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RESUMO 

 

A situação de desigualdade das pessoas com deficiência demonstra a necessidade 

da implementação de mecanismos aptos a garantir a sua inclusão social; utiliza-se 

das ações afirmativas como meio de se promover os princípios constitucionais da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, essenciais à efetivação da justiça 

social. Além das ações afirmativas, a figura da discriminação positiva também 

possibilita a concretização da igualdade de oportunidades, uma vez que permite o 

tratamento diferenciado entre os diferentes grupos sociais, sobretudo no âmbito do 

direito trabalhista, prevendo na Lei n° 8213/91, art. 93° o sistema de cotas para as 

pessoas com deficiência nas empresas com cem ou mais empregados. Tal previsão 

encontra-se em consonância com o nosso sistema constitucional, e, portanto, deve 

ser efetivamente cumprido. Há diversas entidades públicas que têm buscado a 

efetivação dessas cotas, dentre elas o Ministério Público do Trabalho, que através 

de um diálogo com as empresas, tem objetivado a conscientização da real inclusão 

dos trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho, uma vez que a sua 

participação social garante que eles possam desempenhar a sua autodeterminação 

e o exercício de sua cidadania. 
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ABSTRACT 

 

The situation of inequality for people with disabilities demonstrates the need to 
implement mechanisms that ensure their social inclusion, is used as a means of 
affirmative action to promote the constitutional principles of equality and human 
dignity are essential to the effectiveness of social justice. In addition to affirmative 
action, the figure of affirmative action also enables the implementation of equal 
opportunities, since it allows the differential treatment between different social 
groups, especially in the context of labor law, providing for the Law n°. 8213/91, 
art.93 of the quota system for people with disabilities in companies with one 
hundred or more employees. This prediction is in line with our constitutional system, 
and therefore must be effectively met. There are several public entities that 
have sought the implementation of these quotas, among them the Ministry of 
Labor, that uses the dialogue with companies, so it can raise awareness of the 
actual inclusion of disabled workers in the labor market, since its social 
participation ensures that they perform their self-determination and exercise of their 
citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha do presente tema se deu em virtude da participação no Projeto de 

Extensão: Direito ao Trabalho dos Surdos e Pessoas com Deficiência, desenvolvido 

pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Paraná, em parceria 

com o NAPNE (Núcleo de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais) e 

com a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos). 

Inicialmente, o projeto contou com a realização da palestra “20 anos se 

passaram...cotas para pessoas com deficiência: balanço crítico e perspectivas de 

efetivação”, tendo a participação do Doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca e 

da Professora Doutora Thereza Cristina Gosdal, realizada na própria Universidade, 

com o intuito de apresentar o projeto às entidades e às pessoas com deficiência. 

Foram debatidas diversas questões, dentre elas a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, o acesso à justiça da pessoa com deficiência, a atuação 

do MPT e a efetivação do direito ao trabalho da pessoa com deficiência. 

Em um segundo momento, o projeto organizou um encontro com as 

referidas entidades e as pessoas com deficiência para analisar o Relatório Nacional 

do Brasil sobre o cumprimento das disposições da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, onde falamos, detalhadamente, sobre os artigos mais 

importantes contidos na Convenção, abrindo-se, posteriormente, um debate para 

verificar o cumprimento das pretensões da pessoa com deficiência na referida 

Convenção. 

Num terceiro momento houve o desenvolvimento do Curso de Direito do 

Trabalho para os surdos, onde foram abordados importantes temas sobre o Direito 

Trabalhista, dentre eles os temas sobre direito à greve, Ministério Público do 

Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Tribunais do Trabalho, Ação Civil 

Pública, Termo de Ajuste de Conduta, entre outros; constituindo importante fonte de 

informação para fazerem valer seus direitos e garantir a sua inserção no mercado de 

trabalho. 

Portanto, o referido projeto contou com a participação das pessoas com 

deficiência da comunidade, onde foram abordadas várias questões, entre elas a 

imprescindível apresentação de propostas desenvolvidas pelas mesmas a fim de 

impulsionar o aprimoramento do tratamento para com a pessoa com deficiência. 
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Assim, o presente trabalho busca tratar dos direitos da pessoa com 

deficiência, pautando-se em valores constitucionais, como o princípio da igualdade e 

da dignidade da pessoa humana, tendo nas ações afirmativas mecanismos aptos a 

efetivar a inclusão social deste grupo desfavorecido. 

Busca-se amparo num Direito social, e não simplesmente num ordenador de 

preceitos normativos, uma vez que a efetiva igualdade de oportunidades, a qual 

tanto se busca, não se baseia, pura e simplesmente, num dever em si mesmo, mas 

sim nas atuais demandas sociais, dentre elas a inclusão da pessoa com deficiência 

nos diversos setores sociais. 

Deste modo, reconhece-se a imperiosidade da conscientização social 

quanto à situação excludente a qual estão fadadas as pessoas com deficiência, uma 

vez que, ainda há na atual sociedade, resquícios discriminatórios de uma sociedade 

vítima de estigmas e preconceitos. 

Neste contexto histórico, busca-se demonstrar a figura da igualdade material 

como meio de se proporcionar condições de igualdade frente às circunstâncias 

antagônicas e injustas às quais estão submetidos certos grupos minoritários. Não 

menos oportuno, trata-se também da utilização da discriminação positiva como meio 

de permitir o acesso destes grupos historicamente fragilizados nas várias esferas 

sociais. 

Após serão abordados os direitos e garantias constitucionais relativos à 

pessoa com deficiência, referindo-se a sua inclusão no mercado de trabalho, cujo 

amparo legal, de recente normatização, institui uma política nacional para a 

integração da pessoa com deficiência. 

Dentre as diversas previsões legais, será analisada a aplicação do sistema 

de cotas nas empresas privadas, relacionando-se os ordenamentos normativos e a 

conscientização das empresas privadas quanto à sua responsabilidade social, o que 

importa reconhecer que não se trata do simples cumprimento do dever legal, mas 

sim, de práticas efetivamente inclusivas. 

Ademais, analisar-se-á a atuação de órgãos públicos, conjuntamente com a 

sociedade, no cumprimento do sistema de cotas e na efetiva inclusão da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho; fazendo-se referência às inovações da lei 

que alterou as regras quanto à concessão do benefício de prestação continuada da 
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assistência social. 

E, por fim, serão consideradas medidas e mecanismos que permitiram a 

promoção da pessoa com deficiência, uma vez que caminha a sociedade para a 

efetiva inclusão, conscientizando-se de seu dever para com o cidadão com 

deficiência, sendo este considerado como ser passível de deveres e direitos, 

devendo, portanto, usufruir dos mesmos direitos dos demais membros da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

CAPÍTULO I: A UTILIZAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS COMO MEIO DE 

EFETIVAR OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

No presente capítulo serão abordados os princípios constitucionais da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana como mecanismos fundamentais para 

a consagração da efetiva igualdade entre os seres, principalmente no que tange à 

pessoa com deficiência, pois se reconhece a imperiosidade de se eliminar o estigma 

social a que está submetida, já que, por diversas vezes, encontra-se fadada a 

práticas excludentes e discriminatórias. 

A inclusão social deste grupo vulnerável faz-se necessária para a 

consagração da sua plena e efetiva participação social, sendo esta viabilizada 

através da utilização de ações afirmativas, as quais permitem, por meio de normas 

legais, a exequibilidade factível de situações que garantam a todos condições de 

igualdade de oportunidades. 

Segundo os ensinamentos do doutrinador Alexandre Luiz Fantin Carreira1, 

os direitos atinentes à igualdade e à dignidade da pessoa humana ganharam 

notoriedade durante a Revolução Francesa, na qual o lema “liberdade, igualdade e 

fraternidade” inspirou preceitos que visavam suprimir as desigualdades entre os 

homens, exercendo notável influência na grande maioria das Cartas Constitucionais 

de diversos países. 

Importante citar o doutrinador Fábio Konder Comparato2:  

 

                                                           
1
 CARREIRA, A. L. F. Ações Afirmativas como mecanismos de efetivação dos princípios 

constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. In. (Coord.) NEME, Eliana 

Franco. Ações Afirmativas e Inclusão Social. Bauru: EDITE, 2005, p. 33-59. 

2
 COMPARATO, F. K. A afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 132. 
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A Revolução Francesa desencadeou, em curto espaço de tempo, a 
supressão das desigualdades entre indivíduos e grupos sociais (...). Na 
tríade famosa, foi sem dúvida a igualdade que representou o ponto central 
do movimento revolucionário. 

 

Desta forma, nota-se que a preocupação com o princípio da igualdade e o 

tratamento humanitário entre os homens se perpetua há milênios, constituindo um 

dos postulados fundamentais dos Estados Democráticos de Direito, cujo ideal de 

justiça e igualdade sempre foram tidos como meios necessários para a efetivação de 

uma sociedade substancialmente democrática. 

É por meio da Constituição de um Estado que tais princípios fundamentais 

são introduzidos no seio da sociedade, para que, então, permita-se que todas as 

pessoas exerçam o seu direito de viver com dignidade e de forma igualitária, posto 

que a Carta Magna consiste em um conjunto de normas categoricamente elevadas 

que guiam o intérprete e o aplicador do direito. Por constituir-se em normas 

hierarquicamente superiores, servem de fundamento de validade e eficácia para 

todas as normas infraconstitucionais, como pontua, categoricamente, Roque Antonio 

Carraza:3 “(...) a Constituição não é um mero repositório de recomendações, a 

serem ou não atendidas, mas um conjunto de normas supremas que devem ser 

incondicionalmente observadas (...)”.  

Sendo assim, a partir do momento em que os princípios da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana são inseridos na Constituição Federal brasileira, estes 

obtém uma hierarquização no ordenamento jurídico, uma vez que são tidos como 

princípios constitucionais, devendo assim, serem observados, pois constituem fontes 

basilares que servem de vetor para que os intérpretes e aplicadores do direito 

retirem dos atos normativos o seu verdadeiro sentido e extensão. 

 

1.1 DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

                                                           
3
  CARRAZA, R. A. Curso de Direito Constitucional Tributário. 16ª edição rev. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 28   
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O princípio da Dignidade da Pessoa Humana encontra-se previsto no Título I 

da Constituição Federal em seu art. 1˚, inciso III, in verbis: 

 

Art. 1˚ 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 fundamento: 

(...) 

III- a dignidade da pessoa humana 

 

Observando-se o artigo supracitado, nota-se que o princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa do 

Brasil e demonstra a intenção protetiva do legislador constituinte em defender todos 

os indivíduos e de suprimir a desigualdade existente entre aqueles considerados 

semelhantes, posto ser um valor inerente à pessoa humana. 

Sobre este entendimento, pontua Alexandre de Moraes4: 

 

O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal da dignidade 

da pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, 

prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja 

em relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece 

verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios 

semelhantes. 

 

Ainda sobre o entendimento de Alexandre Luiz Fantin Carreira5, o 

fundamento da dignidade da pessoa humana seria efetivamente aplicado nos casos 

em que seja comprovadamente estabelecida uma sociedade livre, justa e solidária, 

dando a cada um o que lhe é devido, com a supressão das desigualdades sociais, 

mediante a implementação de medidas que alcancem todas as pessoas, dentre elas 

                                                           
4
 MORAES, A. de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: 

Atlas, 2002, p.129 

5
 CARREIRA, A. L. F. Ações afirmativas como mecanismos de efetivação dos princípios 

constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. In. (Coord.) NEME, E. F. Ações 

Afirmativas e Inclusão Social. Bauru: EDITE, 2005. 
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as menos favorecidas, colocando-as em um patamar mais elevado a fim de garantir-

lhes direitos básicos inalienáveis. 

 

1.2 DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE 

 

Tal princípio encontra-se previsto no artigo 5˚, caput, da Constituição Federal 

de 1988, in verbis: 

 

Art. 5˚ - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (...). 

 

Importante mencionar que a igualdade a que se refere o artigo não 

corresponde à igualdade absoluta, mas sim à relativa, já que as pessoas não são 

absolutamente iguais entre si, devendo-se assim ponderar as dessemelhanças 

existentes entre os indivíduos, as quais os fazem mais ou menos carentes de 

proteção normativa face às discriminações sociais às quais estão expostos. 

Pondera Celso Antonio Bandeira de Mello6, em excerto a seguir: 

 

Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica 

pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou 

injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o 

sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, 

tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos 

genéricos, os abstratos e os atos concretos colham a todos sem 

especificações arbitrárias, assim, mais proveitosas que detrimentosas para 

os atingidos. 

 

                                                           
6
 MELLO, C. A. B. de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo: Malheiros, 1993, 

p. 18. 
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Podemos retirar deste ditame que o princípio da igualdade busca, 

essencialmente, suprimir desequiparações injustificadas e infundadas, ou seja, 

busca-se ao máximo extinguir as diferenciações arbitrárias e discriminatórias, 

através da utilização de meios capazes de equiparar os indivíduos, permitindo que 

possam atinigir o mesmo nível equiparativo, usufruindo de oportunidades iguais. 

Conforme preceitua Leila Pinheiro Bellintani7, no âmbito internacional, a 

inauguração jurídica da igualdade se deu, pela primeira vez, através da edição do 

Virgínia Bill of Rights, sendo, posteriormente, utilizada na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em 1948. Em seus primórdios, tal princípio obtém o mesmo 

entendimento do princípio da prevalência da lei, sendo, em seguida tido como uma 

proibição da discriminação, e, finalmente, unindo as concepções anteriores, 

somando-se à idéia de igualdade por meio da própria lei. 

Segundo a referida autora, são três as fases que percorreu o conceito do 

princípio da igualdade. Na primeira o entendimento se pautou na ideia do tratamento 

igual pela norma em caráter absoluto, posto que todos os homens estariam 

vulneráveis às mesmas condições e adversidades sociais, independentemente de 

características subjetivas que dariam margem a condições de desigualdades entre 

eles. Todos os indivíduos estavam submetidos às mesmas regras abstratas e gerais, 

pelas quais não se estimariam as condições singulares dos indivíduos, 

predominando a visão formal do princípio, pela qual todos eram colocados no 

mesmo patamar de igualdade.  

No segundo momento passou a vigorar o entendimento de relatividade. 

Apreciavam-se as condições sociais às quais estaria sujeito o indivíduo, podendo 

estar exposto a discriminações, assim como a privilégios, importando na 

relativilização do conceito de igualdade. No entanto, apesar do entendimento de que 

os desiguais deveriam ser tratados desigualmente, na medida das suas 

desigualdades, não havia a base legal para um tratamento concretamente 

diferenciado, havendo pura e simplesmente a proibição de discriminações e 

privilégios, como forma de se alcançar a isonomia entre os seres.  

                                                           
7
 BELLINTANI, L. P. Ação Afirmativa e os Princípios do Direito:  a questão das cotas raciais para 

ingresso no ensino superior no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.  
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Com o passar do tempo, verificou-se que a simples vedação da 

discriminação era insuficiente para instaurar a verdadeira igualdade, tornando-se 

indispensável a promoção de meios que efetivassem a ascensão dos grupos menos 

privilegiados. Isto conduziu ao terceiro entendimento do princípio da igualdade, qual 

seja, uma norma que efetivamente trata os desiguais desigualmente, concedendo-

lhes benefícios hábeis a aproximá-los dos demais, dando-lhes oportunidades de 

ascender socialmente. 

Com base nos preceitos da referida autora, oportuno se faz mencionar que 

ao legislador cabe a escolha dos fatores de distinção entre os indivíduos, mediante 

uma valoração minuciosa, a qual não será, portanto, uma estipulação ilimitada e 

infundada.  

É justamente esta possibilidade do legislador de elaborar normas que 

possibilitem a realização da isonomia efetiva, que permite tratamentos diferenciados 

entre os indivíduos socialmente desiguais de modo a aproximá-los, uma vez que a 

igualdade efetiva não demanda somente uma atuação negativa do Estado em vedar 

as discriminações, mas principalmente, um agir positivo, possibilitando o “tratamento 

desigual dos desiguais na medida de suas desigualdades” 8. 

Após a exposição histórica do princípio da igualdade, indispensável se faz a 

apreciação da sua atual concepção, considerando-se as variantes que comporta, 

conforme a época, a cultura e os valores vigentes. O princípio da igualdade 

subdivide-se em três dimensões distintas, conforme preceituam J.J. Gomes 

Canotilho e Vital Moreira9: a liberal, segundo a qual todos são iguais perante a lei 

geral e abstrata; a democrática, que exprime a vedação de atos discriminatórios; e a 

social, que busca suprimir as desigualdades fáticas e impor a igualdade real entre os 

indivíduos. 

Tais dimensões não implicam a noção de uma igualdade plena entre os 

indivíduos, mas considera que os homens são diferentes entre si, cabendo ao 

princípio da igualdade reconhecer esta diversidade e respeitá-la, sem que possa ser 

                                                           
8
  Constitui o princípio geral do Direito e uma compreensão aristotélica da igualdade. 

9
 CANOTILHO, J. J. G.; MOREIRA, V. Constituição da República Portuguesa. Coimbra, 2005. 
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utilizada como meio justificador de práticas discriminatórias. 

Deste modo, o princípio da igualdade também compreende um conteúdo 

que visa proporcionar aos cidadãos, além da igualdade de oportunidades, também o 

implemento da igualdade de resultados, uma vez que já não mais se concebe uma 

realidade pautada em desigualdades e privilégios. É preciso buscar-se a 

concretização de uma sociedade mais humana e igualitária, no sentido de 

implementar políticas aptas a promover a real isonomia entre os cidadãos. 

No que tange ao implemento da igualdade de oportunidades, deve-se 

atentar para a inevitabilidade de se promover o tratamento desigual entre os 

indivíduos a fim de se possibilitar a isonomia entre os socialmente desiguais, que 

poderiam concorrer em condições equitativas. Já não se pode conceber o preceito 

isonômico baseado somente em seu sentido negativo, limitando-o a proibir 

privilégios ou discriminações, mas sim em seu sentido positivo, qual seja, a garantia 

de respeito à diversidade. Isso permite promover a verdadeira igualdade, cujo 

princípio possuiria um significado socialmente mais relevante, caracterizando a 

“dimensão social” do princípio da igualdade. 

Sobre a dimensão social do princípio da igualdade, enuncia Antonio 

Castanheira Neves10 que: 

 

Cresce, com efeito, como uma outra importantíssima dimensão deste 
princípio, e hoje sobretudo reivindicada, a que se pode designar pela 
intenção de igualdade social. Tem ela a ver tanto com a exigida 
consideração das condições sociais, e mesmo com a intervenção nessas 
condições da existência humana, como com a imprescindível referência aos 
pressuposto sociais e às situações reais da concreta e efectiva realização 
do direito. Em qualquer dos casos exprime uma bem característica 
pretensão de justiça social, a justiça do Estado social do nosso tempo. 
Igualdade social que postula uma real „equality of opportunity‟. Uma efectiva 
„igualdade de chance‟ para todos nas condições ou nas possibilidades de 
realização da personalidade ético-social de cada um. Umas concreta (e real) 
e não apenas abstrata (e formal) „égalité de conditions‟. 

 

Quanto à previsão constitucional do princípio da igualdade, não constitui 
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 NEVES, A. C. O Instituto dos “Assentos” e a Função Jurídica dos Supremos Tribunais. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1983. 
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somente um permissivo legal, mas importa a concessão de maior liberdade oriunda 

do legislador constituinte para o legislador ordinário, podendo este efetivamente 

legislar no sentido de possibilitar maior igualdade real. 

Sobre tal entendimento, enuncia José Afonso da Silva11 que, hoje, a 

igualdade constitucional: 

 

É mais que uma expressão de Direito; é um modo justo de viver em 
sociedade. Por isso, é princípio posto como pilar de sustentação e estrela 
de direção interpretativa das normas jurídicas que compõem o sistema 
jurídico fundamental. 

 

Neste contexto, oportuno se faz tratar da dicotomia igualdade formal e 

material proposta por Alexandre Luiz Fantin Carreira12 e Leila Pinheiro Bellintani13. 

 

1.2.1 Da igualdade formal e igualdade real 

 

A igualdade formal trata da igualdade perante a lei, que estabelece a 

inexistência de distinções de qualquer natureza, tendo como destinatários o 

intérprete e o aplicador da lei, os quais se encontram impedidos de estipular 

tratamento diferenciado entre os indivíduos. Tal acepção foi reconhecida pelo 

ordenamento constitucional, que prevê em seu artigo 3˚, inciso IV e 5˚, caput, a 

igualdade de todos perante a lei, devendo todos os indivíduos  serem tratados como  

iguais em direitos, sem qualquer concessão de privilégios ou discriminação. 

Versa, portanto, sobre o tratamento individualizado de cada ser humano, 
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 SILVA, J. A. da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 209 

12
 CARREIRA, A. L. F. Ações afirmativas como mecanismos de efetivação dos princípios 

constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. In. (Coord.) NEME, E. F. Ações 

Afirmativas e Inclusão Social. Bauru: EDITE, 2005. 

13
 BELLINTANI, L. P. Ação Afirmativa e os Princípios do Direito: A Questão das Cotas Raciais 

para Ingresso no Ensino Superior no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
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partindo do pressuposto de que todos nascem e permanecem iguais em direitos, 

inexistindo qualquer avaliação quanto à inserção social do indivíduo e as 

adversidades que desta possivelmente resultariam. Nessa dimensão da igualdade 

as diferenças entre os indivíduos são incapazes de justificar qualquer tratamento 

diferenciado. Daí se conclui que a igualdade formal trata isonomicamente indivíduos 

da mesma categoria essencial, para que se possa permitir a incidência de normas 

específicas que garantam a igualdade entre os diferentes grupos. 

Deste modo, a igualdade formal impõe que o Estado apenas atribua 

tratamentos diferenciados quando a lei assim dispuser, pois há a presunção de que 

todos são legalmente iguais.   

Ocorre que tal postulado não se apresentou suficiente para concretizar a real 

igualdade, na medida em que apenas veda o tratamento discriminatório, o qual não 

assegura a efetiva igualdade para os diversos grupos sociais, pois essencial se faz a 

adequação do princípio da igualdade ao plano fático. 

Sobre tal afirmação, salienta Alexandre de Moraes14: 

 
A Constituição Federal estabelece vários objetivos fundamentais a serem 
seguidos pelas autoridades constituídas (...) 
(...) Os poderes públicos devem buscar os meios e instrumentos para 
promover condições de igualdade real e efetiva e não somente contentar-se 
com a igualdade formal. 

 

Assim, fica demonstrada a imperiosa necessidade da adoção de uma 

concepção material do direito de igualdade, capaz de impulsionar medidas públicas 

que efetivamente promovam oportunidades de igual dimensão aos grupos de 

indivíduos socialmente desprivilegiados. 

 Para atender esta necessidade é necessário considerar a igualdade 

material, que se consolida na premissa da máxima aristotélica proposta por Luiz 

Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Junior15, que preconiza: “um tratamento 
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 MORAES, A. de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: 

Atlas S/A, 2002, p. 146 

15
 ARAUJO, L. A. D.; JUNIOR, V. S. N. Curso de Direito Constitucional. 7ª edição rev. e atual. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 96 
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igualitário para os iguais e desigual para os desiguais, na medida de suas 

desigualdades”. Há a permissibilidade de tratamentos legais diferenciados como 

forma de se promover a real igualdade entre os indivíduos que, frequentemente, 

vivem em situações de explícita desigualdade no que tange às condições 

sócioeconômicas. Sendo assim, caberá ao legislador editar normas que possibilitem 

um tratamento distinto aos desfavorecidos, para que estes fiquem em condição de 

igualdade para com seus pares, permitindo o que se poderia chamar de “igualização 

das condições desiguais”.  

Neste sentido, a igualdade material tem por escopo a impulsão de medidas 

públicas que atuem não de forma negativa, no sentido de combater as 

discriminações, mas positivamente, no sentido de implementar políticas aptas a 

estabelecer uma igualdade real e não meramente abstrata, tomando em conta as 

condições sociais adversas a que estão os indivíduos submetidos. 

Canotilho16 explicita a presente dualidade da igualdade formal e material no 

excerto a seguir: 

 

Este princípio – cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as 
manifestações do Poder Público – deve ser considerado, em sua precípua 
função de obstar discriminações e de extinguir privilégios, sob duplo 
aspecto: (a) o da igualdade na lei e; (b) o da igualdade perante a lei. A 
igualdade na lei – que opera numa fase de generalidade puramente abstrata 
– constitui exigência destinada ao legislador que, no processo de sua 
formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação, pressupondo lei 
já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, 
na aplicação da norma legal, não poderá subordiná-la a critérios que 
ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância 
desse postulado pelo legislador importará ao ato estatal por ele elaborado e 
produzido a eiva de inconstitucionalidade. 

 

Desta forma, pode-se dizer que a igualdade material não seria algo estático 

e imutável e sim dinâmico, uma vez que objetiva estimular a criação de condições 

aptas à superação das desigualdades, tornando possível a consolidação da 

igualdade efetiva, sendo assim, instrumento competente para a implementação 

factível da igualdade. 
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 CANOTILHO, J. J. G. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2ª edição. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2001, p. 381. 
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Oportuna citação de Celso Ribeiro Bastos17 quanto à igualdade material: “A 

igualdade substancial postula tratamento uniforme de todos os homens. Não se 

trata, como se vê, de um tratamento igual perante o direito, mas de uma igualdade 

real e efetiva perante os bens da vida”. 

Portanto, percebe-se que a concreta efetivação do princípio da igualdade 

provém de políticas públicas que pretendam nivelar as desigualdades sociais, 

conferindo aos grupos sociais desfavorecidos oportunidades igualitárias como meio 

compensador das desigualdades. O que se pretende é a prática da discriminação 

positiva, que promove a equiparação das pessoas e grupos sociais em que se 

encontram e a redução das desigualdades sociais a partir de ações que visem à 

implementação da igualdade material e de uma maior justiça social. 

 

 1.3 DAS AÇÕES AFIRMATIVAS 

 

As Ações Afirmativas surgiram nos Estados Unidos, a partir de meados do 

século XX, como mecanismos capazes de amenizar as desigualdades presentes 

naquele contexto histórico, e que atualmente não só abrangem a realidade 

estadunidense, mas se edificam por todo o panorama internacional. Partem do 

pressuposto de que a existência da discriminação e da desigualdade real é comum 

nas diversas sociedades, abrangendo tanto os países desenvolvidos como os países 

subdesenvolvidos. Enuncia-se, assim, a necessidade de se estabelecer 

constitucionalmente um tratamento isonômico entre os indivíduos e o efetivo 

cumprimento do princípio da igualdade. 

Joaquim B. Barbosa Gomes18 conceitua as ações afirmativas: 
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 BASTOS, C. R. Curso de Direito Constitucional. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 165 
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 GOMES, J. B. B. Ação Afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito como 

instrumento de transformação social. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001, p. 6-7.  
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Consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas à 
concretização do princípio constitucional da igualdade material e à 
neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de 
origem nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado, 
por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, 
elas visam a combater não somente as manifestações flagrantes de 
discriminação, mas também a discriminação de fato, de fundo cultural, 
estrutural, enraizada na sociedade.  

 

Assim, originam-se da necessidade de se implementar mecanismos aptos a 

possibilitar uma maior inclusão deste grupos historicamente discriminados, 

garantindo-lhes a igualdade de oportunidades e uma maior participação social, no 

intuito de eliminar a figura da discriminação negativa. 

Portanto, é por meio das ações afirmativas que as iniciativas públicas e 

privadas poderão contribuir para a eliminação das desigualdades e permitir que as 

minorias excluídas obtenham a sua inclusão social. 

 A implementação efetiva da igualdade e da dignidade da pessoa humana 

pressupõe a compreensão das ações afirmativas como um avanço, não como 

instrumento que ofenderia o princípio da isonomia, posto que, ao contrário, 

fortalecem a promoção da igualdade perante as minorias que por tanto tempo foram 

e têm sido vitimadas pela discriminação negativa. 

Ainda, oportuno mencionar que a inclusão destas minorias encontra amparo 

em nosso ordenamento jurídico constitucional, não cabendo, desta forma, qualquer 

alegação em sentido contrário, uma vez que a promoção das ações constitucionais 

se configura como instrumento de fundamental importância para a concretização dos 

princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

Em sintonia com a afirmativa de que a Constituição Federal autoriza a 

adoção de ações afirmativas, leciona Paulo Lucena de Menezes19: 

 

O próprio preâmbulo da Constituição reconhece a „igualdade e a justiça 
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como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos‟, a qual se pretende instituir. Essa diretriz estende-se por todo 
o texto constitucional, podendo-se apontar os seguintes exemplos: 
- São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Art. 3˚): 
construir uma sociedade livre, justa e solidária (I), erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (III) e 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (IV); 
- É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (...) combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos 
(Art. 23, X). 

 

Com isso, concluímos que a concretização dos direitos fundamentais, bem 

como da igualdade material, dá-se também por meio das ações afirmativas, que 

encontram respaldo pleno em nosso ordenamento jurídico, tendo por objeto a 

implementação da igualdade de oportunidade a todos. 

 

1. 4 NÃO DISCRIMINAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO POSITIVA 

 

Utilizando como embasamento doutrinário, pontuaremos as concepções e 

fundamentos gerais dispostos por Gabi Wucher.20 

A dicotomia do enfoque da proteção dos direitos individuais e coletivos tem 

imenso valor relativo à questão da titularidade de direitos, posto que, após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, a proteção dos direitos humanos passou a abordar uma 

dimensão tanto universal, quanto individual; Assim, em um contexto mais amplo, o 

conceito de "identidade coletiva" ultrapassa a perspectiva puramente jurídica e dá 

início a um questionamento pautado na concepção individualista dos direitos 

humanos e na proteção do direito das minorias, conceito que será trazido na 

sequência. 

A prevalência da concepção individualista na proteção das minorias 

encontra-se relacionada ao fato de que os direitos são tradicionalmente atribuídos às 
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pessoas que pertencem a uma minoria e não às próprias minorias, como dispõe 

expressamente o Artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos: 

 

Nos Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, 
não será negado o direito que assiste às pessoas que pertençam a essas 
minorias, em conjunto com os restantes membros do seu grupo, a ter a sua 
própria vida cultural, a professar e praticar a sua própria religião e a utilizar a 
sua própria língua. 

 

Desta forma, apesar do Artigo 27 do referido Pacto conceder o direito de agir 

conjuntamente às pessoas pertencentes a uma minoria, atribuindo direitos 

diretamente às minorias e não a seus membros, tal direito não deixa de ser um 

direito individual. 

Quanto ao que se entende por minoria, oportuna se faz a menção à 

definição adotada por Francesco Capotorti21, em seu estudo sobre os direitos 

conferidos às minorias pelo Artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos, a qual compreende os principais aspectos que permitem um certo 

consenso,  determinando uma minoria como: 

 
A group numerically inferior to the rest os the population of a State, in a non-
dominant position, whose members - being nationals of the State - possess 
ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of 
the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed 
towards preserving their culture, traditions, religion or language.

22
 

 

Gabi Wucher23 pontua que o princípio da não-discriminação surgiu após a 

Segunda Guerra Mundial, tornando-se, no âmbito internacional, princípio de direitos 
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humanos. É o princípio basilar de proteção das minorias, que almejam a 

concretização da assimilação frente à maioria e a integração ao meio social em que 

vivem, mas com a preservação de suas características, como meio de se possibilitar 

o reconhecimento de uma igualdade de direitos de ambos os grupos, inexistindo, 

desta forma, a prevalência de uma sobre a outra. 

Percebe-se, portanto, que a solução mais eficaz para viabilizar a convivência 

harmoniosa entre maiorias e minorias é a integração destas à sociedade, 

garantindo-lhes condições aptas para preservar suas características. Tal realidade 

somente seria possível através das medidas de discriminação positiva. 

Segundo Maria José Morais Pires24, a discriminação positiva ocorreria a 

partir do momento em que fossem adotadas normas jurídicas que: 

 

Prevêem um tratamento distinto para certas pessoas ou categorias de 
pessoas, com vista a garantir-lhes uma igualdade material em relação aos 
outros membros da sociedade. Essas normas são tendencialmente 
temporárias e vigoram enquanto se verificar a situação desfavorável, 
devendo deixar de vigorar logo que ultrapassada a desigualdade. 

 

Assim, a adoção de medidas de discriminação positiva para assegurar que 

pessoas pertencentes a grupos desprivilegiados assumam posições de igualdade às 

dos outros membros da sociedade, permite-lhes usufruir uma igualdade no exercício 

de seus direitos. 

Quanto aos critérios que deveriam ser adotados para se estabelecer o 

tratamento discriminatório positivo, pontua Celso Antônio Bandeira de Mello25: 

 

Tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério 
discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, 
isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, 
atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da 
desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação ou 
fundamento racional abstratamente existente é, in concreto, afinado com os 
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valores prestigiados no sistema normativo constitucional. A dizer: se guarda 
ou não harmonia com eles. 

 

Assim, conforme nos ensina o citado autor, necessário se faz a observância 

do critério discriminatório, a justificativa da sua adoção e a correlação efetiva entre 

os dois requisitos anteriormente expostos, para que se impeça a discriminação 

injustificada, ou que minorias desprivilegiadas sejam inferiorizadas através de 

elementos negativamente discriminatórios. O que se objetiva é a igualdade fática 

capaz de proporcionar a equivalência de direitos, através da utilização de uma 

correção lógica entre o fator discriminatório utilizado e a desigualdade de tratamento 

resultante do privilégio conferido, a fim de colocar tal grupo em condições de 

equiparação e integração social.  

Anuncia, ainda, Maria José Morais Pires26, quanto ao caráter temporário da 

discriminação positiva: 

 

O aspecto temporal reveste alguma importância no problema da 
„discriminação positiva‟, pois pela sua natureza compensatória a sua 
aplicação deve ser limitada no tempo, ou seja, deve cessar quando a 
situação de igualdade material for atingida. No entanto, no caso da proteção 
dos direitos das minorias nacionais, cuja vocação de perpetuidade se revela 
clara, tal característica não se verifica, o que suscita objeções em opiniões 
públicas habituadas ao „igualitarismo‟ formal que impõe a todos os mesmos 
direitos. 

 

 Em análise do supracitado excerto, a adoção da discriminação positiva para 

proteção das minorias constitui medida assecuratória de benefícios que permitem o 

exercício dos direitos fundamentais e garantem a equidade entre os seres. 

Desta forma, Wucher27 acredita que a discriminação positiva tem a finalidade 

de alcançar situações em que as pessoas estariam submetidas a regimes 

diferenciados e em desvantagem, oferecendo-lhes oportunidades de equiparação 
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com grupos e segmentos mais privilegiados, buscando como fim último a igualdade 

de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

CAPÍTULO II: A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO 

DE TRABALHO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS PRIVADAS 

 

Sobre os direitos das pessoas com deficiência, importante ressaltar que 

estas possuem potencialidades que permitem a sua participação na sociedade, cujo 

tratamento indiferente ou como se desprovidos fossem de qualquer capacidade ou 

competência, deve ser abolido, a fim de que se promova a sua efetiva inclusão. 

A Constituição Federal estabelece normas programáticas que preveem 

condições mínimas que permitem a inclusão das pessoas com deficiência no meio 

social e dispositivos que instituem regras específicas referentes à proteção destas 

pessoas. 

 

2. 1 MEDIDAS PROTECIONISTAS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

PRESENTES EM NOSSA CONSTITUIÇÃO 

 

Como anteriormente dito, a preocupação com os direitos e a integração 

social das pessoas com deficiência teve início em meados do século XX, através de 

movimentos de grupos e entidades que se propuseram a reivindicar medidas 

capazes de mudar o comportamento social, estimulando, em curto espaço de tempo, 

um incomensurável progresso legislativo apto a proteger os direitos fundamentais da 

pessoa com deficiência. 

Sobre tal aspecto, menciona, de modo preciso, Antônio Herman de 

Vasconcelos e Benjamin28 que: 

 

A proteção do deficiente, como área jurídica independente, é tema recente 

                                                           
28

  BENJAMIN, A. H.de V. A tutela das pessoas portadoras de deficiência pelo Ministério 

Público. In: FIGUEIREDO, G. J. P. de. (Coord.). Direitos da pessoa portadora de deficiência. 

Publicação oficial do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. Advocacia Pública & Sociedade, São 

Paulo, a. 1, n.1, 1997, p. 14 



29 

 

no direito comparado. Por outro lado, é de admirar que problema tão antigo, 

que se confunde com a própria origem do homem, só de poucos anos para 

cá tem merecido a atenção direta do legislador. Mas, ao mesmo tempo, é de 

se espantar os avanços conseguidos em tão pouco tempo. A história da 

tutela dos deficientes pelo Estado é um relato que salta imediatamente do 

primitivismo para o modernismo. Não há propriamente uma evolução a 

relatar, porém, tão apenas uma ruptura radical entre dois modelos 

antagônicos. Todavia, ainda hoje, em qualquer parte do mundo, inobstante 

os avanços alcançados, em cada momento „ao cidadão deficiente se nega o 

direito de educação, emprego, residência entre a comunidade e outras 

oportunidades que as pessoas não deficientes tomam por adquiridas. E tal 

recusa ocorre somente em decorrência do fato de que o indivíduo é 

deficiente. Governos municipais e estaduais ou não têm servido estes 

cidadãos ou os servem apenas inadequadamente e, em casos importantes, 

de maneira inconstitucional‟. 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 houve a consolidação de 

importantes conquistas protecionistas, dentre elas a implementação de políticas 

nacionais de proteção à pessoa com deficiência, voltadas ao aperfeiçoamento do 

tratamento destinado a esses indivíduos. 

Vejamos algumas normas constitucionais: o art. 23, inciso II de nossa Carta 

Magna atribui a competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios para a proteção e garantia das pessoas com deficiência no tocante à 

saúde e assistência pública. Em seu art. 37, inciso VIII, prevê a reserva de cargos e 

empregos públicos para as pessoas com deficiência, definindo os critérios para a 

sua admissão. No art. 24, inciso, XIV, dispõe sobre a „proteção e integração social 

das pessoas portadoras de deficiência‟. Já o art. 244 estabelece que, mediante lei, 

sejam adaptados logradouros, edifícios e transportes públicos para que portadores 

de deficiência possam utilizá-los. E o art. 227, parágrafos 1°, inciso II, e 2°, tratam, o 

primeiro, da obrigatoriedade de se implementar programas de prevenção e 

atendimento especializado destinados aos portadores de deficiência com o intuito de 

eliminar barreiras arquitetônicas e todas as formas de discriminação e, o segundo, 

de normas que regem a construção de logradouros, prédios públicos e veículos de 

transporte coletivo a fim de adaptá-los às necessidades das pessoas com 

deficiência. 

Quanto à proteção legal, no que tange ao acesso da pessoa com deficiência 

ao trabalho, várias leis, documentos e convenções foram criados neste sentido, 
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dentre eles, as Convenções números 111 e 159 da OIT – Organização Internacional 

do Trabalho, as quais abordam o chamado “paradigma dos suportes”, pautado na 

concepção de que deve a sociedade oferecer as mesmas oportunidades às pessoas 

com deficiência a fim de promover a sua inclusão mediante a permissibilidade do 

acesso e de condições ao trabalho. 

Sendo assim, a Constituição Federal prevê, em seu art. 7°, inciso XXXI, a 

proibição de qualquer forma de discriminação referente ao trabalhador com 

deficiência no que diz respeito à sua admissão e à sua percepção salarial frente aos 

demais trabalhadores, tanto que a Lei n°. 7.853/89, art. 8°, incisos II e III, estabelece 

a criminalização da prática discriminatória contra a pessoa com deficiência na esfera 

trabalhista.  

Sobre tal perspectiva, nos ensina Rosana Beraldi Bevervanço29 que a 

legislação pátria estabelece a vedação do exercício diferenciador na fase pré-

contratual entre todos os trabalhadores, tendo ou não deficiência, garantindo a todos 

a igualdade de oportunidades no emprego, tentando coibir práticas reais de 

discriminação. 

No entanto a autora referida reforça que a subjetividade no momento da 

contratação dificulta excessivamente a constatação da discriminação, e, portanto, 

constitui-se norma insatisfatória. Sua efetividade depende da elaboração legislativa 

voltada a regulamentar os requisitos que deveriam ser adotados no momento da 

admissão da pessoa com deficiência no setor privado, fixando-se critérios objetivos 

que configurem justa causa para a negativa do trabalho à pessoa com deficiência. 

Diante de tal questão, ainda no entendimento da citada autora, há muito se 

tem defendido a necessidade de aprimoramento da criminalização prevista na Lei n°. 

7.853/89, referente à discriminação comumente atribuída aos trabalhadores com 

deficiência, posto que a generalidade do tipo penal debilita a sua efetiva 

aplicabilidade. Logo, oportuno se faz a criação de uma legislação aprimorada e 

diferenciada para as pessoas com deficiência a fim de atender de maneira adequada 

as suas necessidades. 

                                                           
29

 BEVERVANÇO, R. B. Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Da exclusão à igualdade). 

Curitiba: Ministério Público do Estado do Paraná, 2001, p. 132-136. 
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2.2 DA HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Diversas são as organizações que recomendam a construção de políticas 

públicas nacionais de habilitação e reabilitação capazes de incluírem pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, dentre elas a Organização Mundial de Saúde, a 

Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho. O 

objetivo supremo é garantir a igualdade de oportunidades, buscando-se diminuir 

barreiras arquitetônicas e implementar programas de qualificação profissional deste 

grupo de pessoas. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) é um órgão membro da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que visa promover, através de suas 

convenções, condições dignas de trabalho nos seus países membros (como o 

Brasil), os quais devem seguir tais regulamentações. 

A Convenção 159 da OIT estabelece que a finalidade da reabilitação 

profissional é permitir que a pessoa com deficiência obtenha e conserve um 

emprego e progrida no mesmo, promovendo a integração ou reintegração dessa 

pessoa na sociedade. Tal convenção propõe a igualdade de oportunidades e de 

tratamento para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

A Resolução da ONU n° 2.542/75 que institui a Declaração dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência solicita a adoção de medidas que promovam o progresso e 

o desenvolvimento econômico e social da pessoa com deficiência, dentre elas 

estabelece que: 

 
As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, psicológico e 
funcional, incluindo-se aí aparelhos protéticos e ortóticos, à reabilitação 
médica e social, educação, treinamento vocacional e reabilitação, 
assistência, aconselhamento, serviços de colocação e outros serviços que 
lhes possibilitem o máximo desenvolvimento de sua capacidade e 
habilidades e que acelerem o processo de sua integração social. 
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Segundo nos ensina Chistiani Marques30, “a habilitação implica o conjunto 

de caracteres para desempenhar as funções no mercado de trabalho”, enquanto que 

“a reabilitação restaura a capacidade produtiva do empregado para integrá-lo 

novamente no mercado de trabalho”. 

Pessoas reabilitadas, por sua vez, são aquelas que passaram por processo 

que permite que ela adquira, a partir da identificação de suas potencialidades 

laborais, o desenvolvimento profissional suficiente para reingresso no mercado de 

trabalho. Assim o reabilitado é aquele que se submete a programas oficiais de 

recuperação da atividade laboral perdida em decorrência de acidente ou doença que 

o tornou incapacitado para o trabalho que exercia anteriormente.   

A reabilitação torna a pessoa apta novamente para desempenhar atividades 

diferentes das que exercia, desde que adequadas e compatíveis com a sua 

limitação. 

Já a pessoa com deficiência habilitada, conforme o art. 36, parágrafos 2º e 

3º, do Decreto nº 3.298/99, é aquela que concluiu curso de educação profissional de 

nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior reconhecido pelo Ministério 

da Educação ou órgão equivalente, ou aquela que obteve certificado de conclusão 

de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo INSS. Reputa-

se, também, pessoa com deficiência habilitada aquela que, mesmo não tendo se 

submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o 

desempenho da função. 

Além das recomendações de tais organizações internacionais, oportuno 

mencionar a previsão constitucional que em seu art. 203, IV, preceitua que: 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos: 
(...) 
IV- A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a  

                                                           
30

 MARQUES, C. Discriminação no Emprego. In.(Coord.) ARAUJO, L. A. D. Defesa dos Direitos 

das Pessoas Portadoras de Deficiência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 125 e 

126. 
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promoção de sua integração à vida comunitária; 

 

Desta forma, necessário se faz não só a implementação de políticas de 

habilitação e reabilitação profissional por parte do poder público, como medida de 

intervenção estatal nas relações de trabalho, mas também a conscientização de toda 

a sociedade da importância da inclusão dessas pessoas nos diversos meios sociais, 

permitindo que sejam eliminadas, definitivamente, práticas discriminatórias e a 

destinação de trabalhos hostis ou subalternos aos habilitados e reabilitados como 

forma de dissimular essas práticas.  

A Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência em 

decreto-lei n.° 3.298/99 e regulamentada pela lei n.° 7.853/89, dispõe que:  

 

Habilitação e Reabilitação - são os processos orientados 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, - 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 o trabalho que lhe seja adequado e 
tenha perspectivas de obter, conservar e nele progredir. 

 

Do mencionado conceito legal é possível concluir que a habilitação e 

reabilitação constituem processos que permitam que pessoas com deficiência 

adquiram um desenvolvimento profissional que possibilita o seu ingresso e 

reingresso no mercado de trabalho.    

Referido decreto, em seu art. 45, estabelece a implementação de programas 

de formação e qualificação da pessoa com deficiência, porém não estabelece o ente 

público responsável por tais implementações, o que gera a falta de um real 

investimento e um descaso indignante, uma vez que a falta de recursos proveniente 

do poder público obriga organizações filantrópicas e escolas especiais a executarem 

a habilitação, sendo insuficiente o serviço de reabilitação profissional oferecido pelo 

INSS.  

Os grandes obstáculos enfrentados no momento de se efetivar a inclusão e 

manutenção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, segundo Jouberto 
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de Quadros Pessoa Cavalcante e Francisco Ferreira Jorge Neto,31 encontram-se na 

carência de qualificação profissional destes trabalhadores e de sistemas eficazes de 

habilitação e reabilitação, bem como na ausência de incentivos econômicos capazes 

de estimular a sua contratação pelas empresas. 

Conforme nos ensina Rosana Beraldi Bevervanço32: 

 

A habilitação, reabilitação e integração social como aqui entende-se, traz 
intrinsecamente um conjunto de ações, medidas, técnicas e posturas que 
propiciem o igualamento concreto e progressivo da pessoa portadora de 
deficiência num determinado contexto histórico e social que é o do nosso 
País da atualidade.  

 

Deste modo, na lição da citada autora, a concretização dos direitos desses 

grupos sociais menos favorecidos, depende da implementação de sistemas 

educacionais adequados às suas necessidades, da promoção da acessibilidade, do 

atendimento de saúde especializado e, principalmente, de um preparo para o 

desempenho de atividades laborais que lhes permitam o seu desenvolver perante a 

sociedade. 

Assim, é preciso a atuação do poder público, conjuntamente com a iniciativa 

privada, a fim de preparar o ambiente de trabalho onde serão incluídos os 

trabalhadores habilitados e reabilitados, para que possam exercer as suas atividades 

laborais livremente, garantindo-se a adaptação destes profissionais para que 

possam usufruir de condições equitativas e satisfatórias de trabalho. 

Maurício Godinho Delgado33 nos ensina que a reabilitação funcional ocorre 

nos casos em que o trabalhador venha a sofrer deficiência física ou mental em 

momento superveniente à sua contratação. Isto torna necessária a sua participação 

em programa de reabilitação profissional, para que aprenda novas atribuições 

                                                           
31

 CAVALCANTE, J. Q. P.; NETO, F. F. J. O portador de deficiência no mercado formal de 

trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 51, 1 out. 2001. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/2132>. Acesso em: 12 nov. 2011. 

32
 BEVERVANÇO, R. B. Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Da exclusão à igualdade). 

Curitiba, Ministério Público do Estado do Paraná, 2001, p. 85-86. 

33
 DELGADO, M. G. Curso de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo, LTr, 2003, p. 1011-1012 

http://jus.com.br/revista/texto/2132/o-portador-de-deficiencia-no-mercado-formal-de-trabalho
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funcionais que permitam o seu desenvolvimento laboral e, consequentemente, a sua 

reinserção no sistema produtivo e o desenvolver harmonioso em suas relações no 

local de trabalho, já que a lei possui caráter essencialmente protetivo do trabalhador, 

assegurando-lhe a viabilidade do próprio trabalho para que o mesmo possa manter a 

sua auto-estima como ser produtivo e social. 

Pontua, ainda, o referido autor, que a grande polêmica diz respeito às 

repercussões quanto à possibilidade, ou não, das reduções salariais do trabalhador 

readaptado advindas da alteração funcional. 

O entendimento majoritário jurisprudencial têm se pautado na irredutibilidade 

salarial, salvo ns casos em que houver previsão em acordo ou convenção coletiva 

ou caso o empregador esteja recebendo o auxílio-acidente. Ademais, o diploma 

celetista em seu art. 461, parágrafo 4°, veda a utilização da equiparação salarial nos 

casos de reabilitação funcional.  

Assegura o nobre doutrinador que a melhor garantia jurídica ofertada ao 

trabalhador reabilitado é a garantia da estabilidade provisória do acidentado de até 

um ano após o seu regresso do afastamento previdenciário. 

Além disso, há a previsão em nosso ordenamento, especificamente na Lei 

Federal nº 8.213/91, em seu art. 93, §1º, de que a pessoa com deficiência não pode 

ser dispensada, sem justa causa, das empresas privadas, uma vez que a dispensa 

somente poderá ocorrer nos contratos  de tempo indeterminado se outro trabalhador 

com deficiência for contratado no lugar do dispensado. Logo, se tal substituição não 

ocorrer, caberá a reintegração do empregado com os consectários legais.  

Apesar de não haver previsão de estabilidade para o trabalhador com 

deficiência, há a garantia da cota nas empresas privadas e reserva de vagas nos 

concursos públicos. Sobre tais preceitos, apontamos as seguintes decisões: 

TRT-PR-05-08-2011 ART. 93 DA LEI 8213/91. EMPREGADO REABILITADO. DISPENSA 
SEM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO EMPREGADO NA MESMA CONDIÇÃO. NULIDADE. 
DIREITO À REINTEGRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS LEGAIS. A parte autora passou por processo de reabilitação perante o INSS 
e foi dispensada sem a contratação de outro empregado em condição semelhante. Diante 
dessa situação, cabia às rés comprovarem que cumpriam os requisitos do art. 93, da Lei 
8.213/91, sob pena de nulidade da rescisão e reintegração da trabalhadora. 
(TRT-PR-20641-2006-001-09-00-1-ACO-31591-2011 - 2A. TURMA. Relatora: Rosalie 
Michaele Bacila Batista. DEJT 05/08/2011) 

http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/legis/Leis/8213_91.html
http://www.trt02.gov.br/geral/tribunal2/legis/Leis/8213_91.html
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TRT-PR-05-11-2004 REINTEGRAÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
FÍSICA. DISCRIMINAÇÃO. A dispensa de empregado portador de deficiência física sem 
que outro, nas mesmas condições, seja contratado para substituí-lo afronta comandos 
legais e constitucionais e contraria a tendência de convenções internacionais relacionadas 
ao trabalho (convenção OIT nºs. 111 e 159). A empresa privada não se encontra em campo 
neutro quando se trata de promover meios de sobrevivência digna ao trabalhador. A 
liberdade de iniciativa não representa um aval para dispensas abusivas. Trata-se de 
garantia constitucional que deve conviver em harmonia com outros valores constitucionais, 
como a dignidade humana, a igualdade e a valorização social do trabalho. Na ausência de 
motivação de ordem técnica, econômica, disciplinar ou financeira, presume-se que a 
dispensa decorreu de discriminação e deve ser declarada nula. Recurso a que se nega 
provimento para manter a ordem de reintegração do autor no emprego, com o pagamento 
dos salários do período de afastamento. 
(TRT-PR-18578-2002-005-09-00-5-ACO-24643-2004. Relatora: Marlene T. Fuverki 
Suguimatsu. DJPR em 05/11/2004) 
 

Portanto, entende a jurisprudência que há a necessidade de que a dispensa 

do trabalhador com deficiência seja efetuada, desde que outro nas mesmas 

condições o substitua. Desde modo, contribui-se com a inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho, uma vez que a lei estabelece que a empresa 

mantenha sempre pessoas com deficiência no seu quadro de empregados.  

 
 

2.3 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E A NECESSIDADE DO IMPLEMENTO DO 

SISTEMA DE COTAS COMO MEIO EFETIVADOR DA IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS 

PRIVADAS 

 

A inclusão social das pessoas com deficiência somente é possível caso 

possam exercer a sua capacidade de autodeterminação, a qual é viabilizada por 

meio da oferta de condições que permitam que ganhem o seu próprio sustento de 

forma digna e igualitária frente aos demais indivíduos. 

Assim, o legislador, ciente das dificuldades para a efetiva inclusão do 

trabalhador com deficiência no mercado de trabalho, estipulou a diferenciação 

imposta pela norma com o intuito de igualar todos os trabalhadores, beneficiando 

aqueles que se encontram em condições de inferioridade real, o que demonstra o 

seu propósito integrativo e não meramente protecionista, como anteriormente se 

pensava. 
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Diante deste contexto, teve o legislador o cuidado em especificar, 

tecnicamente, através do Decreto 3.298/99, quem constituiria a pessoa com 

deficiência, prevendo em seu artigo 4º, in verbis: 

 

Art. 4
o
 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, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções;  
II- deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;  
III- deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60

o
; ou a ocorrência simultânea 

de quaisquer das condições anteriores; 
IV- deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal;  

c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade;   
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 

h) trabalho; 
V- deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
 

Importante ressaltar que a denominação utilizada para se referir às pessoas 

com alguma limitação física, mental ou sensorial assumiu várias formas ao longo dos 

anos.  

Primeiramente utilizaram-se as expressões “inválidos”, “incapazes”, 

“excepcionais” e “pessoas deficientes”, até que a Constituição de 1988. Por 

influência do Movimento Internacional de Pessoas com Deficiência, incorporou-se a 

expressão “pessoa portadora de deficiência”, que se aplica na legislação ordinária.  

Posteriormente, houve a adoção da expressão “pessoas com necessidades 

especiais” ou “pessoa especial”. Todas estas denominações demonstram uma 
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tentativa de nomear a característica peculiar da pessoa, sem estigmatizá-la. Mas a 

expressão “pessoa com necessidades especiais” é muito mais ampla para o efeito 

pretendido na inclusão no trabalho, porque também acolhe os idosos, as gestantes, 

enfim, situações que implique tratamento diferenciado. Pessoa com necessidades 

especiais é a terminologia utilizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com 

a finalidade de alcançar um universo maior de estudantes que aquele objetivado 

pelas cotas para pessoas com deficiência ou reabilitados.  

Atualmente, conforme menciona Romeu Kazumi Sassaki34, houve o 

abandono da expressão “pessoa portadora de deficiência” por influência dos 

próprios movimentos de pessoas com deficiência, uma vez que as deficiências não 

se portam, estão com a pessoa ou na pessoa, motivo este para a utilização da 

terminologia “pessoa com deficiência”.  

Com o advento da Lei n°. 8.213/91, em seu art. 93, estabeleceu-se a cota, 

que estipula a destinação de vagas nas empresas privadas, com todos os direitos 

trabalhistas e previdenciários, ao trabalhador com deficiência ou beneficiário 

reabilitado, surgindo a previsão legal do sistema de cotas como meio de efetivação 

da igualdade de oportunidades entre o todo e o grupo anteriormente desprotegido e 

enfraquecido.  

Trata-se, portanto, conforme dispõe Roberta Machado Branco Ramos 

Santos35, da edição de norma tendente a incluir a pessoa com deficiência, por meio 

da implementação de ações afirmativas em favor deste grupo minoritário, cujo 

objetivo fundamenta-se na promoção da igualdade e dignidade da pessoa humana. 

Tal medida se fez necessária, como adequadamente pontua Guilherme José 

Purvin de Figueredo36, quando menciona: 

 

                                                           
34

 SASSAKI, R K. Vida independente: história, movimento, liderança, conceito, reabilitação, 

emprego e terminologia. São Paulo: Revista Nacional de Reabilitação, 2003, p. 12-36. 

35
 SANTOS, R. M. B. R. Da inclusão social da pessoa portadora de deficiência pela reserva de 

vagas em concursos. In. (Coord.) NEME, E. F. Ações Afirmativas e Inclusão Social. Bauru: 

EDITE, 2005, p. 171-173.  

36
 FIGUEIREDO, G. J. P. de. A pessoa portadora de deficiência e o princípio da igualdade de 

oportunidades no direito do trabalho. São Paulo, 1997, p. 66  
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O nível de desemprego entre os portadores de deficiência tende a ser mais 
alto do que a média da sociedade. Os portadores de deficiência enfrentam 
ostensiva discriminação na hora de procurar emprego, porque a sua 
deficiência tende a ser vista como se afetasse todas as suas habilidades – 
inclusive de ser produtivo e independente. 

 

Portanto, cabe ao poder público amenizar esta condição de desigualdade, 

proporcionando a este grupo debilitado condições permissivas ao exercício de 

atividades laborais, no que se inclui o sistema de cotas, estando este pautado no 

reconhecimento da igualdade jurídica e direito ao trabalho, direitos fundamentais 

consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e essenciais para a 

plena inserção deste grupo no mercado de trabalho. 

A este respeito, podemos citar o item 129 do Programa de Ação Mundial 

Para Pessoas Com Deficiência, que postula: 

 

Os estados-membros podem apoiar a integração das pessoas com 

deficiência no mercado aberto de trabalho mediante diversas medidas, 

como sistema de cotas com incentivos, empregos reservados ou atribuídos, 

empréstimos ou doações a pequenas empresas e cooperativas, contratos 

exclusivos ou direitos de produção prioritária, isenções obrigatórias, 

aquisições preferenciais ou outros tipos de assistência técnica ou financeira 

às empresas que empreguem trabalhadores com deficiência. Os estados-

membros devem apoiar o desenvolvimento de ajudas técnicas e facilitar o 

acesso de pessoas com deficiência às ajudas e à assistência de que 

necessitem para realizar seu trabalho. 
37

 

 

Logo, a implementação do sistema de cotas para as pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho encontra-se em harmonia com os ditames de 

nosso ordenamento jurídico e reputa-se indispensável para a efetivação da justiça 

social e para a diminuição das desigualdades sociais, cuja concretização depende, 

basicamente, de uma ação simultânea entre o poder público e a iniciativa privada, 

uma vez que ambos devem desempenhar o seu dever social frente às pessoas com 

deficiência. 

Importante ressaltar a diferença entre a aplicação do sistema de cotas no 
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setor público e no setor privado. A reserva de vagas no setor público garante que os 

entes da Administração Pública direta e indireta, ao realizarem concurso público 

para preenchimento do seu quadro de servidores, destinem um percentual, que no 

caso da União é de até 20% (vinte por cento) das vagas, às pessoas com 

deficiências, conforme prevê o art. 5º, § 2º, da lei nº 8.112/1990:  

 
Art. 5

o
  São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

(...) 
§ 2°  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 
inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais 
pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas 
no concurso. 

 

Quanto à reserva de vagas no setor privado, a aplicação do sistema de 

cotas constitui, em uma abordagem constitucional, um mecanismo de efetivação dos 

princípios fundamentais da nossa Constituição. A concretização destes princípios se 

viabiliza, principalmente, através da atuação conjunta de entes públicos e privados, 

no cumprimento dos ditames do legislador constituinte, a fim de incluir os 

trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho, permitindo transformações 

significativas no quadro social e político retratado em nossa sociedade e cujo 

objetivo se perfaz na equiparação legal entre os indivíduos inseridos nesta realidade 

social. 

Ocorre que a cota destinada a empregos privados, não se destina a 

qualquer trabalhador com deficiência, mas sim àqueles que estejam habilitados ou 

que sejam trabalhadores que devem possuir efetivas condições de exercer 

atividades compreendidas na função. Assim, devem apresentar um nível suficiente 

de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho, 

não sendo assim abusivas as exigências contratuais de qualificação vinculadas 

objetivamente à função a ser exercida. 

O artigo 93, caput, da Lei n˚. 8.213/91, estabelece a obrigatoriedade das 

empresas privadas em manter um percentual mínimo de contratação de reabilitados 

ou pessoas com deficiência, nas proporções a seguir: 
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Art. 93 - A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção: 
I - até 200 empregados..............................................................................2%; 
II - de 201 a 500.........................................................................................3%; 
III - de 501 a 1.000.....................................................................................4%; 
IV - de 1.001 em diante. ............................................................................5%. 
 

Sendo assim, as empresas possuem como dever social a reserva de vagas 

para as pessoas com deficiência, para que estas integrem o mercado de trabalho, 

posto que o direito ao trabalho se sobrepõe ao direito de propriedade empresarial, 

no sentido de que se visa proteger os interesses da coletividade em detrimento dos 

interesses individuais, permitindo-se o exercício, portanto, de direitos básicos à sua 

subsistência, ou seja, condições mínimas para  desenvolverem a sua personalidade 

no meio ao ambiente social do qual fazem parte. 

Conforme dispõe Sebastião Geraldo de Oliveira38, a discriminação por parte 

do empregador ocorre quando sua empresa disponibiliza nova vaga de emprego, e 

não tendo, ainda, atingido o percentual de cota destinado às pessoas com 

deficiência ou reabilitados, opta por não contratá-la, por mera postura 

discriminatória. 

Convém mencionar o professor Luiz Alberto David Araujo39 quando 
menciona que: 

 

Seguindo o comando constitucional de inclusão, a lei determinou que as 
empresas com mais de cem empregados contratassem pessoas portadoras 
de deficiência ou reabilitados. Trata-se de uma explicitação, no campo das 
relações trabalhistas, do princípio determinado para a Administração Pública 
(Art. 37, inciso VIII). Desta forma, as empresas também devem participar do 
processo de integração, reservando determinadas vagas a esse grupo. 
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Deste modo, a utilização das ações afirmativas como meio de eliminar 

barreiras discriminatórias suportadas pelas minorias fez crescer a conscientização 

de todos, dentre eles, a dos empresários, cuja atribuição de maior relevância, quanto 

à sua função social40, seria possibilitar o ingresso das pessoas com deficiência nas 

empresas privadas, não como mero cumpridor de ordenamentos jurídicos, mas 

como ente conscientizado de seu dever social. 

Importante ressaltar que serão consideradas práticas discriminatórias a 

contratação de pessoas com tipo único de deficiência ou com deficiências leves, 

uma vez que o objetivo é garantir o acesso ao trabalho a todas as categorias de 

deficiência. Busca-se a pessoa e não a deficiência.  

Dito isto, importante mencionar o Programa de Apoio à Pessoa com 

Deficiência, realizado pela Agência do Trabalhador (órgão responsável pelo 

encaminhamento das pessoas com deficiência às empresas). Esse programa 

mantém um diálogo com as empresas privadas, incentivando a contração de 

pessoas com deficiência, mesmo que não sejam suficientemente qualificadas, uma 

vez que o investimento em sua qualificação, como cursos profissionalizantes e 

cursos regulares de ensino, permitiria o desenvolvimento profissional destes 

trabalhadores. Portanto, além da inclusão social das pessoas com deficiência, 

obteriam um retorno produtivo e lucrativo para as suas empresas. 

Sendo assim, necessário se faz a implementação de práticas aptas a 

suprimir os estigmas41 que se encontram pré-fixados quando o assunto é o 

trabalhador com deficiência. Já não se admite a mentalidade de que as pessoas com 
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deficiência constituiriam mão-de-obra custosa e improdutiva, mesmo porque, estas 

anseiam, tão somente, ações sociais que lhes permitam a sua inclusão, ou seja, 

condições adequadas para que possam exercer a cidadania e, consequentemente, o 

direito ao trabalho. 

Conforme afirma Charles Stevan Prieto de Azevedo42, a responsabilidade 

social das empresas privadas encontra-se pautada na conscientização de que estas 

deveriam optar por ações inclusivas a fim de cumprir com a sua função social e 

repudiar acepções essencialmente individualistas, as quais visem, tão somente, 

idealismos intrinsecamente liberalistas pactuados no lucro de sua atividade 

econômica.  

Importante ressaltar os ensinamentos do citado autor43 quando expõe: 

 

Atitudes como a referida acima deverão ser sempre impulsionadas pelos 

órgãos públicos, com vistas a garantir o cumprimento da função social das 

empresas, motivando os empresários através de programas fiscais, 

facilitação na obtenção de recursos financeiros e outros mais necessários e 

possíveis no sentido de criar condições favoráveis de integração de pessoas 

portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho  

 

Tal excerto apenas contribui para demonstrar a imperiosidade de se 

instaurar incentivos por parte do poder público à iniciativa privada, capazes de 

estimulá-la a realizar atividades sociais que impulsionem a inclusão de minorias no 

mercado de trabalho. 
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Portanto, é evidente que as atitudes que visam somente o aspecto 

econômico acabam por corromper o propósito do legislador constituinte, posto que, 

no momento em que a iniciativa privada deixa de atuar socialmente para cumprir 

apenas com os propósitos provenientes do mercado, deixa de cumprir com o seu 

papel social de garantir a reserva de vagas para as pessoas com deficiência.  

E por ainda existirem resistências por parte das empresas privadas de 

implementarem a cota dos trabalhadores com deficiência no trabalho, importante se 

faz a atuação do poder público em fiscalizar o provimento de vagas destinadas a 

este grupo frágil. O objetivo é fazer com que sejam cumpridas as imposições legais, 

possibilitando a concretização da igualdade de oportunidade entre os indivíduos, 

conseguida através da determinação aos empresários para que gerem condições 

propícias a impulsionar o ingresso destes trabalhadores no mercado de trabalho.  
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CAPÍTULO III: A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE: QUADRO 

ATUAL E PERSPECTIVAS 

 

Até o presente momento, procurou-se examinar os fundamentos 

constitucionais garantidores da inclusão social da pessoa com deficiência e a sua 

efetivação no âmbito do trabalho no que se refere à previsão normativa do sistema 

de cotas frente à responsabilização social das empresas privadas. 

Procura-se, a partir deste momento, demonstrar a atuação do poder público 

e da sociedade para concretizar a proteção dos trabalhadores com deficiência. 

Dentre os mecanismos aptos a proteger o trabalhador com deficiência está a 

fiscalização das empresas privadas, para que cumpram a exigência legal quanto à 

cota para as pessoas com deficiência.  

 

3.1 A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A FISCALIZAÇÃO 

DO TRABALHO 

 

Passaremos então a abordar o papel do Ministério Público frente à pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho, tendo, na figura do promotor ou do 

procurador, a função de defensor de seus interesses coletivos e difusos. A lei n.° 

7.853/89 outorga legitimidade ao referido órgão para intervir de forma a proteger 

este grupo, a qual exibe crítica situação de hipossuficiência. 

Conforme já tratamos, nosso ordenamento jurídico garante às pessoas com 

deficiência proteção especial face à situação excludente à qual estão submetidas. 

Deve o Estado zelar para que estas possam exercer os direitos fundamentais 

oriundos de nossa legislação. 

Neste cenário, possui o Ministério Público função relevante, pois atua não 

somente na conscientização de todos acerca da importância de serem instituídos 
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mecanismos de proteção da pessoa com deficiência, mas, também, no sentido de 

permitir a inclusão do trabalhador com deficiência no mercado de trabalho, através 

da fiscalização das empresas privadas. 

Ronaldo Porto Macedo Júnior44, quanto ao alcance da igualdade de 

oportunidades e da justiça social, menciona que: 

 

O direito social é cada vez mais um direito de interesses de grupos, um 
direito de desigualdades, um direito de privilégios de grupos, tendo em vista 
o restabelecimento do equilíbrio material entre as partes, na busca de uma 
justiça distributiva em oposição a um princípio de justiça corretiva 
predominante na lógica jurídica liberal. 

 

A fim de potencializar a proteção da pessoa com deficiência na esfera 

trabalhista, foi promulgada a lei n.° 8.213/91, tendo em seu art. 93 a previsão de que 

empresas com mais de cem empregados devem preencher dois a cinco por cento de 

seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas; 

como já referido anteriormente.  

Sobre a observância do sistema de cotas, deve, o Ministério Público do 

Trabalho, interagir com as empresas a fim de conscientizá-las da importância da 

inclusão social das pessoas com deficiência, não se tornando o cumprimento da lei 

apenas uma obrigação, mas sim um exercício ativo de cidadania. 

Isto porque, ao abrir vagas nas empresas privadas, o empregador deve, 

primeiramente, oferecê-las aos candidatos com deficiência a fim de cumprir com a 

percentagem exigida pela lei. Portanto, não há uma exigência de que a empresa 

demita seus empregados para que haja a contratação de pessoas com deficiência, 

pois tal medida somente potencializaria o preconceito e o desenvolvimento de um 

ambiente de trabalho hostil e discriminatório.  
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Um fator relevante na inclusão da pessoa com deficiência, conforme 

preceitua Sandra Lia Simón45, é a capacitação da pessoa com deficiência, uma vez 

que o mercado de trabalho exige pessoas preparadas para exercer certas funções e 

por mais que estejam os empresários dispostos a cumprir com a cota prevista na lei, 

em alguns casos há a dificuldade em encontrar pessoas com deficiência 

qualificadas. 

Diante da dificuldade quanto à qualificação das pessoas com deficiência, o 

Ministério Público, conjuntamente com organizações governamentais e não 

governamentais de proteção da pessoa com deficiência, tem estimulado que as 

empresas e entidades promovam a capacitação profissional das pessoas com 

deficiência, para que sejam encaminhados os trabalhadores com deficiência que 

mais se adéquem às vagas ofertadas pelas empresas. 

Além dos argumentos já mencionados, como bem pontua a referida autora, 

a existência do sistema de cotas é de interesse fundamental do Estado e de toda a 

sociedade, posto que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, 

além de torná-la produtiva, contribui para a efetivação do princípio da dignidade da 

pessoa humana, permitindo, sobretudo, a sua inclusão social. 

Sendo assim, é imprescindível que tal inclusão seja autêntica, no sentido de 

que haja uma conscientização das empresas e da sociedade da importância de dar 

oportunidades ao trabalhador com deficiência, posto que ainda enfrentam 

preconceitos quanto à sua capacidade de atuação no mercado de trabalho.  

Segundo Marco Antônio César Villatore46, cabe ao Ministério Público do 

Trabalho dialogar com as empresas para que estas tornem possível a contratação e 

a adaptação de seu ambiente de trabalho, oferecendo-lhes alternativas para o 

cumprimento da lei e, caso necessário, dispondo-lhes de informações aptas a 
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esclarecerem dúvidas quanto a nossa legislação, pois o processo de 

conscientização do empresário da importância de cumprir com as cotas impostas 

pela lei faz com que ele efetivamente inclua a pessoa com deficiência dentro da 

empresa, e não apenas a cumpra de maneira estritamente formal. Isso, contudo, não 

exime as empresas do cumprimento da legislação de cotas.  

É neste contexto que o Ministério Público do Trabalho tem atuado para 

tutelar os interesses das pessoas com deficiência na esfera trabalhista, agindo, por 

exemplo, na promoção de audiências públicas, a fim de obter informações, opiniões, 

propostas e críticas, para dar maior legitimidade à sua atuação. Busca-se junto à 

sociedade e às empresas a melhor maneira de efetivar a inclusão social das 

pessoas com deficiência, sem deixar de exigir o cumprimento da cota. 

O Ministério Público pode convocar as empresas com cem ou mais 

empregados para que compareçam nas audiências públicas, a fim de que sejam 

sanadas dúvidas e questões atinentes à inclusão da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho. A audiência pública constitui em um encontro onde são 

disponibilizados espaços para o estabelecimento de debates entre empresários e 

entidades responsáveis pela proteção da pessoa com deficiência, fazendo com que 

todos os participantes possam, mutuamente, discutir sobre a questão da inclusão do 

trabalhador com deficiência, pontuando as principais dificuldades e vantagens da 

inclusão deste grupo no mercado de trabalho.  

Conceitua Hugo Nigro Mazzilli47, no excerto abaixo, que as audiências 

públicas: 

São apenas um mecanismo pelo qual o cidadão e as entidades civis (as 

entidades chamadas não governamentais) podem colaborar com o 

Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais, e, mais 

especialmente, participar de sua tarefa constitucional consistente no zelo do 

interesse público e na defesa de interesses metaindividuais (...). Por meio 

das audiências públicas, o Ministério Público não se submete a uma 

assembléia popular, nem nelas se votam opções ou linhas de ação para a 
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instituição, e sim por meio delas intenta o Ministério Público obter 

informações, depoimentos e opiniões, sugestões, críticas e propostas, para 

haurir com mais legitimidade o fundamento de sua ação institucional. 

 

Portanto, o objetivo principal das audiências públicas é a conscientização 

das empresas e empregadores acerca da necessidade e dos benefícios da 

contratação do trabalhador com deficiência, uma vez que não basta somente o 

cumprimento da exigência legal, é necessário que haja uma efetiva inclusão da 

pessoa com deficiência, para que então seja proporcionada a igualdade de 

oportunidade de uma sociedade justa e solidária. 

Quando é realizada a audiência pública, em regra são posteriormente 

chamadas individualmente as empresas, para comparecimento à Procuradoria 

Regional do Trabalho, onde são instaurados procedimentos investigatórios, para que 

as empresas reúnam documentos que demonstrem o número de empregados e 

quais se encontram enquadrados como pessoa com deficiência, a fim de verificar o 

devido cumprimento da cota. Esta documentação também é requisitada e verificada 

quando o procedimento se inicia sem a realização de audiência pública.  

Após a verificação das referidas informações quanto ao cumprimento das 

cotas destinadas às pessoas com deficiência, se houver a irregularidade, é ofertada 

a possibilidade de firmar Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), 

prevista no art. 5°, §6° da Lei n° 7.347/85, in verbis: 

 
Art. 5° (...) 
§6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

 

Assim, o TAC normalmente estipula um prazo razoável para que a empresa 

regularize a contratação do percentual mínimo de trabalhadores com deficiência, 

observando-se as suas especificidades, sob pena de multa em caso de 

descumprimento, constituindo título executivo extrajudicial, executável na Justiça do 
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Trabalho. É, portanto, meio rápido e eficaz para a solução extrajudicial da 

irregularidade do cumprimento das cotas. 

Caso a empresa se recuse a firmar o TAC, o Ministério Público do Trabalho 

recorrerá à via judicial mediante a interposição da ação civil pública, cujo pedido 

abrangerá a obrigatoriedade da contratação do mínimo de vagas previsto em lei às 

pessoas com deficiência ou reabilitados e a estipulação de multa diária até o 

cumprimento da sua contratação. 

Tal entendimento encontra-se previsto na lei n° 75/93 em seu art. 83°, inciso 

III, a qual dispõe:  

 
Art. 83 Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes 
atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 
III- Promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para 
defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 
constitucionalmente garantidos; 

 

Portanto, caberá ação civil pública quando houver a imperiosidade de se 

fazer cumprir a contratação das pessoas com deficiência pelas empresas que 

persistirem em se manter na irregularidade, pois a ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público do Trabalho objetiva, primordialmente, o cumprimento da lei no 

que tange à efetivação do sistema de cotas. 

Sobre este entendimento pontua Sandra Lia Simón48: 

 

O ingresso no Poder Judiciário será a última atitude de ser adotada pelo 

Parquet trabalhista, que sempre enviará esforços para a verdadeira 

efetivação do direito. Para tanto, é fundamental que tenha uma atuação 

direta com os atores sociais, conhecendo a sua realidade. Apenas desta 

forma, aproximando-se do cidadão e da sociedade, é que conseguirá 
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cumprir a missão que lhe foi reservada pelo constituinte, que não é outra 

senão salvaguardar os direitos humanos decorrentes das relações laborais. 

 

Quando a empresa firma o Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta perante a Procuradoria do Trabalho, este termo é acompanhado em seu 

cumprimento. Quando o Procurador entender necessário, poderá solicitar a 

fiscalização da empresa através da Delegacia Regional do Trabalho, ou requisitar 

documentos que demonstrem que a empresa está diligenciando o cumprimento da 

cota.  

Interessante destacar algumas decisões firmadas pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da Nona Região quanto à proteção da pessoa com deficiência no mercado 

de trabalho: 

 

TRT-PR-01-04-2011 DESCUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL DO ART. 93 
DA LEI 8.213/91 - DIFICULDADE DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS E REABILITADOS - MULTA ADMINISTRATIVA - EXIGÍVEL. 
A integração da pessoa portadora de necessidade especial, e também do reabilitado, para 
além de constituir regra prevista no artigo 93 da Lei 8.213/91, constitui primordialmente a 
consagração de princípios constitucionais, tais como o princípio da isonomia, do combate da 
discriminação no ambiente de trabalho, a valorização social do trabalho, o primado do 
trabalho, a integração social da pessoa com deficiência, tudo com vistas a garantir o 
paradigma da realização dos direitos humanos, sobretudo pelo atendimento ao princípio da 
dignidade da pessoa humana, esse que informa e permeia toda a sistemática da 
Constituição Federal de 1988. O conjunto probatório demonstrou que não havia, na data 
final da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, o completo atendimento da cota 
mínima estabelecida pelo artigo citado, tendo sido ainda concedido prazo razoável para a 
observância do mínimo legal, o que não ocorreu com sucesso. A prova dos autos atestou 
também que não havia, quando da autuação pelo MTE, qualquer Termo de Ajustamento de 
Conduta em curso capaz de elidir a prática de ato ilícito pelo não atendimento da cota legal, 
pelo que se impõe o restabelecimento da multa administrativa. Pondere-se que as reais 
dificuldades enfrentadas pela empresa para a contratação em questão não afastam a 
necessidade de cumprimento da norma legal e a conclusão de que essa não foi 
integralmente atendida, principalmente diante do quadro principiológico consagrado pela 
Constituição Federal de 1988, em que se destaca o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Recurso da União, provido. 
(TRT-PR-30057-2009-029-09-00-2-ACO-11867-2011 - 4A. TURMA. Relator Luiz Celso 
Napp. DEJT 01/04/2011) 

 

TRT-PR-26-03-2004 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTIGO 93 DA LEI 8.213-1991. QUOTA 
MÍNIMA DE EMPREGADOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA-O ônus 
de comprovar a contratação da quota mínima de empregados portadores de deficiência, em 
cumprimento ao artigo 93 da Lei 8.213-1991, incumbe à empresa-ré e não ao Ministério 
Público do Trabalho. 
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(TRT-PR-00001-2002-071-09-00-2-ACO-05313-2004 Relator Sergio Murilo Rodrigues 
Lemos. DJPR em 26/03/2004) 

 

A primeira decisão trata da obrigatoriedade do cumprimento de cotas para 

as pessoas com deficiência, uma vez que a dificuldade de contratação não exime o 

empregador de contratar o mínimo legal de vagas previsto em lei.  

A segunda demonstra que cabe à empresa a demonstração do efetivo 

cumprimento do sistema de cotas, apresentando ao Ministério Público do Trabalho 

documentos que comprovem o número de seus empregados, dentre eles os que 

integrariam o sistema de cotas reservado para as pessoas com deficiência. 

A análise de tais decisões demonstra o entendimento jurisprudencial da 

seriedade do cumprimento do sistema de cotas destinado à pessoa com deficiência, 

uma vez que tal prerrogativa não seria uma previsão apenas protetiva do trabalhador 

com deficiência, mas, sobretudo, previsão normativa essencial para impulsionar a 

inclusão da pessoa com deficiência, não só no ambiente de trabalho, mas em todos 

os setores da sociedade. 

 

3.2 DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

O ADVENTO DA LEI N° 12.435 DE 6 DE JULHO DE 2011 

 

O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social foi estabelecido 

pela Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social 

n° 8.742/93. 

Trata-se de benefício assistencial destinado ao idoso e à pessoa com 

deficiência que não possam prover a sua própria subsistência ou tê-la provida por 

sua família.  

Conforme prevê a Constituição Federal de 1988, em seu o art. 203, inciso V:  

 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos:  
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(...) 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. 

 

Os benefícios assistenciais possuem natureza não-contributiva, cujo 

propósito se detém na proteção da pessoa com deficiência ou do idoso, através do 

pagamento de um salário mínimo, denominado de "renda mensal vitalícia", pela Lei 

n.° 6.179/74, e concedido, desde que comprovadamente impossibilitados de se 

manterem ou serem mantidos por seus familiares, como meio de proporcionar um 

mínimo de subsistência para a pessoa com deficiência ou idoso. 

Ocorre que, no que se refere à pessoa com deficiência, tal benefício 

assistencial pode ser prejudicial à atividade laboral formal, pois incentiva 

indiretamente a conservação destas pessoas à margem do mercado de trabalho, 

uma vez que a percepção de um salário mensal vitalício se mostra às vezes mais 

garantido do que a sua habilitação e inclusão no mercado de trabalho, que é 

instável. 

Quanto à concessão do benefício assistencial e a inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho, Maria Aparecida Gugel49 afirma que: 

 
Nenhuma família, ainda que tenha a oportunidade de emprego para a 
pessoa portadora de deficiência, quer abrir mão do benefício assistencial. A 
justificativa é simples, ninguém se aventura a deixar o certo (o benefício) 
pelo duvidoso (manutenção no emprego). Além disso, não há qualquer 
programa voltado para a integração da pessoa portadora de deficiência, 
articulado com o benefício da prestação continuada. 
A LOAS ao contrário de fazer o que determina a Constituição, quanto à 
definição de ausência de meios de manutenção, no artigo 20, § 2º define a 
pessoa portadora de deficiência como aquela incapacitada para a vida 
independente e para o trabalho. A pessoa portadora de deficiência não é 
incapaz para a vida e para o trabalho. Isto não é inclusão e não poderá ser 
critério para a concessão do benefício assistencial continuado. 
O único critério a ser utilizado para tal é não possuir meios para a sua 
própria manutenção, ou seja, recursos financeiros para as suas 
necessidades ou, ainda, por "suas limitações pessoais” (analfabetismo, 

                                                           
49

 GUGEL, M. A. Mudanças e Inovações no Mundo do Trabalho que Interferem na Vida 

Profissional da Pessoa com Deficiência. Disponível em: 

<http://www.easycoop.com.br/cooperativismo/noticias/noticia.asp?id=763>. Acesso em: 23 nov. 2011. 

 

http://www.easycoop.com.br/cooperativismo/noticias/noticia.asp?id=763
http://www.easycoop.com.br/cooperativismo/noticias/noticia.asp?id=763
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gravidade da limitação, etc.) ou pelas limitações do ambiente externo 
(pessoa com deficiência física que mora em local sem qualquer 
acessibilidade para sair de casa, dificuldade em conseguir emprego apesar 
de qualificado e de procura incessante, entre outros). 
No mesmo sentido o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência – CONADE já se manifestou a respeito da impropriedade do 
art. 20, § 2º, da LOAS ao exarar parecer técnico sobre projetos de lei em 
andamento para alteração do art. 20 em comento. 
Portanto, este é um fator que interfere diretamente na inserção da pessoa 
portadora de deficiência carente no trabalho, sendo urgente que se 
modifique. 
 

Na prática, o que ocorre é que, além da incerteza oriunda do competitivo 

mercado de trabalho, famílias necessitadas utilizam do benefício como meio de 

subsistência, desestimulando, muitas vezes, a habilitação da pessoa com 

deficiência, pois temem perder o benefício. Desta forma, pactuam com a realização 

de trabalhos informais desempenhados pelos trabalhadores com deficiência em 

troca de salários irrisórios e isentos de garantias trabalhistas. 

Sobre este entendimento, pontua, categoricamente, Ricardo Tadeu Marques 

da Fonseca50: 

 

O benefício em questão tem sido um entrave à inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, pois a atuação laboral ou profissional 
implica a sua perda. Grande parte das famílias pobres que têm filhos com 
deficiência muitas vezes sobrevivem utilizando apenas esse benefício e, por 
isso, desestimulam a formação profissional e o efetivo ingresso da pessoa 
com deficiência no mercado formal de trabalho, temem privar-se da única 
fonte que lhes provê o sustento, e, dessa forma, muitos trabalhadores com 
deficiência resvalam para a informalidade, percebendo salários irrisórios, 
malbaratando os princípios constitucionais aqui defendidos. Trata-se de um 
“gueto institucional”. 

 

Referido contexto acaba por estabelecer uma difícil conjuntura: de um lado a 

função social do Estado em conceder condições mínimas de subsistência à pessoa 

com deficiência, e, de outro, o seu dever de promover a inclusão social e 

autodeterminação do trabalhador com deficiência. 

                                                           
50

 FONSECA, R. T. M. da. O Trabalho da Pessoa com Deficiência e a Lapidação dos Direitos 

Humanos: O Direito do Trabalho, uma Ação Afirmativa. São Paulo: LTR, 2006, p.284. 
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O legislador, ciente da situação de exclusão da pessoa com deficiência e o 

“incentivo” de conservá-los no mercado de trabalho informal, proveniente do 

recebimento do benefício, alterou a Lei Orgânica de Assistência Social. Assim, o 

advento da Lei n° 12.435 de 6 de julho de 2011 trouxe alterações substanciais no 

que diz respeito às regras do Benefício de Prestação Continuada da Assistência 

Social, alterando diversos dispositivos e acrescentando outros à Lei n° 8.742/93, 

como meio de estimular a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho formal. 

A primeira considerável mudança diz respeito ao art. 20, § 1° da Lei 

8.742/93, a qual redefine o conceito de grupo familiar, que inicialmente compreendia 

aqueles que conviviam sob o mesmo teto, independente da existência ou não de 

parentesco, sendo posteriormente modificada, obtendo a seguinte redação:  

 

Art. 20 § 1
o
  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, 
a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros 
e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

 

Deste modo, a referida modificação retira a amplitude anteriormente contida 

no dispositivo e elenca expressamente as pessoas que pertenceriam ao grupo 

familiar, havendo assim uma preocupação do legislador em não considerar como 

sendo integrantes deste, aqueles que somente conviveriam no mesmo domicílio. Tal 

especificação se faz imensamente oportuna no momento em que houver o cômputo 

da renda dos integrantes do grupo familiar para fins da concessão do benefício à 

pessoa com deficiência. 

Segue este entendimento Oscar Valente Cardoso51, em excerto a seguir: 

 
Logo, somente podem ser inseridas, no cômputo de integrantes e na 
apuração da renda do grupo familiar, as pessoas (com o mesmo domicílio) 
arroladas de forma expressa e exaustiva (não exemplificativa) no art. 20, § 

                                                           
51

 CARDOSO, O. V. Benefício assistencial e Lei nº 12.435/2011: redefinição do grupo familiar. 

Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2942, 22 jul. 2011. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/19605> . Acesso em: 23 nov.2011.  
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1º, da Lei nº 8.742/93, que são: cônjuge ou companheiro, os pais (ou 
padrastos), os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores 
tutelados. 
A contrario sensu, qualquer pessoa que não tenha esse grau de vínculo 
com o requerente do beneficio de prestação continuada deve ser 
desconsiderada, tanto para o cálculo do número de indivíduos quanto da 
renda per capita do grupo familiar. 

 

A seguinte modificação encontra-se no art. 20, § 2°, o qual previa que “a 

pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e 

para o trabalho.” Tendo como nova redação o disposto, in verbis: 

 

Art. 20, § 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se 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 efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

 

Tal modificação possibilitou demonstrar que a necessidade da concessão do 

benefício para a pessoa com deficiência que não possui condições para garantir a 

sua própria subsistência, quer por conta própria ou por auxílio de sua família, dá-se 

pela existência de inúmeros obstáculos que impedem a sua efetiva participação e 

inclusão social. Dentre tais obstáculos, a falta de acesso à qualificação profissional 

constitui fator importantíssimo para a inserção do trabalhador com deficiência no 

competitivo mercado de trabalho. 

Assim, imperioso se faz a promoção de programas sociais aptos a eliminar 

tais barreiras, que nitidamente impedem a acessibilidade da pessoa com deficiência 

e o pleno exercício, em igualdade de condições, de seus direitos fundamentais. 

O art. 20, § 3°, apesar de não ter tido significativa alteração em seu texto 

legal, apresenta alguns aspectos que merecem ser destacados, uma vez que tal 

regra tem enfrentado consideráveis discussões sobre a sua constitucionalidade. Isto 

porque a limitação da renda mensal “per capita” inferior a 1/4 do salário-mínimo  

restringe o direito assegurado pelo preceito constitucional do art. 203, inciso V. 
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Conforme leciona Alexandre Oliveira Soares52, várias foram as discussões 

acerca da presunção absoluta ou relativa do referido parágrafo, tanto que houve a 

propositura da ADIN n° 1.232/DF, em 24.02.1995, pelo então Procurador-Geral da 

República, Aristides Junqueira de Alvarenga, sendo julgados improcedentes os 

pedidos da mencionada ação pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a 

presunção absoluta de que as famílias que apresentassem renda “per capita” inferior 

a 1/4 do salário mínimo estariam dispensadas de comprovar a sua miserabilidade, 

enquanto que, sendo a renda superior à prevista, haveria a presunção relativa, 

podendo ser comprovada a vunerabilidade econômica por outros meios de prova. 

Segue neste mesmo entendimento Olga Oliveira Bandeira da Rocha53, a 

qual menciona que: 

 

Verifica-se, portanto, que é perfeitamente cabível a aferição da 
miserabilidade do grupo familiar por outros meios de prova, como o laudo 
pericial socioeconômico, o auto de constatação lavrado por oficial de justiça 
ou até mesmo a prova testemunhal. Este é o entendimento pacífico da 
doutrina e da jurisprudência 

 

Apesar do entendimento do Supremo Tribunal Federal em reconhecer a 

constitucionalidade do artigo 20, § 3º, da Lei 8.742, diversos são os julgados que se 

referem a sua inconstitucionalidade, uma vez que a sua aplicação impede a 

concessão do benefício assistencial àqueles que possuírem renda superior a ¼ do 

salário mínimo, mesmo que careçam, nitidamente, do mínimo social. 

O próprio Supremo, em decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, 

revela a falha presente no referido parágrafo na transcrição a seguir: 

 

                                                           
52

 SOARES, A. O. Benefício assistencial de prestação continuada. A (des)virtude do art. 20, § 3º, 

da Lei nº 8.742/1993, antes e depois da Lei nº 12.435/2011. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 

3032, 20 out. 2011. Disponível em: <http://www.jus.com.br/revista/texto/20243>. Acesso em: 23 

nov.2011 
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 ROCHA, O. O. B. da. A prova da miserabilidade para a concessão do benefício de prestação 

continuada. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2527, 2 jun. 2010. Disponível em: 

<http://jus.com.br/revista/texto/14963>. Acesso em: 23 nov. 2011. 
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O Tribunal parece caminhar no sentido de se admitir que o critério de 1/4 do 
salário mínimo pode ser conjugado com outros fatores indicativos do estado 
de miserabilidade do indivíduo e de sua família para concessão do benefício 
assistencial de que trata o art. 203, inciso V, da Constituição. Entendimento 
contrário, ou seja, no sentido da manutenção da decisão proferida na Rcl 
2.303/RS, ressaltaria ao menos a inconstitucionalidade por omissão do § 3º 
do art. 20 da Lei n° 8.742/93, diante da insuficiência de critérios para se 
aferir se o deficiente ou o idoso não possuem meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, como exige o art. 203, 
inciso V, da Constituição. A meu ver, toda essa reinterpretação do art. 203 
da Constituição, que vem sendo realizada tanto pelo legislador como por 
esta Corte, pode ser reveladora de um processo de inconstitucionalização 
do § 3º do art. 20 da Lei n° 8.742/93. Diante de todas essas perplexidades 
sobre o tema, é certo que o Plenário do Tribunal terá que enfrentá-lo 
novamente. 

 

Convém mencionar, concernente ao posicionamento acima mencionado, 

algumas decisões que têm se pautado neste mesmo sentido: 

 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 
20, § 3º, DA LEI Nº 8.742/93. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE.  

As disposições contidas na lei não furtam ao julgador o poder de auferir, 
mediante o conjunto probatório contido nos autos, sobre outros critérios 
para se obter a condição de miserabilidade. O preceito contido no art. 20, § 
3º, da Lei nº 8.742/93 não é o único critério válido para comprovar a 
condição de miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da Constituição 
Federal. A renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo deve ser 
considerada como um limite mínimo, um quantum objetivamente 
considerado insuficiente à subsistência do portador de deficiência e do 
idoso, o que não impede que o julgador faça uso de outros fatores que 
tenham o condão de comprovar a condição de miserabilidade do autor.  
Recurso desprovido.  
(REsp 612.097/RS, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 07.04.2005, DJ 09.05.2005 p. 460) 

 

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE 
AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE POR OUTROS MEIOS. 
PRECEDENTES. 
 
1. É possível, para fins de concessão do benefício assistencial, a aferição 

da condição de hipossuficiência econômica do idoso, ou do portador de 
deficiência, por outros meios além da comprovação da renda familiar 
mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. 

2. Agravo interno ao qual se nega provimento.  
(AgRg no REsp 664.151-SP) 
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Após examinada a polêmica questão, será abordada a alteração do art. 20, 

§9°, em concomitância com o art. 21-A §2° da Lei Orgânica de Assistência Social. 

Tal modificação talvez seja a mais salutar dentre todas as inovações da referida Lei 

12.435, uma vez que permite que o jovem aprendiz obtenha formação profissional 

por meio da aprendizagem sem, no entanto, ter suspenso o seu benefício 

assistencial. 

Importante se faz a transcrição das redações dos referidos artigos, in verbis: 

 
Art. 20. § 9º  A remuneração da pessoa com deficiência na condição de 
aprendiz não será considerada para fins do cálculo a que se refere o § 
3

o
 deste artigo 

(...) 
Art.21-A § 2

o
  A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não 

acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 
(dois) anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício 
 

Conforme preceitua Maria Aparecida Gugel54, o objetivo da lei é fazer com 

que os jovens com deficiência e abrangidos pelo benefício assistencial tenham 

acesso ao “ensino metódico e à formação profissional” como meio de se alcançar as 

mesmas oportunidades dos demais jovens que não apresentam a deficiência.  

Assim, ainda sobre o entendimento da citada autora, a referida lei possibilita 

ao jovem aprendiz com deficiência acumular a remuneração percebida pelo contrato 

de aprendizagem e o benefício da prestação continuada, no prazo máximo de 2 

anos; permitindo, portanto, a transferência gradual do jovem com deficiência da 

assistência social ao mercado de trabalho. 

Deste modo, estima-se que a alteração normativa facilitará que o grupo 

familiar, diante da manutenção do benefício assistencial, estimule o jovem aprendiz 

a obter uma qualificação profissional, para que seja efetivamente incluído no 

mercado de trabalho e usufrua, em igualdade de oportunidade, de um convívio social 

digno. O aperfeiçoamento basilar educacional e profissionalizante tende a beneficiar 
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 GUGEL, M. A. Benefício da Prestação Continuada; Mudanças da Lei n. 12.470, de 31 de 

agosto de 2011. Disponível em: <phylos.net/direito/bpc-muda-31agosto2011> Acesso em: 23 nov. 

2011. 
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o jovem com deficiência, dando-lhe oportunidade de ascender socialmente e exercer 

a sua autodeterminação. 

Por fim, é preciso tratar da alteração referente ao art. 21-A caput e seu §1°, 

quando determina que a prestação continuada do benefício será suspensa quando a 

pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, até mesmo na condição de 

microempreendedor individual. Em razão da possibilidade de suspensão, extinta a 

relação contratual ou atividade empreendedora, poderá ser restaurado o benefício 

assistencial, desde que inexista o pagamento do seguro-desemprego, e que não 

perceba qualquer outro benefício previdenciário, com exceção da pensão por morte 

e auxílio-acidente. 

Oportuno se faz a referência à estipulação do prazo de 2 anos, prevista no 

art. 21, que foi assim prevista pois, apesar de poder retornar ao benefício de 

prestação continuada a qualquer tempo, ultrapassado este período, o trabalhador 

com deficiência não estará dispensado da realização de nova perícia para avaliar a 

continuidade das condições que deram origem à concessão do benefício. 

Deste modo, tendo em vista a possibilidade normativa do retorno ao 

benefício assistencial, uma vez finda a relação empregatícia ou a atividade 

empreendedora, pode-se dizer que a alteração trazida pela Lei n° 12.431/11 

beneficiou a inclusão do trabalhador com deficiência no mercado de trabalho, e, 

consequentemente, na sociadade, pois lhe assegura condições de exercer a sua 

cidadania nos diversos setores sociais. 

A respeito desta previsão legal, nos ensina Maria Aparecida Gugel55: 

 

O fato de a pessoa ter uma deficiência e necessitar dos benefícios 
concedidos pela assistência social não pode impedir a busca por sua 
formação e qualificação profissional para o ingresso no mundo do trabalho 
remunerado. Esse trabalho pode ser por conta própria ou autônomo, pelo 
sistema cooperativado, como microempreendedor ou por meio do emprego 
formal, com registro em carteira de trabalho. 
(...) 
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Reafirma-se o argumento de que para a pessoa com deficiência poder saltar 
do patamar assistencial para o patamar de independência e autonomia, são 
necessárias medidas contundentes e adequadas para permitir a transição. 

 

O benefício é regulado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e operacionalizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). Os recursos destinados para o pagamento do benefício são provenientes do 

Fundo Nacional de Assistência Social.  

Hoje temos aproximadamente 3,5 milhões de beneficiados, segundo dados 

de agosto de 2011, sendo que 1,8 milhões constituem pessoa com deficiência.56 

 

3.3 POR UMA SOCIEDADE INCLUSIVA 

 

A pessoa com deficiência, por estar inserida em um contexto social, 

necessita de mecanismos que lhe permitam exercer a sua cidadania, tendo no 

respeito aos seus direitos fundamentais o meio ideal à concretização de uma vida 

digna no âmbito cultural, econômico, político e social. 

Assim, o direito constitui um instrumento essencial para a promoção da 

pessoa com deficiência, uma vez que estabelece preceitos que visam à eliminação 

de práticas discriminatórias e do preconceito quanto a sua capacidade de trabalho e 

produtividade. 

Quanto ao caráter promocional do direito, leciona André Franco Montoro57: 

 

O fim do direito é ordenar a vida da sociedade, orientando a conduta de 
seus membros e a atividade de suas instituições. Para esse objetivo, ele 
estabelece normas e procura garantir a eficácia das mesmas, atribuindo 
conseqüências positivas a seu cumprimento e negativas ou punitivas à sua 
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violação. Ver no direito apenas o aplicador de sanções punitivas é diminuí-
lo. 

 

Deste modo, a função do legislador não é pura e simplesmente reproduzir 

comandos normativos em desconformidade com os anseios de nossa atual 

sociedade, mas sim transmitir o comprometimento que seus destinatários devem ter 

com as causas humanas e sociais, uma vez que objetiva mudanças que permitam a 

realização da justiça e da igualdade de oportunidades entre todos os indivíduos, 

portadores ou não de deficiência. 

No que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais das pessoas com 

deficiência e as mudanças necessárias face à transformação social, preceitua 

Eduardo Novoa Monreal58: 

 
Não pretendemos negar que tenha havido alguns progressos dentro da 
ciência jurídica e das legislações, porém todos minguados, diante dos 
anseios sociais. Muitas vezes ocorreram meras reformulações dos 
envelhecidos modelos; outras, novidades que visaram mais ao formal ou 
acidental, do que ao fundo e às essências  das instituições; não poucas 
vezes, os avanços ficam no puramente teórico, sem possibilidade de 
enfrentar as novas realidades. Por isso, o Direito, como ciência e como 
legislação, vai ficando para trás e seu desajuste, em face da evolução 
social, se torna cada vez mais manifesto. 
O Direito, como instrumento para uma vida social satisfatória, não deveria 
tratar de conservar-se a si mesmo, nem manter, pertinazmente, as posições 
tradicionais. 
(...) 
Entretanto, dentro do ambiente social, ganham terreno, paulatinamente, 
idéias divorciadas daquelas que constituem a inspiração do Direito, assim 
considerado. As tendências que atribuem preponderância à organização 
coletiva e aos valores do conjunto da comunidade tomam a dianteira e 
conquistam adesão majoritária, ainda que isso ocorra sob diversas formas e 

denominações. 
 

Ademais, deve-se mencionar que a busca pela efetivação dos direitos da 

pessoa com deficiência não é apenas um dever dos órgãos públicos, mas também 

de toda a sociedade, que nos dizeres de Hugo Nigro Mazzilli59: 
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O papel da sociedade vai além de apenas constatar ou lastimar a situação 
de deficiência; há um dever social de obrigação positiva, qual seja, de 
buscar vencer, suplementar, atenuar ou, até, em último caso, conviver 
condignamente com a deficiência. É preciso deixar claro que não se trata de 
um ato de caridade que o Estado ou as pessoas devem em relação a alguns 
dos membros da sociedade. A pessoa portadora de deficiência – qualquer 
que seja ela, motora, sensorial ou intelectual – essa pessoa é inteira, no que 
diz respeito à dignidade e direitos. 

 

Deste modo, em relação à desejada igualdade de oportunidades, cabe 

ressaltar que além da atuação do Poder Público em criar preceitos normativos que 

garantam condições favoráveis para que a pessoa com deficiência desempenhe a 

sua cidadania e autodeterminação, é necessária a atuação conjunta da sociedade, já 

que as leis devem ser cumpridas de forma a garantir efetivamente a inclusão social 

deste grupo desprivilegiado. Pouco efetiva seria a mera existência de normas que 

fossem cumpridas como um dever em si mesmo, inexistindo a conscientização da 

sociedade sobre a importância da aceitação efetiva da pessoa com deficiência no 

exercício de seus direitos. 

Sobre tal entendimento, alude, categoricamente, Rosana Beraldi 

Bevervanço60: 

 
A pessoa com deficiência não precisa de comiseração e piedade. Precisa 
de compreensão e aceitação como pessoa que apresenta certas limitações. 
Pouco adianta treinar uma criança deficiente para que se torne socialmente 
apta e consciente, se os vizinhos amedrontados e ansiosos não permitirem 
que seus filhos brinquem com ela. Não há utilidade em ensinar-lhe a lidar 
com jogos, ou a cantar e dançar, se ela permanecer socialmente inaceitável. 
Os programas de treinamento ocupacional e vocacional ficarão 
desperdiçados, se os empregadores não derem aos deficientes uma 
oportunidade de demonstrar sua competência. 
(...) 
Tem havido um aumento significativo da conscientização e compreensão do 
público face aos incapacitados, mas ainda há muito a ser feito e muitos 
órgãos para fazê-lo. 

 

Quanto à sociedade disposta a incluir a pessoa com deficiência, ainda no 

entendimento da referida autora, seria aquela que não mais adota a postura caridosa 
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em sentido negativo, ou adota práticas excludentes, mas sim aquela que aprendeu a 

assimilar as diversidades e a respeitar a heterogeneidade social, permitindo que as 

pessoas com deficiência superem tendências discriminatórias e exclusivas e 

participem ativamente na construção da democracia. 

O respeito às diferenças inerentes à pessoa humana demonstra a evolução 

e o aprimoramento dos indivíduos, quer individualmente, quer coletivamente. A 

justiça social será efetivamente alcançada quando estiver a sociedade livre de 

práticas discriminatórias e apta a incluir todos os seus participantes. 

Aceitar a existência de diferenças é aceitar que, em algum momento da vida, 

poderemos estar nesta situação ou convivermos com a deficiência, pois estamos 

todos sujeitos a acidentes e doenças ou a termos parentes ou pessoas próximas 

nestas condições. Portanto, a conscientização e o respeito quanto à pessoa com 

deficiência é muito mais do que um dever, é uma postura de engajamento com a 

vida social. 

Sobre tal entendimento, oportuno ressaltar os ensinamentos de Carolyn 

Vash61 quanto às cinco áreas que deveriam ser consideradas no tratamento da 

pessoa com deficiência: 

 

A primeira é a pesquisa. A fim de realizar mudanças necessárias, deve ser 
estendida a base do conhecimento até áreas ainda não bem entendidas. A 
segunda é o treinamento profissional. Uma vez que disponível o 
conhecimento, ele deve ser usado para treinar os peritos que oferecem 
serviços às pessoas com deficiências. A terceira é a instituição pública. Não 
só os profissionais como também o público – especialmente aqueles que 
vivenciam diretamente a deficiência – devem ter acesso tanto à antiga como 
à nova informação que pode ajudá-los a lidar efetivamente com os 
problemas que se defrontam. A quarta área é a mudança ambiental. Uma 
vez equipados com o conhecimento e habilidades necessárias, todos os 
interessados podem produzir mais efetivamente as mudanças necessárias 
nos aspectos físicos, sócio-políticos e outros do mundo externo. A quinta 
área é o trabalho interior. O mundo externo simplesmente não pode ser 
melhorado o suficiente para resolver todos os problemas associados à 
deficiência; assim cada pessoa afetada tem um trabalho interior a fazer para 
resolver a dissonância, a decepção e o sofrimento da perda da 
funcionalidade. 
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Quanto ao incentivo realizado pela sociedade para o trabalho da pessoa 

com deficiência, Rubens Valtecides Alves62 nos ensina que tanto o setor público 

quanto o privado deveriam implementar tal inclusão. O primeiro setor agiria através 

da promoção de campanhas públicas que demonstrassem os benefícios oriundos da 

contratação da pessoa com deficiência; de incentivos fiscais a empresas que 

realizassem tal contratação; da eliminação dos obstáculos que impediriam a 

acessibilidade das pessoas com deficiência; da criação de centros 

profissionalizantes para capacitar os trabalhadores com deficiência; dentre outras 

medidas. Já o segundo setor deveria, nas negociações coletivas, estipular cláusulas 

que determinassem a reserva de vagas para as pessoas com deficiência; organizar 

entidades ligadas ao emprego destas pessoas e a conceder atividades de apoio a 

estas entidades. 

Em complementação aos preceitos expostos pelo referido autor, Rosanne 

Oliveira Maranhão63 adverte que:  

 

No âmbito do setor privado, muito ainda pode ser feito pela inclusão social 
dos portadores de deficiência no trabalho. As empresas, por exemplo, 
podem participar, contratando e promovendo pessoas com deficiências, 
reconhecendo suas capacidades e permitindo-lhes seu pleno 
desenvolvimento profissional. 
Ressaltamos, entretanto, que não se trata apenas de contratar, mas sim de 
permitir e garantir seu acesso a todos os bens sociais disponíveis, tais 
como: saúde, lazer, educação, trabalho, etc. Além de oferecer 
oportunidades para que possam desenvolver suas habilidades e 
permanecer na empresa. 

 

Ainda sobre os ensinamentos da citada autora, a presença de pessoas com 

deficiência no ambiente de trabalho humaniza e reforça a solidariedade entre os que 

com elas convivem, melhorando o desempenho e a produtividade de todos os 

empregados. 
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Deste modo, cabe às empresas promoverem, além da contratação, a 

continuidade no emprego, através de programas de acessibilidade e integração com 

os demais empregados, impedindo, assim, o desenvolver da segregação no 

ambiente de trabalho. Deve também, cumprir plenamente o sistema de cotas 

previsto e implementado pelo ordenamento jurídico. 
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CONCLUSÃO 

Manifesta se faz a necessidade de reestruturação da sociedade brasileira a 

fim de reduzir as desigualdades sociais, não somente no sentido de uma 

equiparação estática, meramente negativa, mas com o intuito de proibir a 

discriminação a fim de promover uma igualdade eficaz e dinâmica, capaz de 

viabilizar as mesmas oportunidades para todos os indivíduos, erradicando, assim, 

todos os meios de exclusão social. 

Embora os fundamentos da República Federativa do Brasil sejam os 

princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, a 

discriminação tem sido pratica reiterada em nosso país, resultando efeitos diversos 

ao pretendido. 

Deste modo não basta apenas a proclamação do princípio da igualdade para 

que este seja efetivado. É necessária a instauração de meios aptos a promover a 

igualdade de fato. Neste contexto, surgem as ações afirmativas como mecanismos 

essenciais para a implementação da igualdade material, e, consequentemente, para 

a criação de condições que permitam a todos a igualdade de oportunidades. 

Atualmente, a utilização da discriminação positiva permite que a igualdade 

de oportunidades seja alcançada, tendo na previsão do sistema de cotas uma 

exigência legal que possibilita a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. Tal inclusão é essencial para o exercício da autodeterminação do 

trabalhador com deficiência, uma vez que a sua participação rompe com os estigmas 

acerca da sua incapacidade, permitindo, portanto, que demonstre a sua capacitação 

profissional e efetiva produtividade. 

No entanto, a resistência de diversas empresas em cumprir com as cotas 

para as pessoas com deficiência ou reabilitados, faz surgir a atuação do Ministério 

Público do Trabalho, que utiliza de audiências públicas e do termo de ajuste de 

conduta para incentivar as empresas no cumprimento das cotas, no sentido de 

conscientizá-las da importância da inclusão do trabalhador com deficiência e não 

apenas exigir o seu cumprimento formal, o que empregaria, mas não incluiria 

efetivamente. 
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Ademais, acreditar que a contratação da pessoa com deficiência é prática 

excessivamente onerosa é consentir com a exclusão, posto que a sua inclusão no 

trabalho, além de torná-la produtiva, sensibiliza todos os que com ela convivem. 

Promove-se, assim, a solidariedade e o trabalho em equipe, o que resulta numa 

maior produtividade do grupo e, consequentemente, numa maior rentabilidade para 

a empresa. 

Portanto, a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, não só resulta 

em benefícios econômicos, mas também em um aprimoramento social, uma vez que 

a sociedade aprende a conviver com as diferenças e a respeitá-las, conscientizando-

se da importância da inclusão social das pessoas com deficiências nos diversos 

setores sociais, pois são detentores de direitos e deveres. 

Deste modo, não mais se busca o protecionismo assistencialista, mas sim 

políticas inclusivas que permitiam o acesso das pessoas com deficiência aos bens e 

serviços, e, sobretudo, a uma qualificação profissional, sendo esta essencial para 

que tais pessoas obtenham e conservem um emprego, e que progridam no mesmo. 

Ocorre que o Estado tem sido omisso quanto à implementação e 

aprimoramento dos programas de habilitação e reabilitação, hodiernamente tão 

precários e ineficientes. Referente absentismo também pode ser verificado na 

deficiência de programas de acessibilidade e na ausência de cursos 

profissionalizantes e profissionais aptos a qualificar, educar e capacitar os 

trabalhadores com deficiência. 

Acreditar que o dever social de inclusão de tal grupo minoritário não seria 

responsabilidade do poder público conjuntamente com a sociedade é, apenas, 

eximir-se de uma obrigação com parte dos cidadãos, ou seja, um descaso 

inadmissível face à problemática da exclusão social a que se depara a pessoa com 

deficiência. Constitui a todos um dever de observar valores de fundamental 

importância em nosso ordenamento jurídico, como a solidariedade, que possibilita 

um convívio harmônico. 

Portanto, a cota para as pessoas com deficiência constitui um mecanismo 

capaz de romper com os preconceitos e proporcionar a sua inclusão, com a efetiva 

participação em sociedade, fato este essencial para a sua autoafirmação e exercício 
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da sua cidadania. Por estar o sistema de cotas em consonância com o ordenamento 

constitucional, deve ser efetivamente cumprido, já que a convivência entre todos os 

trabalhadores, deficientes ou não, permite a inclusão, uma vez que se aprende a 

conviver com as diferenças e a respeitá-las. 
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