíssem para um fundo de financiamento de ações 

voltadas às pessoas com deficiência.  

Também foi sugerido o fornecimento de adicional de renda para o 

investimento na educação de pessoas com deficiência, considerando-se que a 

carência de mão de obra qualificada de pessoas com deficiência é apontada como 

empecilho para o cumprimento das cotas pelas empresas. 

                                                           
57 PERES, Célia Mara. Op. Cit., p. 100. 
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Defenderam que “é preciso que, pelo menos, uma parcela expressiva da 

população composta por pessoas com deficiência, deixem de ser objetos da mera 

filantropia institucional para se tornarem sujeitos protagonistas das melhoras 

alcançadas em suas vidas58”. 

Entretanto, segue entendimento de LUCIANA e PEDRO HENRIQUE TÁVORA 

NIESS sobre políticas filantrópicas substitutivas da obrigação imposta de reserva de 

vagas nas empresas: 

 

Há quem sustente que as empresas sejam desobrigadas dessas 
contratações, mediante pagamento de uma contribuição em prol dos 
portadores de deficiência, o que, evidentemente, afronta o direito de 
inclusão dessas pessoas na área do trabalho, legitimando a 
discriminação, fulminando a expectativa criada com a previsão 
normativa e definitivamente contribuindo com a improdutividade, a 
inutilidade, o insucesso do portador de deficiência que não quer nem 
precisa da esmola. É a negação da emancipação sob o pretexto 
hipócrita da proteção. A assistência não deve ser recebida como 
opção substitutiva do emprego59. 

 

Demais disso, o Legislativo vem trabalhando para que a norma legal seja 

cumprida, incentivando o interesse das pessoas com deficiência a se tornarem 

empregadas e a contratação de pessoas com deficiência por empresas privadas. 

Exemplo disso é a novel Lei 13.146/2015, que criou benefício assistencial 

para a pessoa com deficiência moderada ou grave que ingresse no mercado de 

trabalho, desde que em atividade que a enquadre como segurada obrigatória do 

Regime Geral de Previdência Social. A seguir: 

 

Art. 94.  Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa 
com deficiência moderada ou grave que:  
I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da 
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer 
atividade remunerada que a enquadre como segurado 
obrigatório do RGPS;  
II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de 
prestação continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de 

                                                           
58 Disponível em: <http://www.cps.fgv.br/cps/deficiencia_br/PDF/PPD_Sumario_Executivo.pdf>. 
Acesso em 27.08.2016. 
59 NIESS, Luciana Toledo Távora/ NIESS, Pedro Henrique Távora. Pessoas Portadoras de 
Deficiência no Direito Brasileiro. 1ª ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 99.  
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dezembro de 1993, e que exerça atividade remunerada que a 
enquadre como segurado obrigatório do RGPS. (grifos nossos) 

 

Ainda, foi aprovada proposta de Lei, em dezembro de 2015, pela Comissão 

de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos 

Deputados que concede dedução de imposto de renda às empresas que 

contratarem pessoas com deficiência acima dos limites estabelecidos pela legislação 

brasileira. O Projeto de Lei é o n. 2761/2015, do deputado Arthur Virgílio Bisneto 

(PSDB-AM), caso aprovada, a dedução será de 50% do valor dos salários dos 

empregados com deficiência ou reabilitados e valerá em cada período de apuração, 

trimestral ou anual60. 

Destaque-se que a tendência jurisprudencial sempre foi no sentido de que 

as empresas devem cumprir a cota independentemente da atividade exercida, pouco 

importando se haviam profissionais habilitados ou se determinada atividade seria 

possível de ser exercida por deficientes. 

Ocorre que tal situação está, aos poucos, mudando. O Tribunal Superior do 

Trabalho, através da Oitava Turma, proferiu decisão em ação civil pública do MPT, 

na qual entendeu que não havia ato ilícito da empresa que não cumpriu a cota para 

pessoas com deficiência, uma vez que demonstrada a tentativa em fazê-lo, 

relativizando a obrigatoriedade no preenchimento da cota para os deficientes, segue 

referida decisão publicada em 29/04/2016 no Diário Eletrônico da Justiça do 

Trabalho: 

 

O acórdão regional negou provimento ao Recurso Ordinário do 
Ministério Público, no ponto. Entendeu não haver ato ilícito por parte 
da empresa demandada ao não observar as cotas de pessoas 

                                                           
60 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1692878>. Acesso em 
20/09/2016.  
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portadoras de deficiência, em razão das dificuldades para encontrar 
candidatos com tal perfil: 
    a) Cota de pessoas portadoras de deficiência 
    A questão aposta nos autos é de grande complexidade, inclusive 
de cunho social, sendo bem divergente a jurisprudência sobre o 
tema. 
    No caso concreto, restou demonstrado que a empresa tem 
procurado atender aos ditames legais, não só contratando 
(parcialmente) como disponibilizando vagas a pessoas portadoras de 
deficiência. Há prova de diversas solicitações efetuadas a 
associações de deficientes para o preenchimento de vagas, sem 
sucesso, existindo, inclusive, documentos emanados do Sistema 
Nacional de Empregos - SINE-RS informando não haver nos seus 
cadastros profissionais portadores de deficiência habilitados para as 
funções solicitadas. 
    Ainda que a norma estabeleça a obrigatoriedade no 
preenchimento dos percentuais dos cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, o certo é que o 
número de candidatos existente é insuficiente ao preenchimento das 
vagas, como bem concluiu a sentença. 
    Ou seja, na atual conjuntura, não há como a reclamada 
implementar o requisito legal, porquanto o número de candidatos 
portadores de deficiência ou reabilitados aptos ao trabalho é 
insuficiente. 
    Trata-se de uma circunstância que ultrapassa até mesmo o ato 
volitivo do empregador, estando mais atrelada à triste realidade da 
opção pelo assistencialismo em detrimento da utilização do trabalho 
como instrumento de valorização da dignidade da pessoa humana. 
    Nesta senda, não há como se acolher o recurso interposto pelo 
autor, como decidido na sentença, com fundamentos aos quais me 
reporto: 
    A Lei n. 8.213/91, em seu art. 93, define o seguinte: 
    "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. 
    [...]". 
    O art. 36 do Decreto n. 3.298/99 reproduz exatamente o quanto 
consta no dispositivo legal acima citado. Daí, depreende-se que as 
empresas obrigam-se à contratação de pessoas portadoras de 
deficiência em percentuais progressivos de acordo com o total de 
seu quadro de pessoal. 
    Entretanto, é inviável, e contra-intuitivo, que a lei imponha 
obrigação de fim sobre alguém quando o cumprimento de tal 
obrigação depende da vontade e disponibilidade de terceiros, de 
modo que entendo que a obrigação legal imposta é de meio, e não 
de resultado; em outras palavras, provado que a ré empenhou todos 
os esforços necessários para empregar pessoas portadoras de 
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deficiência, não se ultimando a contratação por motivos alheios à sua 
vontade, é inviável a responsabilização da demandada. 
    Analisando os documentos carreados com a defesa, restam 
cristalinos os esforços envidados pela ré para a divulgação das 
vagas disponíveis para pessoas portadoras de deficiência, mormente 
os anúncios de jornal das fls. 170/199 (em periodicidade satisfatória, 
entre julho/2010 e maio/2013), além de outros esparsos anúncios 
carreados aos autos (fl. 165, por exemplo). Saliento que o argumento 
do autor no sentido de que a ré exigia experiência mínima dos 
candidatos não vinga, uma vez que o anúncio veiculado via internet 
em 23/03/2010 (fls. 166 e seguintes), por exemplo, declina 
expressamente não serem necessários experiência prévia ou mesmo 
cursos de capacitação. Ainda, os documentos das fls. 142/164 
demonstram as tentativas da ré de buscar candidatos portadores de 
deficiência em contato com agências de emprego, SINE e 
associações/fundações que prestam apoio a pessoas nessa 
condição. É inviável, portanto, a condenação da ré na forma dos 
itens 'a', 'b' [este acolhido nos embargos de declaração] e 'c' do 
pedido, uma vez que a demandada já vem tentando contratar 
pessoas portadoras de deficiência há algum tempo, mas sem 
sucesso por motivos alheios à sua vontade. 
    Além disso, refiro que o deferimento do quanto requerido no item 
3.3 do pedido seria tão inócuo quanto o acima exposto, uma vez que 
uma ordem judicial não tem o condão de fazer com que os 
candidatos se interessem pelas vagas oferecidas pela ré. (grifei). 
    Assim já decidiu esta Corte Trabalhista em ação similar: 
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA DE VAGAS. PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA E REABILITADAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
ART. 93 DA LEI Nº 8.213/91. APRENDIZES. ARTIGO 429 DA CLT. 
1. Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a 
reclamada empenha esforços com o objetivo de atingir integralmente 
a cota legal de reserva de vagas para portadores de deficiência e 
reabilitados, na forma do disposto no art. 93 da Lei 8.213/91, 
mediante a comunicação das vagas a entidades pertinentes e 
publicações em jornal local, sendo que das 104 vagas exigidas para 
PPDs (inserção no inciso IV do artigo citado), 88 foram preenchidas. 
Recurso do Ministério Público do Trabalho não provido, 
considerando-se, ainda, que o preenchimento das vagas não 
depende apenas dos esforços da empresa, mas também do 
interesse dos grupos de trabalhadores e da disponibilidade da mão 
de obra, bem como diante da inexistência de prova da existência de 
candidatos habilitados para o preenchimento das vagas em questão. 
(TRT da 04ª Região, 6a. Turma, 0124900-93.2009.5.04.0522 RO, em 
24/08/2011, Desembargadora Maria Inês Cunha Dornelles - Relatora. 
Participaram do julgamento: Desembargadora Beatriz Renck, 
Desembargadora Maria Cristina Schaan Ferreira) 
    Sentença confirmada. (fls. 630/634 - destaquei) 
    Em que pese o art. 93 da Lei nº 8.213/91 imponha a obrigação de 
contratar empregados com deficiência no percentual que estipula, é 
certo que o cumprimento da obrigação impõe a observância das 
peculiaridades do caso concreto. 
      Na hipótese, o Tribunal Regional consigna que o 
descumprimento da determinação legal não decorreu de culpa da 
Reclamada, que envidou todos os esforços para incluir empregados 
com deficiência ou reabilitados em seus quadros. Tais esforços, 
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contudo, restaram infrutíferos na medida em que não há candidatos 
com tal perfil. 
    Ante a realidade descrita, não se pode atribuir o descumprimento 
do art. 93 da Lei nº 8.213/91 a inércia e/ou a dolo da companhia, mas 
a fatores demográficos a respeito dos quais a Reclamada não detém 
o menor controle. 
    Assim, não há como se exigir da empresa o cumprimento de 
obrigação cujo adimplemento é, no presente contexto, impossível.61 

 

Assim, é notório que a Justiça do Trabalho não fecha os olhos para a 

problemática enfrentada pelas empresas, que através de ações anulatórias de autos 

de infração e defesas em ações civis públicas, levam para o Judiciário a realidade 

dos fatos e buscam a melhor forma de atender a obrigação de contratação dos 

deficientes físicos, em especial em determinadas atividades. 

Abaixo, julgados contrários à decisão supracitada, que, no momento, é o 

entendimento majoritário dos Tribunais: 

EMENTA: Auto de infração. Validade. Multa devida. Contratação de 
empregados portadores de deficiência. As dificuldades para a 
contratação de trabalhadores com deficiência não constituem motivo 
suficiente para considerar nulo o auto de infração. A ninguém é 
permitido desconhecer a lei e cumpri-la; o legislador estabeleceu 
parâmetros a serem observados pelos empregadores que possuem 
mais de cem empregados os quais estão vinculados ao papel social 
da empresa, no contexto de uma sociedade democrática. Saliento 
que o empregador tem um amplo papel, no sentido de obtenção de 
melhorias sociais, e de desenvolvimento de políticas afirmativas62. 
(Publicada DEJT em 06/09/2016) 
 
Com a devida veniado respeitável entendimento originário, entendo 
que os elementos dos autos não são suficientes a infirmar a validade 
do auto de infração objurgado. 
 
É que o atingimento da cota imposta pela lei, com o nobre objetivo 
de assegurar garantias fundamentais aos trabalhadores portadores 
de necessidades especiais, pressupõe, em verdade, a efetiva ação 
da sociedade, sobretudo da empresa contratante, na viabilização 
das contratações preconizadas, o que vai muito além da genérica 
oferta de vagas, devendo ser providenciada a devida capacitação do 
trabalhador portador de deficiência para a função disponibilizada, 

                                                           
61 PROCESSO Nº TST-AIRR-956-14.2013.5.04.0005, Ministra Relatora  Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi. Disponível em <http://www.tst.jus.br> acesso em 30/08/2016. 

62 PROCESSO TRT 2ª Região – RO nº 0000855-57.2015.5.02.0006, Relatora Wilma Gomes Da Silva 
Hernandes. Disponível em < http://www.trtsp.jus.br/> acesso em 17/09/2016. 
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diante da esperada dificuldade em se encontrar profissionais 
qualificados, com o prévio preenchimento de todos os requisitos 
impostos para a contratação, não sendo aceitável, nesse contexto, a 
escusa empresarial, no preenchimento das cotas legais, pautada na 
ausência de trabalhadores portadores de deficiência disponíveis para 
o cargo ofertado (negritei). 
 
No presente caso, como bem observado pela recorrente, assim como 
pelo Parquet, em seu parecer (ID d2a5218), a farta documentação 
jungida aos autos (até mesmo com documentos replicados, v.g. 
documentos juntados sob os ID's 1564802 e seguintes) restringe-se 
a indicar a genérica disponibilização de vagas a pessoas com 
deficiência, mediante publicação de anúncios em meios de 
comunicação (v.g. ID 1367617 - convocação de candidatos para 
vagas técnicas com os dizeres "estamos considerando pessoas com 
deficiência para esta vaga") ou contato com instituições de amparo a 
portadores de necessidades especiais (v.g. cartas registradas sob ID 
1367649). Não se infere qualquer iniciativa empresarial de 
capacitação prévia a viabilizar o aproveitamento dos candidatos 
disponíveis, encaminhados pelas entidades assistenciais, conforme 
se denota dos e-mails ID 1367649, repetidos sob o ID 1564815 e, 
também, não é possível vislumbrar qualquer esforço no sentido de 
adaptar os postos de trabalho às especiais necessidades dos 
possíveis candidatos, sendo inadmissível a escusa de que a 
atividade fim da empresa seria, totalmente, incompatível com as 
limitações dos portadores de deficiência e reabilitados, quando, em 
verdade, a viabilidade do preenchimento das vagas depende do seu 
planejamento e vontade na efetivação da inclusão social desse grupo 
de trabalhadores especiais. 
 
Outrossim, merecem destaque as seguintes ilações lançadas pelo 
Ministério Público do Trabalho, acerca da possibilidade de 
coexistência da atuação investigativa desta instituição com a 
atividade fiscalizadora desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, in verbis: 
 
"Por fim, o Juízo de origem considerou que o esforço da empresa 
recorrida para cumprir a norma cogente em comento veio reforçado 
pela assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta perante o 
Ministério Público do Trabalho, fato que a empresa também utilizou 
em sua defesa, alegando que a autuação do Ministério do Trabalho 
não poderia ocorrer, pois o prazo concedido pelo MPT ainda não 
havia se encerrado. Com a devida vênia à construção lógica firmada 
pelo Juízo de Origem, entendemos que somente a assinatura de 
TAC perante o Ministério Público do Trabalho não contribui para a 
defesa da empresa recorrida, pelo contrário, só reforça que há 
descumprimento da legislação trabalhista. Cumpre ainda frisar que, 
ao contrário do alegado pela empresa recorrida, a atuação do 
Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho são 
absolutamente independentes e autônomas, razão pela qual a 
concessão de prazo para adequação de conduta por parte de um 
órgão não elide a atuação do outro, assim como já enfrentado pelo 
TST e ilustrado no aresto abaixo colacionado: "AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE 
DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NO 
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PREENCHIMENTO DE CARGOS COM PESSOAS PORTADORAS 
DE DEFICIÊNCIA OU REABILITADAS PELA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. 
POSSIBILIDADE. Demonstrado no agravo de instrumento que o 
recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se 
provimento ao agravo de instrumento para melhor análise da alegada 
violação do art. 93 da Lei 8.213/91. Agravo de instrumento provido. 
RECURSO DE REVISTA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 
FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NO 
PREENCHIMENTO DE CARGOS COM PESSOAS PORTADORAS 
DE DEFICIÊNCIA OU REABILITADAS PELA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. 
POSSIBILIDADE. O Auditor Fiscal do Trabalho, autorizado pela 
Constituição da República, em seus arts. 1º, incisos III (dignidade da 
pessoa humana) e IV (valor social do trabalho), e 7º (rol de direitos 
dos trabalhadores, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social), a par do art. 21, XXIV, CF/88, bem como pela 
legislação infraconstitucional, detém a prerrogativa de lavrar auto de 
infração com aplicação de multa por evidência de insuficiência no 
preenchimento de cargos com pessoas portadoras de deficiência ou 
reabilitadas da Previdência Social, por descumprimento do comando 
expresso contido no art. 93 da Lei 8.213/91. Deve ser ressaltada a 
possibilidade de insurgência contra esses atos tanto 
administrativamente quanto judicialmente. O Poder Executivo tem a 
competência e o dever de assegurar a fiel execução das leis no País 
(art. 84, IV, CF), função que realiza, no âmbito juslaborativo, entre 
outras medidas e instituições, mediante a competência explícita da 
União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (art. 
21, XXIV, CF). O Auditor Fiscal do Trabalho, como qualquer 
autoridade de inspeção do Estado (inspeção do trabalho, inspeção 
fazendária, inspeção sanitária, etc.) tem o poder e o dever de 
examinar os dados da situação concreta posta à sua análise, durante 
a inspeção, verificando se ali há (ou não) cumprimento ou 
descumprimento das respectivas leis federais imperativas. Na 
hipótese da atuação do Auditor Fiscal do Trabalho, este pode (e 
deve) examinar a presença (ou não) de relações jurídicas 
enquadradas nas leis trabalhistas e se estas leis estão (ou não) 
sendo cumpridas no caso concreto, aplicando as sanções 
pertinentes. Outrossim, não prospera o fundamento de que, na 
hipótese, haveria sobreposição na atuação de órgãos estatais. O 
Termo de Ajustamento de Conduta, disciplinado no art. 5°, § 6°, da 
Lei 7.347/85, é um mecanismo para solucionar pacificamente os 
conflitos, que busca resolver a questão e evitar a propositura da 
Ação Civil Pública, revelando-se como uma alternativa menos 
desgastante, se comparada à instauração de um processo judicial, 
tanto sob o aspecto econômico quanto psicológico. Por outro lado, a 
par desta atuação relevante do Ministério Público do Trabalho, a 
atividade fiscalizadora desenvolvida pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego é imperativa e concomitante, não existindo margem 
para qualquer subjetividade As autoridades quanto à aplicação 
de penalidades. do Ministério do Trabalho e Emprego estão 
plenamente vinculadas ao princípio constitucional da legalidade, haja 
vista o art. 628, caput, da CLT, que impõe ao Fiscal do Trabalho a 
lavratura do auto de infração quando verificar o descumprimento a 
preceito de proteção do trabalhador, sob pena de responsabilidade 
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pessoal, cumprindo ressaltar que o art. 11, I, da Lei 10.593/2002, 
também traz dispositivo que exige do Auditor Fiscal a verificação do 
cumprimento de disposições legais e regulamentares. Assim, 
resulta demonstrado, de forma cristalina, que a atividade de 
fiscalização do Auditor Fiscal do Trabalho não pode ser 
obstaculizada por eventuais acordos celebrados entre a 
empresa fiscalizada e outras . Recurso de entidades de proteção 
aos trabalhadores revista conhecido e provido." (RR - 71000-
80.2009.5.02.0061, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, 
Data de Julgamento: 28/11/2012, 3ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 30/11/2012) (grifos nossos)"(ID d2a5218 - negritei). 
 
Portanto, reputando-se regular a lavratura do auto de infração e a 
atuação do órgão fiscalizador, concedo provimento ao apelo da 
União para afastar a nulidade do auto de infração nº 200.595.385 
decretada na origem, julgando-se improcedente a ação e, como 
corolário, revogando-se a antecipação dos efeitos da tutela (ID 
1dfc21d), restando, dessa feita, prejudicada a alegação do Parquet, 
de julgamento extra petitano particular63. (Publicada DEJT em 
01/10/2015) 

 
 

Como é de se notar nos julgados acima, grande parte da jurisprudência 

ainda entende que dificuldades da observância da lei não justifica seu 

descumprimento, posicionamento que já está sendo flexibilizado, conforme já 

demonstrado.    

Entretanto, o que se discute, é se referida flexibilização na aplicação da 

legislação de reserva de cotas é benéfica, ou não, à sociedade.  

                                                           
63 PROCESSO TRT 15ª Região – RO nº 0010260-57.2013.5.15.0061, Relator João Batista da Silva. 
Disponível em <http://busca.trt15.jus.br/> acesso em 17/09/2016. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Historicamente, a vida das pessoas com deficiência foi marcada por 

dificuldades, discriminação e preconceito, o que demandou das sociedades formas 

de inclusão e soluções para a política assistencialista.  

A Constituição Federal de 1988 foi um marco no que refere a inclusão da 

pessoa com deficiência e visando fazê-lo através do mercado de trabalho, implantou 

a reserva de cargos em concursos públicos. Na iniciativa privada, foi a partir de 

1991, que foi criada a obrigação de reserva de vagas, com a Lei 8.213/1991. 

Tais ações promovem a cidadania e a melhor qualidade de vida desta 

parcela da população, além da menor dependência do Estado, através de políticas 

assistencialistas. 

Também a Constituição Federal traçou os princípios gerais da atividade 

econômica, garantindo a livre iniciativa, mas em contrapartida relativizou o direito de 

propriedade, atrelando-o à necessidade de se atender a uma função social, com a 

finalidade de participar da integração do cidadão à sociedade, garantir sua 

existência digna e a justiça social. 

Entretanto, desigualdades sociais, crises econômicas e desemprego 

marcam a sociedade moderna, ao passo que o sistema capitalista utiliza-se cada 

vez mais de concorrência desmedida, individualismo e busca incessante pelo lucro.  

O contexto global tende a privilegiar a iniciativa privada com a busca 

incessante das empresas pelo crescimento dos lucros. 
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 Neste cenário, a legislação atualmente existente não é suficiente para 

assegurar parcela significativa no mercado de trabalho para referido grupo, de 

pessoas com deficiência.  

Assim, a obrigatoriedade de contratação e reserva de vagas para as 

pessoas com deficiência, ainda que discutível, tem o efeito prático de promover a 

igualdade e respeito aos seus direitos, possibilitando sua inclusão profissional e por 

conseguinte, social. 

Como dito, a conduta discriminatória nega o Estado Democrático de Direito 

Brasileiro na medida em que o princípio da igualdade é um dos pilares de nossa 

Constituição Federal. 

Portanto, é factível concluir que a legislação deve ser observada em sua 

finalidade e quando comparada aos dados estatísticos existentes, entende-se o 

porquê da obrigatoriedade em ser cumprida. 

Por outra via, também foi possível perceber que as empresas têm grande 

dificuldade em cumprir a cota para deficientes, o que reflete na jurisprudência. 

Porém, os Órgãos Fiscalizadores não possuem meios de analisar o caso 

concreto e sopesar as características particulares de cada empresa, como por 

exemplo, sua área de atuação, isto porque o ato administrativo é vinculado e 

portanto, deve ser praticado em consonância com a legislação existente. Entretanto, 

há a possibilidade de se levar referida discussão ao Judiciário, que ainda que 

superlotado, diante das provas produzidas, pode flexibilizar a legislação e afastar a 

penalidade imposta. 

Assim, independentemente das dificuldades no cumprimento da legislação 

de reserva de cotas, esta deve ser observada, pois é parte da função social imposta 

às empresas pela Constituição Federal. 
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Não é fechar os olhos para a realidade dos empregadores, é abri-los para a 

realidade enfrentada diariamente pelas pessoas com deficiência, obedecendo-se 

aos princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana e não discriminação, tão 

cuidadosamente velados por nossa legislação, dando a eles efeitos práticos. 

São 23,92% (vinte e três, noventa e dois por cento) da população e ocupam 

apenas 0,77% das vagas disponíveis do mercado, 381.322 (trezentos e oitenta e um 

mil e vinte e duas) vagas, como visto na matéria supracitada, sendo tal número seria 

elevado para 827.000 (oitocentos e vinte e sete mil) se as cotas fossem cumpridas 

pelas empresas privadas. 

Sem a obrigatoriedade e mediante a fiscalização, por certo não haveria a 

proteção estatal adequada e referido número seria ainda menor. 

Assim, deve-se parar de enxergar o sistema de reserva de cotas como 

punitivo, parar de selecionar as pessoas dentre as com menor grau de deficiência e 

afastar o raciocínio de que os deficientes devem se adaptar aos cargos já existentes 

nas empresas, mas sim o contrário. Ora, se é uma obrigação legal, as empresas 

devem se antever às pessoas que devem contratar. 

A par disso, foi visto que a Legislação não ignora as dificuldades 

encontradas na contratação de pessoas com deficiência pelas empresas privadas, 

uma vez que foi transferido do Estado para os particulares parte da obrigação com a 

qualidade de vida dessa parcela da população e reflexo disso foi a criação de 

incentivos para as pessoas com deficiência moderada ou grave buscarem se 

tonarem empregadas, assim como há projeto de lei que utiliza a dedução do imposto 

de renda de parte do salário destes empregados, para incentivar a contratação de 

pessoas com deficiência em número superior a cota legal. 
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Consequentemente, o aumento de oferta de emprego, aumenta a inclusão 

social de parcela expressiva da população e diminui o número de pessoas que 

dependam, exclusivamente, de política assistencialista, uma vez que com o registro, 

é cessado o benefício, a exceção do exemplo acima. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 
LEI N. 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências. 

Subseção II 
Da Habilitação e da Reabilitação Profissional 
Art. 89. A habilitação e a reabilitação  profissional  e  social  deverão  proporcionar  
ao  beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas 
portadoras de deficiência, os meios para  a (re)educação e de (re)adaptação 
profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e  do contexto 
em que vive. 
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: 
a) o 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 habilitação e reabilitação social e 
profissional; 
b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, 
desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;  
c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. 
Art. 90. A prestação de que trata  o  artigo  anterior  é  devida  em  caráter  
obrigatório  aos  segurados,  inclusive  aposentados  e,  na  medida  das  
possibilidades  do  órgão  da  Previdência  Social,  aos  seus  dependentes. 
Art. 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio 
para tratamento ou  exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o 
Regulamento. 
Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a 
Previdência Social  emitirá  certificado  individual,  indicando  as  atividades  que  
poderão  ser  exercidas  pelo  beneficiário,  nada  impedindo que este exerça outra 
atividade para a qual se capacitar. 
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%;  
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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. 
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Anexo B 

DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999. 
Regulamenta  a  Lei  nº  7.853,  de  24  de  outubro  de  1989, dispõe  sobre  a  
Política  Nacional  para  a  Integração  da Pessoa Portadora de Deficiência, 
consolida as normas de proteção, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,  
incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 7.853, de 24 
de outubro de 1989, 
DECRETA: 
CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 
 Art. 1º A  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa  Portadora  de  
Deficiência  compreende  o conjunto de orientações normativas que objetivam 
assegurar o pleno exercício dos direitos individuais  e sociais das pessoas 
portadoras de deficiência. 
 Art. 2º Cabe  aos  órgãos  e  às  entidades  do  Poder  Público  assegurar  à  pessoa  
portadora  de deficiência  o  pleno  exercício  de  seus  direitos  básicos,  inclusive  
dos  direitos  à  educação,  à  saúde,  ao trabalho,  ao  desporto,  ao  turismo,  ao  
lazer,  à  previdência  social,  à  assistência  social,  ao  transporte,  à edificação  
pública,  à  habitação,  à  cultura,  ao  amparo  à  infância  e  à  maternidade,  e  de  
outros  que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 
pessoal, social e econômico. 
Art. 3º 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. 
Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 
seguintes categorias: 
I - deficiência física  –  alteração  completa  ou  parcial  de  um  ou  mais  segmentos  
do  corpo  humano, acarretando  o  comprometimento  da  função  física,  
apresentando-se  sob  a  forma  de  paraplegia, paraparesia,  monoplegia,  
monoparesia,  tetraplegia,  tetraparesia,  triplegia,  triparesia,  hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita  ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e asque não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
 II - deficiência  auditiva  –  perda  parcial  ou  total  das  possibilidades  auditivas  
sonoras,  variando  de graus e níveis na forma seguinte: 
a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve; 
b) de 41 a 55 db – surdez moderada; 
c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; 
d) de 71 a 90 db – surdez severa; 
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e) acima de 91 db – surdez profunda; e 
f) anacusia; 
III - deficiência visual – acuidade visual  igual ou menor que 20/200 no melhor olho, 
após a melhor correção,  ou  campo  visual  inferior  a  20º  (tabela  de Snellen),  ou  
ocorrência  simultânea  de  ambas  as situações; 
 I - deficiência  física - alteração  completa ou  parcial  de  um  ou  mais  segmentos  
do  corpo  humano, acarretando  o  comprometimento  da  função  física,  
apresentando-se  sob  a  forma  de  paraplegia, paraparesia,  monoplegia,  
monoparesia,  tetraplegia,  tetraparesia,  triplegia,  triparesia,  hemiplegia, 
hemiparesia,  ostomia,  amputação  ou  ausência  de  membro,  paralisia  cerebral,  
nanismo,  membros  com deformidade  congênita  ou  adquirida,  exceto  as  
deformidades  estéticas  e  as  que  não  produzam dificuldades para o desempenho 
de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
 II - deficiência  auditiva - perda  bilateral,  parcial  ou  total,  de  quarenta  e  um  
decibéis  (dB) ou  mais, aferida  por  audiograma  nas  freqüências  de  500HZ,  
1.000HZ,  2.000Hz  e  3.000Hz;  (Redação  dada  pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a  somatória da medida do campo visual em ambos os olhos  for  igual  ou  
menor  que  60º;  ou  a  ocorrência  simultânea  de  quaisquer  das  condições  
anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004). 
 IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior a 
média,  com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais;  
d) utilização da comunidade; 
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004). 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho;  
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
CAPÍTULO II 
Dos Princípios 
Art. 5º A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em 
consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos 
seguintes princípios; 
I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a 
assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto sócio-
econômico e cultural; 
II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 
assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar 
pessoal, social e econômico; e 
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III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de 
oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são 
assegurados, sem privilégios ou paternalismos. 
CAPÍTULO III 
Das Diretrizes 
Art. 6º São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência: 
I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa 
portadora de deficiência; 
II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados,  
bem assim com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta 
Política; 
III - incluir a pessoa portadora de deficiência,  respeitadas as suas peculiaridades,  
em todas as iniciativas governamentais relacionadas a educação, à saúde,  ao 
trabalho,  à edificação  pública,  à previdência social, à assistência social, ao 
transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer; 
IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases 
de implementação dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas; 
V - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de 
deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no 
mercado de trabalho; e 
VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de 
deficiência, sem o cunho assistencialista. 
CAPÍTULO IV 
Dos Objetivos 
Art. 7º São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência: 
I - o  acesso,  o  ingresso  e  a  permanência  da  pessoa  portadora  de  deficiência  
em  todos  os  serviços oferecidos à comunidade; 
 II - integração  das  ações  dos  órgãos  e  das  entidades  públicos  e  privados  nas  
áreas  de  saúde, educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação 
pública, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção 
das deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à inclusão social; 
III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das 
necessidades especiais da pessoa portadora de deficiência; 
IV - formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de 
deficiência; e 
V - garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento 
especializado e de inclusão social. 
CAPÍTULO V 
Dos Instrumentos 
Art. 8º São instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência: 
I - a articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham 
responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, em 
nível federal, estadual, do Distrito Federal e municipal; 
II - o fomento a formação de recursos  humanos  para  adequado  e  eficiente  
atendimento  da  pessoa portadora de deficiência; 
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III - a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de 
trabalho, em favor da pessoa portadora de deficiência, nos órgãos e nas entidades 
públicos e privados; 
IV - o fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de 
deficiência, bem como a facilitação da importação de equipamentos; e 
V - a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de 
deficiência. 
CAPÍTULO VI 
Dos Aspectos Institucionais 
Art. 9º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta 
deverão conferir, no âmbito das respectivas competências e finalidades,  tratamento 
prioritário e adequado aos assuntos relativos a pessoa portadora de deficiência,  
visando a assegurar-lhe o pleno exercício de seus direitos básicos e a efetiva 
inclusão social. 
 Art. 10. Na execução deste Decreto,  a Administração Pública Federal direta e 
indireta atuará de modo integrado e coordenado,  seguindo planos e programas,  
com prazos e objetivos determinados, aprovados pelo Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE. 
Art. 11. Ao CONADE, criado no âmbito do Ministério da Justiça como órgão superior 
de deliberação colegiada, compete: 
I - zelar pela efetiva implantação da Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; 
II - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de 
educação,  saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, 
lazer, política urbana e outras relativas à pessoa portadora de deficiência; 
 III - acompanhar  a  elaboração  e  a  execução  da  proposta  orçamentária  do  
Ministério  da  Justiça, sugerindo  as  modificações  necessárias  à  consecução  da  
Política  Nacional  para  Integração  da  Pessoa Portadora de Deficiência; 
IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos 
direitos da pessoa portadora de deficiência; 
V - acompanhar e apoiar as políticas e as ações do Conselho dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da 
qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência; 
VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de 
deficiências e à promoção dos direitos da pessoa portadora de deficiência; 
VIII - aprovar o plano de ação anual da Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE; 
IX - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e 
projetos da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; e 
X - elaborar o seu regimento interno. 
 Art. 12. O CONADE será constituído,  paritariamente,  por representantes de 
instituições governamentais e da sociedade civil, sendo a sua composição e o seu 
funcionamento disciplinados em a todo Ministro de Estado da Justiça. 
Parágrafo único. Na composição do CONADE,  o Ministro de Estado da Justiça 
disporá sobre os critérios de escolha dos representantes a que se refere este artigo,  
observando,  entre  outros,  a representatividade e a efetiva atuação, em nível 
nacional, relativamente à defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência. 
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Art. 13. Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e pelos Municípios, que integrarão sistema descentralizado de 
defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência. 
 Art. 14. Incumbe  ao  Ministério  da  Justiça, por  intermédio  da  Secretaria  de  
Estado  dos  Direitos Humanos, a coordenação superior, na Administração Pública 
Federal, dos assuntos, das atividades e das medidas que se refiram às pessoas 
portadoras de deficiência. 
§ 1º No âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, compete à CORDE: 
I - exercer a coordenação superior dos assuntos, das ações governamentais e das 
medidas referentes à pessoa portadora de deficiência; 
II - elaborar os planos, programas e projetos da Política Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de  Deficiência,  bem  como  propor  as  providências  necessárias  
à  sua  completa  implantação  e  ao  seu adequado desenvolvimento, inclusive as 
pertinentes a recursos financeiros e as de caráter legislativo; 
III - acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Federal dos 
planos, programas e projetos mencionados no inciso anterior; 
IV - manifestar-se sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos 
respectivos; 
V - manter  com  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Municípios  e  o  Ministério  
Público,  estreito relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à 
integração das pessoas portadoras de deficiência;  
VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre 
fatos que constituam objeto da ação civil de que trata a Lei nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, e indicando-lhe os elementos de convicção; 
 VII - emitir  opinião  sobre  os  acordos,  contratos  ou  convênios  firmados  pelos  
demais  órgãos  da Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; e 
VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à 
pessoa portadora de deficiência, visando à conscientização da sociedade. 
§ 2º Na elaboração dos planos e programas a seu cargo,a CORDE deverá: 
I - recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas; e 
II - considerar a necessidade de ser oferecido efetivo apoio às entidades privadas 
voltadas à integração social da pessoa portadora de deficiência. 
 
CAPÍTULO VII 
Da Equiparação de Oportunidades 
Art. 15. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal prestarão direta 
ou indiretamente à pessoa portadora de deficiência os seguintes serviços: 
I - reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da 
pessoa portadora de deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa 
e social; 
II - formação profissional e qualificação para o trabalho; 
III - escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios 
necessários, ou em estabelecimentos de ensino especial; e 
IV - orientação e promoção individual, familiar e social. 
Seção I 
Da Saúde 
Art. 16. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta 
responsáveis pela  saúde  devem  dispensar  aos  assuntos  objeto  deste  Decreto  
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tratamento  prioritário  e  adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas: 
I - a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, 
ao aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do 
puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da 
gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu 
diagnóstico, ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de 
deficiência, e à detecção precoce das doenças crônico-degenerativas e a outras 
potencialmente incapacitantes; 
II - o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes 
domésticos, de trabalho, de trânsito e outros, bem como o desenvolvimento de 
programa para tratamento adequado a suas vítimas; 
III - a  criação  de  rede  de  serviços  regionalizados,  descentralizados  e  
hierarquizados  em  crescentes níveis de complexidade, voltada ao atendimento à 
saúde e reabilitação da pessoa portadora de deficiência, articulada com os serviços 
sociais, educacionais e com o trabalho; 
IV - a garantia de acesso da pessoa portadora de deficiência aos estabelecimentos 
de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento sob normas técnicas e 
padrões de conduta apropriados; 
V - a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao portador de deficiência grave 
não internado; 
VI - o  desenvolvimento  de  programas  de  saúde voltados  para  a  pessoa  
portadora  de  deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade e que 
lhes ensejem a inclusão social; e 
VII - o papel estratégico da atuação dos agentes comunitários de saúde e das 
equipes de saúde  da família na disseminação das práticas e estratégias de 
reabilitação baseada na comunidade. 
§ 1º Para os efeitos deste Decreto, prevenção compreende as ações e medidas 
orientadas a evitar as causas das deficiências que possam ocasionar incapacidade e 
as destinadas a evitar sua progressão ou derivação em outras incapacidades. 
§ 2º A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por 
equipe multidisciplinar de saúde, para fins de concessão de benefícios e serviços. 
 § 3º As  ações  de  promoção  da  qualidade  de  vida  da  pessoa  portadora  de  
deficiência  deverão também assegurar a igualdade de oportunidades no campo da 
saúde. 
Art. 17. É beneficiária do processo de reabilitação a pessoa que apresenta 
deficiência, qualquer que seja sua natureza, agente causal ou grau de severidade. 
§ 1º Considera-se reabilitação o processo de duração limitada e com objetivo 
definido, destinado a permitir  que  a  pessoa  com  deficiência  alcance  o  nível  
físico,  mental  ou  social  funcional  ótimo, proporcionando-lhe  os  meios  de  
modificar  sua  própria  vida,  podendo  compreender  medidas  visando  a 
compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional e facilitar ajustes ou 
reajustes sociais. 
§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, toda pessoa que apresente redução 
funcional devidamente diagnosticada  por  equipe  multiprofissional  terá  direito  a  
beneficiar-se  dos  processos  de  reabilitação necessários  para  corrigir  ou  
modificar  seu  estado  físico,  mental  ou  sensorial,  quando  este  constitua 
obstáculo para sua integração educativa, laboral e social. 
Art. 18. Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa 
portadora de deficiência a  concessão  de  órteses,  próteses,  bolsas  coletoras  e  
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materiais  auxiliares,  dado  que  tais  equipamentos complementam  o  atendimento,  
aumentando  as  possibilidades  de  independência  e  inclusão  da  pessoa 
portadora de deficiência.  
Art. 19. Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os elementos 
que permitem compensar  uma  ou  mais  limitações  funcionais  motoras,  sensoriais  
ou  mentais  da  pessoa  portadora  de deficiência,  com  o  objetivo  de  permitir-lhe  
superar as  barreiras  da  comunicação  e  da  mobilidade  e  de possibilitar sua 
plena inclusão social. 
Parágrafo único. São ajudas técnicas: 
I - próteses auditivas, visuais e físicas; 
II - órteses que favoreçam a adequação funcional; 
 III - equipamentos  e  elementos  necessários  à  terapia  e  reabilitação  da  pessoa  
portadora  de deficiência; 
 IV - equipamentos,  maquinarias  e  utensílios de  trabalho  especialmente  
desenhados  ou  adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência; 
V - elementos  de  mobilidade,  cuidado  e  higiene  pessoal  necessários  para  
facilitar  a  autonomia  e a segurança da pessoa portadora de deficiência; 
VI - elementos  especiais  para  facilitar  a  comunicação,  a  informação  e  a  
sinalização  para  pessoa portadora de deficiência; 
 VII - equipamentos  e  material  pedagógico  especial  para  educação,  capacitação  
e  recreação  da pessoa portadora de deficiência; 
 VIII - adaptações  ambientais  e  outras  que  garantam  o  acesso,  a  melhoria  
funcional  e  a  autonomia pessoal; e 
IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia. 
Art. 20. É considerado parte integrante do processo de reabilitação o provimento de 
medicamentos que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e  auxiliem na 
limitação da incapacidade, na reeducação funcional e no controle das lesões que 
geram incapacidades.  
 Art. 21. O  tratamento  e  a  orientação  psicológica  serão  prestados  durante  as  
distintas  fases  do processo  reabilitador,  destinados  a  contribuir  para que  a  
pessoa  portadora  de  deficiência  atinja  o  mais pleno desenvolvimento de sua 
personalidade. 
Parágrafo único. O tratamento e os apoios psicológicos serão simultâneos aos 
tratamentos funcionais e, em todos os casos, serão concedidos desde a 
comprovação da deficiência ou do início de um processo patológico que possa 
originá-la. 
Art. 22. Durante a reabilitação, será propiciada, se necessária, assistência em saúde 
mental com a finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta prestação 
desenvolva ao máximo suas capacidades. 
Art. 23. Será fomentada a  realização  de  estudos  epidemiológicos  e  clínicos,  com  
periodicidade  e abrangência  adequadas,  de  modo  a  produzir  informações  sobre  
a  ocorrência  de  deficiências  e incapacidades. 
Seção II 
Do Acesso à Educação 
Art. 24. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta  e indireta 
responsáveis pela  educação  dispensarão  tratamento  prioritário  e  adequado  aos  
assuntos  objeto  deste  Decreto, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes 
medidas: 
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I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 
particulares de pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede 
regular de ensino; 
II - a inclusão, no sistema educacional, da  educação especial como modalidade de 
educação escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades 
de ensino; 
III - a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas 
públicas e privadas; 
IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimentos 
públicos de ensino; 
V - o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando 
portador de deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja 
internado por prazo igual ou superior a um ano; e 
VI - o  acesso  de  aluno  portador  de  deficiência  aos  benefícios  conferidos  aos  
demais  educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas 
de estudo. 
§ 1º Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade 
de educação escolar  oferecida  preferencialmente  na  rede  regular de  ensino  
para  educando  com  necessidades educacionais especiais, entre eles o portador 
de deficiência. 
§ 2º A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e 
individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados 
obrigatórios.  
§ 3º A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil, a 
partir de zero ano. 
§ 4º A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada 
especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas. 
 § 5º Quando  da  construção  e  reforma  de  estabelecimentos  de  ensino  deverá  
ser  observado  o atendimento  as  normas  técnicas  da  Associação  Brasileira  de  
Normas  Técnicas  –  ABNT  relativas  à acessibilidade. 
 Art. 25. Os  serviços  de  educação  especial serão  ofertados  nas  instituições  de  
ensino  público  ou privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou 
permanente, mediante programas de apoio para  o  aluno  que  está  integrado  no  
sistema  regular  de  ensino,  ou  em  escolas  especializadas  exclusivamente 
quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades 
educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando. 
Art. 26. As  instituições  hospitalares  e  congêneres  deverão  assegurar  
atendimento  pedagógico  ao educando portador de deficiência internado nessas 
unidades por prazo igual ou superior a um ano, com o propósito de sua inclusão ou 
manutenção no processo educacional. 
Art. 27. As  instituições  de  ensino  superior  deverão  oferecer  adaptações  de  
provas  e  os  apoios necessários,  previamente  solicitados  pelo  aluno  portador  
de  deficiência,  inclusive  tempo  adicional  para realização das provas, conforme as 
características da deficiência.  
 § 1º As  disposições  deste  artigo  aplicam-se,  também,  ao  sistema  geral  do  
processo  seletivo  para ingresso em cursos universitários de instituições de ensino 
superior. 
 § 2º O  Ministério  da  Educação,  no  âmbito  da  sua  competência,  expedirá  
instruções  para  que  os programas de educação superior incluam nos seus 
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currículos conteúdos, itens ou disciplinas relacionados à pessoa portadora de 
deficiência.  
Art. 28. O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino 
fundamental ou médio, de instituições  públicas  ou  privadas,  terá  acesso  à  
educação  profissional,  a  fim  de  obter  habilitação profissional que lhe proporcione 
oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. 
§ 1º A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida 
nos níveis básico, técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições 
especializadas e nos ambientes de trabalho. 
 § 2º As  instituições  públicas  e  privadas  que  ministram educação  profissional  
deverão, obrigatoriamente,  oferecer  cursos  profissionais  de  nível  básico  à  
pessoa  portadora  de  deficiência, condicionando a matrícula à sua capacidade de 
aproveitamento e não a seu nível de escolaridade. 
§ 3º Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à 
pessoa portadora de deficiência,  em nível formal e  sistematizado, aquisição  de  
conhecimentos  e habilidades especificamente associados a determinada profissão 
ou ocupação. 
 § 4º Os  diplomas  e  certificados  de  cursos  de  educação  profissional  expedidos  
por  instituição credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão 
validade em todo o território nacional. 
 Art. 29. As  escolas  e  instituições  de  educação  profissional  oferecerão,  se  
necessário,  serviços  de apoio especializado para atender às peculiaridades da 
pessoa portadora de deficiência, tais como: 
I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e 
currículo; 
II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais 
especializados; e 
III - adequação  dos  recursos  físicos:  eliminação  de  barreiras  arquitetônicas,  
ambientais  e  de comunicação.  
Seção III 
Da Habilitação e da Reabilitação Profissional 
 Art. 30. A  pessoa  portadora  de  deficiência,  beneficiária  ou  não  do  Regime  
Geral  de  Previdência Social,  tem  direito  às  prestações  de  habilitação  e  
reabilitação  profissional  para  capacitar-se  a  obter trabalho, conservá-lo e 
progredir profissionalmente. 
Art. 31. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a 
possibilitar que a pessoa portadora  de  deficiência,  a partir  da identificação  de  
suas potencialidades  laborativas, adquira o nível  suficiente  de  desenvolvimento  
profissional  para  ingresso  e  reingresso  no  mercado  de  trabalho  e participar da 
vida comunitária. 
 Art. 32. Os  serviços  de  habilitação  e  reabilitação  profissional  deverão  estar  
dotados  dos  recursos necessários  para  atender  toda  pessoa  portadora  de  
deficiência,  independentemente  da  origem  de  sua deficiência, desde que possa 
ser preparada para trabalho que lhe seja adequado e tenha perspectivas de obter, 
conservar e nele progredir. 
 Art. 33. A  orientação  profissional  será  prestada  pelos  correspondentes  serviços  
de  habilitação  e reabilitação  profissional,  tendo  em  conta  as  potencialidades  da  
pessoa  portadora  de  deficiência, identificadas com base em relatório de equipe 
multiprofissional, que deverá considerar: 
I - educação escolar efetivamente recebida e por receber; 
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II - expectativas de promoção social; 
III - possibilidades de emprego existentes em cada caso; 
IV - motivações, atitudes e preferências profissionais; e 
V - necessidades do mercado de trabalho. 
Seção IV 
Do Acesso ao Trabalho 
Art. 34. É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa 
portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema 
produtivo mediante regime especial de trabalho protegido. 
Parágrafo  único.  Nos  casos  de  deficiência  grave  ou  severa,  o  cumprimento  do  
disposto  no  caput deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das 
cooperativas sociais de que trata a  Lei nº  9.867, de 10 de novembro de 1999.  
Art. 35. São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência:  
I - colocação  competitiva:  processo  de  contratação  regular,  nos  termos  da  
legislação  trabalhista  e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos 
especiais para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização 
de apoios especiais; 
II - colocação  seletiva:  processo  de  contratação  regular,  nos  termos  da  
legislação  trabalhista  e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e 
apoios especiais para sua concretização; e 
III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma 
ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de 
economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal. 
 § 1º As  entidades  beneficentes  de  assistência  social,  na  forma  da  lei,  poderão  
intermediar  a modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos II e III, nos 
seguintes casos: 
I - na contratação para prestação de serviços, por entidade pública ou privada, da 
pessoa portadora de deficiência física, mental ou sensorial: e 
II - na  comercialização  de  bens  e  serviços  decorrentes  de  programas  de  
habilitação  profissional de adolescente e adulto portador de deficiência em oficina 
protegida de produção ou terapêutica. 
§ 2º Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação 
de pessoa que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija 
condições especiais, tais como jornada variável,  horário  flexível,  proporcionalidade  
de  salário,  ambiente  de  trabalho  adequado  às  suas especificidades, entre 
outros. 
§ 3º Consideram-se  apoios especiais a orientação,  a supervisão e as ajudas  
técnicas entre outros elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais 
limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais  da  pessoa  portadora  de  
deficiência,  de  modo a  superar  as  barreiras  da  mobilidade  e  da comunicação, 
possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de normalidade. 
§ 4º Considera-se oficina protegida de produção a unidade que funciona em relação 
de dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem 
por objetivo desenvolver programa de habilitação  profissional  para  adolescente  e  
adulto  portador  de  deficiência,  provendo-o  com  trabalho remunerado, com vista à 
emancipação econômica e pessoal relativa. 
§ 5º Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona em relação 
de dependência com entidade  pública  ou beneficente de assistência  social, que 
tem por objetivo a integração social  por meio de atividades de adaptação e 
capacitação para o trabalho de adolescente e adulto que devido ao seu grau  de  
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deficiência,  transitória  ou  permanente,  não possa  desempenhar  atividade  laboral  
no  mercado competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção. 
 § 6º O  período  de  adaptação  e  capacitação  para  o  trabalho  de  adolescente  e  
adulto  portador  de deficiência  em  oficina  protegida  terapêutica  não  caracteriza  
vínculo  empregatício  e  está  condicionado a processo de avaliação individual que 
considere o desenvolvimento biopsicosocial da pessoa. 
§ 7º A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio ou contrato 
formal, entre a entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, 
no qual constará a relação nominal dos trabalhadores portadores de deficiência 
colocados à disposição do tomador. 
§ 8º A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva deverá promover, 
em parceria com o  tomador  de  serviços,  programas  de  prevenção  de  doenças  
profissionais  e  de  redução  da  capacidade laboral,  bem  assim  programas  de  
reabilitação  caso  ocorram  patologias  ou  se  manifestem  outras incapacidades. 
 Art. 36. A  empresa  com cem  ou  mais  empregados  está  obrigada  a  preencher  
de  dois  a  cinco  por cento 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 àquela 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. 
Art. 37. Fica  assegurado  à  pessoa  portadora de  deficiência  o  direito  de  se  
inscrever  em  concurso público, em igualdade de condições com os demais 
candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que é portador. 
§ 1º O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de 
condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual 
de cinco por cento em face da classificação obtida. 
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§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em 
número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente. 
Art. 38. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: 
I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e 
II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do 
candidato. 
Art. 39. Os editais de concursos públicos deverão conter: 
I - o  número  de  vagas  existentes,  bem  como  o total  correspondente  à  reserva  
destinada  à  pessoa portadora de deficiência; 
II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; 
III - previsão  de  adaptação  das  provas,  do  curso  de  formação  e  do  estágio  
probatório,  conforme  a deficiência do candidato; e 
IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da 
inscrição, de laudo médico  atestando  a  espécie  e  o  grau  ou  nível  da  
deficiência,  com  expressa  referência  ao  código correspondente  da  Classificação  
Internacional  de  Doença - CID,  bem  como  a  provável  causa  da deficiência. 
Art. 40. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora 
de deficiência em concurso público para ingresso em carreira da Administração 
Pública Federal direta e indireta.  
 § 1º No  ato  da  inscrição,  o  candidato  portador  de  deficiência  que  necessite  
de  tratamento diferenciado  nos  dias  do  concurso  deverá  requerê-lo,  no  prazo  
determinado  em  edital,  indicando  as condições diferenciadas de que necessita 
para a realização das provas. 
 § 2º O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para 
realização das provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital 
do concurso. 
 Art. 41. A  pessoa  portadora  de  deficiência,  resguardadas  as  condições  
especiais  previstas  neste Decreto, participará de concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que concerne:  
I - ao conteúdo das provas; 
II - à avaliação e aos critérios de aprovação;  
III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e 
IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
Art. 42. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, 
contendo, a primeira, a pontuação  de  todos  os  candidatos,  inclusive  a  dos  
portadores  de  deficiência,  e  a  segunda,  somente  a pontuação destes últimos. 
 Art. 43. O  órgão  responsável  pela  realização  do  concurso  terá  a  assistência  
de  equipe multiprofissional  composta  de  três  profissionais  capacitados  e  
atuantes  nas  áreas  das  deficiências  em questão, sendo um deles médico, e três 
profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.  
§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 
I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a 
desempenhar; 
III - a  viabilidade  das  condições  de  acessibilidade  e  as  adequações  do  
ambiente  de  trabalho  na execução das tarefas; 
IV - a  possibilidade  de  uso,  pelo  candidato, de  equipamentos  ou  outros  meios  
que  habitualmente utilize; e 
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V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 
§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do 
cargo e a deficiência do candidato durante o estágio probatório. 
Art. 44. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato 
portador de deficiência obedecerá ao disposto no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 
 Art. 45. Serão implementados programas de formação e qualificação profissional 
voltados para a pessoa portadora de deficiência no âmbito do Plano Nacional de 
Formação Profissional - PLANFOR. 
Parágrafo  único. Os  programas  de  formação  e qualificação  profissional  para  
pessoa  portadora  de deficiência terão como objetivos: 
I - criar  condições  que  garantam  a  toda  pessoa  portadora  de  deficiência  o  
direito  a  receber  uma formação profissional adequada; 
II - organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa portadora 
de deficiência para a inserção competitiva no mercado laboral; e  
III - ampliar  a  formação  e  qualificação  profissional  sob  a  base  de  educação  
geral  para  fomentar o desenvolvimento harmônico da pessoa portadora de 
deficiência, assim como para satisfazer as exigências derivadas do progresso 
técnico, dos novos métodos de produção e da evolução social e econômica. 
Seção V 
Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer 
Art. 46. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta  e indireta 
responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer dispensarão 
tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste Decreto, com vista a 
viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 
I - promover o acesso da pessoa portadora de deficiência aos meios de 
comunicação social; 
II - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante: 
a) participação da pessoa portadora de deficiência em concursos de prêmios no 
campo das artes e das letras; e 
b) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa portadora de 
deficiência;  
III - incentivar a prática desportiva formal e não-formal como direito de cada um e o 
lazer como forma de promoção social; 
IV - estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas entre a 
pessoa portadora de deficiência e suas entidades representativas; 
V - assegurar  a  acessibilidade  às  instalações  desportivas  dos  estabelecimentos  
de  ensino,  desde o nível pré-escolar até à universidade; 
VI - promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa portadora de 
deficiência na prática da educação física ministrada nas instituições de ensino 
públicas e privadas; 
VII - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com informação 
adequada à pessoa portadora de deficiência; e 
VIII - estimular a ampliação do turismo à pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de 
serviços adaptados de transporte. 
 Art. 47. Os  recursos  do  Programa  Nacional de  Apoio  à  Cultura  financiarão,  
entre  outras  ações, a produção e a difusão artístico-cultural de pessoa portadora de 
deficiência. 
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Parágrafo  único. Os  projetos  culturais  financiados  com  recursos  federais,  
inclusive  oriundos  de programas  especiais  de  incentivo  à  cultura,  deverão 
facilitar  o  livre  acesso  da  pessoa  portadora  de deficiência, de modo a 
possibilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais. 
Art. 48. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, 
promotores ou financiadores  de  atividades  desportivas  e  de  lazer, devem  
concorrer  técnica  e  financeiramente  para obtenção dos objetivos deste Decreto. 
 Parágrafo  único. Serão prioritariamente apoiadas a manifestação desportiva de 
rendimento e a educacional, compreendendo as atividades de: 
I - desenvolvimento de recursos humanos especializados; 
II - promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, estaduais e 
locais; 
III - pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação; e 
IV - construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações desportivas e 
de lazer. 
CAPÍTULO VIII 
Da Política de Capacitação de Profissionais Especializados 
Art. 49. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, 
responsáveis pela  formação  de  recursos  humanos,  devem  dispensar  aos  
assuntos  objeto  deste  Decreto  tratamento prioritário e adequado, viabilizando, 
sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 
I -  formação  e qualificação de professores  de nível  médio  e superior  para a 
educação especial, de técnicos  de  nível  médio  e  superior  especializados  na  
habilitação  e  reabilitação,  e  de  instrutores  e professores para a formação 
profissional; 
II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de 
recursos humanos que atendam às demandas da pessoa portadora de deficiência; e 
III - incentivo  à  pesquisa  e  ao  desenvolvimento  tecnológico  em  todas  as  áreas  
do  conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. 
CAPÍTULO IX 
Da Acessibilidade na Administração Pública Federal 
 Art. 50. Os  órgãos  e  as  entidades  da  Administração  Pública  Federal  direta  e  
indireta  adotarão providências  para  garantir  a  acessibilidade  e  a  utilização  dos  
bens  e  serviços,  no  âmbito  de  suas competências, à pessoa portadora de 
deficiência ou  com mobilidade reduzida, mediante a eliminação de barreiras  
arquitetônicas  e  obstáculos,  bem  como  evitando  a  construção  de  novas  
barreiras.(Revogado pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
Art. 51. Para os efeitos deste Capítulo, consideram-se:(Revogado pelo Decreto nº 
5.296, de 2004) 
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, dos  espaços,  mobiliários  e  equipamentos  urbanos,  das  
instalações  e  equipamentos  esportivos,  das edificações, dos transportes e dos 
sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida;  
II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 
liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas 
em: 
 a) barreiras  arquitetônicas  urbanísticas:  as  existentes  nas  vias  públicas  e  nos  
espaços  de  uso público; 
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b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios 
públicos e privados; 
 c) barreiras  nas  comunicações:  qualquer  entrave  ou  obstáculo  que  dificulte  ou  
impossibilite  a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos 
meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa; 
 III - pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida:  a  que  
temporária  ou permanentemente tenha limitada sua capacidade de relacionar-se 
com o meio ambiente e de utilizá-lo; 
 IV - elemento da urbanização:  qualquer componente das obras de urbanização,  
tais como os referentes  à pavimentação,  saneamento,  encanamentos para 
esgotos,  distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e 
distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico; e 
V - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de 
forma que sua modificação ou translado não  provoque  alterações  substanciais  
nestes  elementos,  tais  como  semáforos,  postes  de  sinalização  e similares, 
cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e 
quaisquer outros de natureza análoga. 
 Art. 52. A  construção,  ampliação  e  reforma de  edifícios,  praças  e  
equipamentos  esportivos  e  de lazer, públicos e privados, destinados ao uso 
coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.(Revogado pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004) 
 Parágrafo  único. Para  os  fins  do  disposto  neste  artigo,  na  construção,  
ampliação  ou  reforma  de edifícios, praças e equipamentos esportivos e de lazer, 
públicos e privados, destinados ao uso coletivo por órgãos da Administração Pública 
Federal, deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 
acessibilidade: 
I - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a 
estacionamento de uso público, serão reservados dois por cento do total das vagas 
à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida,  garantidas no 
mínimo três,  próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente 
sinalizadas e com as especificações técnicas de desenho e traçado segundo as 
normas da ABNT; 
II - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de 
barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade 
da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas 
as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, cumprirá os 
requisitos de acessibilidade; 
IV - pelo menos um dos elevadores deverá ter a cabine, assim como sua porta de 
entrada, acessíveis para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, em conformidade com norma técnica específica da ABNT; e 
 V - os  edifícios  disporão,  pelo menos, de um banheiro acessível para cada 
gênero,  distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser 
utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Art. 53. As bibliotecas, os museus, os locais de reuniões, conferências, aulas e 
outros ambientes de natureza similar disporão de espaços reservados para pessoa 
que utilize cadeira de rodas e de lugares específicos  para  pessoa  portadora  de  


