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EPÍGRAFE 

 
 

A pluridade humana, condição básica da ação 
e do discurso, tem o duplo aspecto da igualdade 
e diferença. Se não fossem iguais, os homens 
seriam incapazes de compreender-se entre si e 
aos seus antepassados, ou de fazer planos para 
o futuro e prever as necessidades das gerações 
vindouras. Se não fossem diferentes, se cada 
ser humano não diferisse de todos os que 
existiram, existem ou virão a existir, os homens 
não precisariam do discurso ou da ação para se 
fazerem entender. Com simples sinais e sons 
poderiam comunicar as suas necessidades 
imediatas e idênticas. Ser diferente não equivale 
a ser outro - ou seja, não equivale a possuir essa 
curiosa qualidade de «alteridade», comum a 
tudo o que existe e que, para a filosofia 
medieval, é uma das quatro características 
básicas e universais que transcendem todas as 
qualidades particulares. A alteridade é, sem 
dúvida, um aspecto importante da pluralidade; é 
a razão pela qual todas as nossas definições 
são distinções e o motivo pelo qual não 
podemos dizer o que uma coisa é sem a 
distinguir de outra. Na sua forma mais abstrata, 
a alteridade está apenas presente na mera 
multiplicação de objetos inorgânicos, ao passo 
que toda a vida orgânica já exibe variações e 
diferenças, inclusive entre indivíduos da mesma 
espécie. Só o homem, porém, é capaz de 
exprimir essa diferença e distinguir-se; só ele é 
capaz de se comunicar a si próprio e não apenas 
comunicar alguma coisa - como sede, fome, 
afeto, hostilidade ou medo. No homem, a 
alteridade, que ele tem em comum com tudo o 
que existe, e a distinção, que ele partilha com 
tudo o que vive, tornam-se singularidades e a 
pluralidade humana é a paradoxal pluralidade 
dos seres singulares. 

-Hannah Arendt- 



 

 
 
 

 

RESUMO 
 

A presente dissertação pretende elucidar aspectos fulcrais e atuais para que a pessoa 
com deficiência possa efetivamente gozar dos direitos fundamentais do trabalho, sem 
obstáculos e sem estigmas sociais. Tem como objetivos analisar a falta de inclusão 
social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho,  ponderar a aplicação dos 
princípios constitucionais do trabalho às pessoas com deficiência, considerar os 
mecanismos do direito constitucional do trabalho aptos a promover a admissão das 
pessoas com deficiência. Outra questão a ser definida é a de como adaptar as relações 
de trabalho, das pessoas com deficiência, sem que os direitos fundamentais sejam 
negligenciados. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo. A pesquisa de 
campo foi realizada em duas instituições: ICEP - Instituto Cultural, Educacional e 
Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil; e no SLU – Serviço de 
Limpeza Urbana. Utilizou- se entrevista semiestruturada. Verificou-se que em um 
passado não tão remoto, a pessoa com deficiência era considerada incapaz, indigna 
de viver e inútil para a sociedade. Conclui-se que as ações afirmativas, sozinhas, são 
insuficientes para o alcance da igualdade material e da inclusão social do trabalhador 
com deficiência. No entanto, elas exercem um grande papel na conscientização da 
sociedade, atuando na desconstrução do preconceito, o que de fato ajuda a mitigar a 
discriminação dos trabalhadores com deficiência, abrindo caminhos, mesmo que 
sejam tímidos, para a inclusão dos mesmos ao trabalho. 

 

Palavras-chave: Direitos humanos; inclusão social; trabalho; pessoa com deficiência. 



 

 
 
 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation intend to explain key and current aspects so that a disabled person 
can effectively enjoy fundamental labor rights, without obstacles to their accessibility 
and without social stigmas. The objectives are to analyze the reasons for the lack of 
social inclusion of people with disabilities in the job market, ponder the application of 
the constitutional principles of work for people with disabilities, regard the mechanisms 
of the constitutional right to work to promote the admission of people with disabilities. 
Another issue to be defined is how to adapt work relationships of people with disabilities 
without fundamental rights being neglected. This is a bibliographical and field research. 
Field research was conducted in two institutions: ICEP - Cultural, Educational and 
Vocational Institute of People with Disabilities in Brazil; and in the SLU 
- Urban Cleaning Service. A semi-structured interview was used. It was found that in 
the not so remote past, the person with a disability was considered incapable, unworthy 
of living and useless to society. It is concluded that affirmative action by itself is 
insufficient to achieve the material equality and social inclusion of the worker with 
disabilities. However, they play a major role in the awareness of society, acting in the 
deconstruction of prejudice, which in fact helps to mitigate discrimination of workers 
with disabilities, opening new paths, even if they are shy to their inclusion to work. 

 
Keywords: Human rights; Social inclusion; Work; Disabled person. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

As pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que outras pessoas, sendo que tais direitos, inclusive o de não ser 

submetida à discriminação, fica à mercê da deficiência, emanam da dignidade e da 

igualdade, que são inerentes a todo ser humano. 

A Constituição Federal de 1988 assegurou às pessoas com deficiência o 

direito à igualdade, proibindo qualquer discriminação no ambiente de trabalho. Para 

tanto, instaurou medidas e ações afirmativas para garantir um mínimo de igualdade, a 

exemplo dos critérios de admissão do trabalhador com deficiência, da reserva de 

vagas em concursos públicos, direito a programas especializados de educação, direito 

à educação especial, direito à acessibilidade e o direito de inclusão. 

É nítida a preocupação da Constituição Federal de 1988 com a realidade 

social, ao elencar o direito ao trabalho também às pessoas com deficiência. E a 

Constituição Federal de 1988 vai além, instaurando ações afirmativas para garantir o 

acesso das pessoas com deficiência ao trabalho. 

No âmbito das Leis infraconstitucionais, há também diretrizes para proteger 

os trabalhadores com deficiência, a exemplo da Lei de Cotas (Lei n. 8.213/91) que 

determina que as empresas privadas com mais de 100 empregados devem preencher 

entre 2% e 5% de suas vagas com trabalhadores com deficiência. As empresas que 

possuem de 100 a 200 funcionários devem reservar obrigatoriamente, 2% de suas 

vagas para pessoas com deficiência; entre 201 e 500 funcionários, devem reservar 

3%; e entre 501 e 1000 funcionários, devem reservar 4%; e as empresas com mais 

de 1001 funcionários, devem reservar 5% das suas vagas. 

Apesar das pessoas com deficiência serem consideradas iguais a todas as 

outras pessoas, e terem seus direitos assegurados das mais várias formas possíveis, 

incluindo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo e ainda o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

n.13.146/2015) recém-aprovado no Brasil, ainda persistem vários desafios na prática 

para as pessoas com deficiência, principalmente no que se refere à igualdade material 

no mercado de trabalho. 

Desafios como a baixa escolaridade, a falta de qualificação profissional, e 

a baixa credibilidade dos trabalhadores com deficiência são apontadas como as 

principais causas da não contratação de pessoas com deficiência, além da adaptação 
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necessária na estrutura física das organizações, que seria dispendiosa para os 

empregadores, para que os espaços possam ser adequados ao trabalho e ao 

deslocamento dos profissionais com deficiência. 

Apesar das medidas proporcionadas pela Constituição Federal de 1988 e 

Leis infraconstitucionais, é notável como ainda persiste o desafio da empregabilidade 

para as pessoas com deficiência. 

Geralmente, essas dificuldades da empregabilidade das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, são argumentos que as empresas utilizam para 

descumprir os preceitos constitucionais referentes à contratação de pessoas com 

deficiência. 

É, pois, urgente a necessidade da inclusão social das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho para assegurar a proteção a sua dignidade 

humana como pessoas produtivas e capazes de serem sujeitos na relação de 

trabalho, como qualquer outro cidadão capaz de produzir. 

Logo, a presente dissertação busca analisar os motivos da falta de inclusão 

social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, pelo viés da discriminação, 

lançando o uso da história para a devida compreensão do assunto. Além disso, 

pondera a aplicação dos princípios constitucionais do trabalho às pessoas com 

deficiência. Também considera os mecanismos do direito constitucional do trabalho 

aptos a promover a admissão das pessoas com deficiência. Outra questão a ser 

definida é a de como adaptar as relações de trabalho das pessoas com deficiência 

sem que os direitos fundamentais sejam negligenciados. 

Sendo assim, no Capítulo 1, analisam-se os conceitos de direitos humanos 

e direitos fundamentais, a fim de demonstrar a importância da teoria da eficácia direta 

ou imediata dos direitos fundamentais no âmbito das relações de trabalho. Também 

aborda o estudo dos direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira, quarta e 

quinta gerações a pretexto de contextualizar a divisão dos direitos fundamentais. 

No Capítulo 2, por sua vez, verificam-se os princípios constitucionais do 

trabalho aplicáveis à pessoa com deficiência, a saber: a) princípio da igualdade; b) 

princípio da dignidade da pessoa humana; c) princípio da não discriminação; e por fim 

d) princípio da função social da empresa. 

O princípio da igualdade constitui o pilar fundamental de todos os direitos 

das pessoas com deficiência, pois é a partir da ideia de que a pessoa com deficiência 

é igual a todas as outras pessoas, é que se deve garantir a ela um tratamento humano 
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digno e possibilidades para que ela possa se reafirmar como cidadão na sociedade 

em que vive. Já o princípio da dignidade humana representa o fundamento da vida no 

país, princípio jurídico inspirador e normativo, e ainda, objetivo de toda a ordem 

econômica. 

É abordado também no Capítulo 2, o princípio da não discriminação. Por 

último, destaca-se o princípio da função social da empresa, que é analisado na 

perspectiva de que é dever das empresas promover a capacitação e o treinamento de 

seus trabalhadores em suas áreas específicas de atividades. O custo do treinamento 

de um trabalhador na atividade específica da empresa é de sua responsabilidade, 

dado que o valor é internalizado em sua estrutura de custos e repassado para os 

preços dos bens e serviços que produz. 

Por isso, interessa à empresa treinar e capacitar seus empregados, 

inclusive os trabalhadores com deficiência, com o objetivo de cumprir sua 

responsabilidade social, decorrente do princípio da função social da empresa, como 

empresa que assegura os direitos sociais das pessoas com deficiência. 

O sistema jurídico brasileiro de proteção ao trabalho da pessoa com 

deficiência, apesar de ter criado mecanismos para tentar garantir um trabalho digno 

para o deficiente, como as reservas de vagas, ainda precisa lutar contra o preconceito 

dos empresários. E isso só será possível com o estabelecimento de um papel social 

para a empresa. A empresa tem a responsabilidade e o dever social de contratar 

pessoas com deficiência e para tanto, deve sim responsabilizar-se pelo treinamento e 

qualificação profissional, sem esquivar-se do dever de contratar pela suposta baixa 

qualificação das pessoas com deficiência. 

Para compreender a proteção ao trabalho da pessoa com deficiência, bem 

como ao tratamento jurídico que é destinado às pessoas com deficiência, é preciso 

resgatar a história do passado, o que é feito no Capítulo 3. 

Assim, o Capítulo 3 dedica-se a demonstrar a evolução histórica e 

legislativa, o conceito e as espécies de pessoa com deficiência, bem como o 

tratamento jurídico que é conferido pelo sistema de proteção internacional dos direitos 

humanos ao trabalhador com deficiência. O referido Capítulo ainda destaca que é 

preciso superar os sentimentos de repulsa, da não identificação ou da idealização das 

qualidades das pessoas com deficiência, pois tais sentimentos são discriminatórios. A 

repulsa impede a interação positiva com a pessoa com deficiência, dificultando a sua 
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inserção social, o que impede a sociedade de reconhecer as qualidades e os 

potenciais das pessoas com deficiência. 

No Capítulo 4 foram elencados o conceito de discriminação e a diferença 

entre discriminação positiva e negativa e de discriminação direta e indireta, 

demonstrando, por conseguinte, como se constata a discriminação praticada em face 

da pessoa com deficiência nas relações de trabalho. 

Foram realizadas duas pesquisas de campo com a finalidade de investigar 

a realidade do trabalho da pessoa com deficiência. A primeira pesquisa de campo foi 

composta por uma entrevista com o Presidente do ICEP Brasil, Sr. Sueide, que 

abordou vários aspectos da dificuldade da empregabilidade bem como a falta de 

inclusão social do trabalhador com deficiência. Na segunda pesquisa de campo, a 

partir dos depoimentos de alguns trabalhadores com deficiência, foram investigadas 

aspectos específicos como salário, condições de trabalho, acesso ao transporte, 

situações de discriminação e inclusão social. 

Por último, o Capítulo 5 visa destacar a temática da ação afirmativa e seus 

aspectos. É analisada a adoção de políticas de inclusão social e laboral das pessoas 

com deficiência, políticas essas que se manifestam por meio de cotas para 

trabalhadores com deficiência em empresas. Busca-se defender a efetivação dos 

Direitos Humanos do trabalhador com deficiência, a fim de analisar o atual sistema de 

cotas existente no Brasil e a efetividade no tocante ao seu cumprimento. Vale observar 

que a ação afirmativa não se trata de um ato de caridade que o Estado ou as pessoas 

estejam obrigadas em relação a alguns dos membros da sociedade. A pessoa com 

deficiência - seja motora, sensorial, auditiva, intelectual - é inteira, no tocante ao 

respeito a sua dignidade humana, aos direitos humanos fundamentais e ao pleno 

exercício da cidadania. 

É preciso, destacar que, a importância do trabalho decente ou digno para 

a pessoa com deficiência é ainda maior do que para uma pessoa sem deficiência, pois 

os impactos do trabalho na vida de uma pessoa com deficiência vão além de uma 

mera fonte de renda, pois ajuda a inserir a pessoa com deficiência na sociedade, 

atenuando os estigmas sociais e fortalecendo a autoestima da pessoa com 

deficiência, implementando a dignidade dela como uma pessoa capaz, autônoma, 

livre e autossuficiente. 

Portanto, é notório que a presente dissertação pretende elucidar aspectos 

fulcrais e atuais para que a pessoa com deficiência possa efetivamente gozar dos 

direitos fundamentais do trabalho, sem obstáculos e sem estigmas sociais. 
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CAPÍTULO 1 – APLICABILIDADE E EFICÁCIA DOS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS 

 
1.1 DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E 

CLASSIFICAÇÃO 

 
De acordo com André de Carvalho Ramos, os direitos humanos consistem 

em um conjunto de direitos considerado indispensável para uma vida humana pautada 

na liberdade, igualdade e dignidade. Ou seja, os direitos humanos são os direitos 

essenciais e indispensáveis à vida digna.1 

O autor ainda pontua em seu magistério que não há um rol predeterminado 

desse conjunto mínimo de direitos essenciais a uma vida digna, e enfatiza que as 

necessidades humanas vão mudando de acordo com a época histórica e conforme 

essas mudanças, novas demandas vão sendo inseridas na lista dos direitos humanos. 

2 
 

Nesta oportunidade, o autor em tela classifica os direitos humanos do 

seguinte modo: a) direito-pretensão; b) direito-liberdade; c) direito-poder e; d) direito- 

imunidade.3 Conforme o autor: 

Em geral, todo direito exprime a faculdade de exigir de terceiro, que pode ser 
o Estado ou mesmo um particular, determinada obrigação. Por isso, os 
direitos humanos têm estrutura variada, podendo ser: direito-pretensão, 
direito-liberdade, direito-poder e, finalmente, direito-imunidade, que 
acarretam obrigações do Estado ou de particulares revestidas, 
respectivamente, na forma de: (i) dever, (ii) ausência de direito, (iii) sujeição 
e (iv) incompetência, como segue. O direito-pretensão consiste na busca de 
algo, gerando a contrapartida de outrem do dever de prestar. Nesse sentido, 
determinada pessoa tem direito a algo, se outrem (Estado ou mesmo outro 
particular) tem o dever de realizar uma conduta que não viole esse direito. 
Assim, nasce o “direito-pretensão”, como, por exemplo, o direito à educação 
fundamental, que gera o dever do Estado de prestá-la gratuitamente (art. 208, 
I, da CF/88). O direito-liberdade consiste na faculdade de agir que gera a 
ausência de direito de qualquer outro ente ou pessoa. Assim, uma pessoa 
tem a liberdade de credo (art. 5º, VI, da CF/88), não possuindo o Estado (ou 
terceiros) nenhum direito (ausência de direito) de exigir que essa pessoa 
tenha determinada religião. Por sua vez, o direito-poder implica uma relação 
de poder de uma pessoa de exigir determinada sujeição do Estado ou de 
outra pessoa. Assim, uma pessoa tem o poder de, ao ser preso, requerer a 
assistência da família e de advogado, o que sujeita a autoridade pública a 
providenciar tais contatos (art. 5º, LXIII, da CF/88). Finalmente, o direito- 
imunidade consiste na autorização dada por uma norma a determinada 
pessoa, impedindo que outra interfira de qualquer modo. Assim, uma pessoa 

 

1 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 29. 
2 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 29. 
3 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 29. 
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é imune à prisão, a não ser em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente militar (art. 5º, LVI, da CF/88), o 
que impede que outros agentes públicos (como, por exemplo, agentes 
policiais) possam alterar a posição da pessoa em relação à prisão. 4 

 
A respeito de tal classificação, vê-se que os direitos humanos representam 

valores essenciais, que são explicitamente ou implicitamente retratados nas 

Constituições ou nos tratados internacionais.5 

Nesta temática, André Ramos de Carvalho assinala que as marcas 

distintivas dos direitos humanos são universalidade, essencialidade, superioridade 

normativa e reciprocidade. Para o autor, a fundamentalidade dos direitos humanos 

pode ser formal, por meio da inscrição desses direitos no rol de direitos protegidos nas 

Constituições e tratados, ou pode ser material, sendo considerado parte integrante 

dos direitos humanos, ou seja, aquele que mesmo não sendo expresso, é 

indispensável para a promoção da dignidade humana. Neste aspecto, os direitos 

humanos têm em comum quatro ideias-chaves ou marcas distintivas, que são a 

universalidade, a essencialidade, a superioridade normativa ou preferenciabilidade e 

reciprocidade.6 

A universalidade consiste no reconhecimento de que os direitos humanos 

são direitos de todos, combatendo a visão estamental de privilégios de uma casta de 

seres superiores. Por sua vez, a essencialidade implica que os direitos humanos 

apresentam valores indispensáveis e que todos devem protegê-los. Além disso, os 

direitos humanos são superiores a demais normas, não se admitindo o sacrifício de 

um direito essencial para atender as “razões de Estado”. Neste sentido, os direitos 

humanos representam preferências preestabelecidas que, diante de outras normas, 

devem prevalecer. Insta ainda destacar que a reciprocidade é fruto da teia de direitos 

que une toda a comunidade humana, tanto na titularidade, quanto na sujeição passiva. 

Não há só o estabelecimento de deveres de proteção de direitos ao Estado e seus 

agentes públicos, mas também a coletividade como um todo. Essas quatro ideias 

tornam os direitos humanos como vetores de uma sociedade humana pautada na 

igualdade e na ponderação dos interesses de todos, e não somente de alguns.7 

 
 

 

4 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 29. 
5 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 30. 
6 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 30. 
7 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 30. 
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Imperioso verificar que tanto os direitos humanos, quanto os direitos 

fundamentais possuem o mesmo objetivo, que é assegurar a proteção à dignidade da 

pessoa humana e os direitos essenciais e inerentes ao ser humano. 

Para André Ramos de Carvalho, a terminologia “Direitos Humanos” ou 

direitos os direitos essenciais do indivíduo contam com ampla diversidade de termos 

e designações, a saber: direitos humanos, direitos fundamentais, direitos naturais, 

liberdades públicas, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos 

subjetivos, liberdades fundamentais.8 

Seguindo a pertinente reflexão de Rúbia Zanotelli de Alvarenga, a diferença 

entre “Direitos Humanos” e “Direitos Fundamentais” não está no conceito, pois ambos 

possuem a mesma essência e finalidade, que é assegurar um conjunto de direitos 

inerentes à dignidade da pessoa humana. Segundo a autora, a diferença substancial 

entre eles reside na localização da norma que dispôs sobre tais direitos.9 

Nesta toada, a autora supracitada ensina que “o alicerce dos Direitos 

Humanos Fundamentais, seja no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro ou no do 

direito internacional dos direitos humanos, reside na dignidade da pessoa humana”.10 

No mesmo sentido, Samuel Sales Fonteles apud Rúbia Zanotelli de Alvarenga, 

ensina que não há qualquer diferença ontológica entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, possuindo, ambos, na essência, o mesmo conteúdo. Assim, não há o 

que diferenciar, a não ser quanto ao âmbito de previsão de cada qual. 

Enquanto os direitos humanos estão previstos em tratados internacionais, os direitos 

fundamentais estão positivados em uma Constituição.11
 

A esse respeito, elucida André Filipe Loureiro e Silva: 

 
Direitos humanos e os direitos fundamentais possuem estreita ligação, pois 
têm como fundamento a dignidade da pessoa humana. A diferença se dá na 
amplitude das normas, uma vez que os direitos humanos são de natureza 
internacional e, por isso, podem e devem ser observados em qualquer lugar 
do planeta. Já os direitos fundamentais fazem parte da ordem jurídica interna 
de um país.12 

 
Por assim ser, Cláudio Mascarenhas Brandão apud Rúbia Zanotelli de 

Alvarenga afirma que há conexão entre direitos humanos e direitos fundamentais, pois 

 

8 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 51. 
9 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 63. 
10 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 58. 
11 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 63. 
12 SILVA, André Filipe Loureiro. O direito do trabalho como direito humano. Rio de Janeiro: Lumen 
juris, 2016, p. 7. 
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ambos têm a mesma substância. E enfatiza que a diferença é de forma e não de 

conteúdo, haja vista que os direitos humanos são institutos jurídicos do direito 

internacional, ao passo que os direitos fundamentais são institutos jurídicos do direito 

interno, integrantes do sistema constitucional de norma fundante do ordenamento 

jurídico interno. 13
 

Sob tal ótica, André Ramos Carvalho ensina que essa variação entre as 

terminologias que envolvem “direitos humanos” e “direitos fundamentais”, ocorre tanto 

na Constituição Federal de 1988, como no direito internacional.14 Segundo o autor: 

Inicialmente, o art.4º, II, menciona “direitos humanos”. Em seguida, o Título II 
intitula-se “direitos e garantias fundamentais”. Nesse título, o art. 5º, XLI, usa 
a expressão “direitos e liberdades fundamentais” e o inciso LXXI adota a 
locução “direitos e liberdades constitucionais”. Por sua vez, o art. 5º, §1º, 
menciona “direitos e garantias fundamentais”. Já o art.17 adota a dicção 
“direitos fundamentais da pessoa humana”. O art. 3°, ao disciplinar a 
intervenção federal, insere uma nova terminologia: “direitos da pessoa 
humana” (art. 34, VII, b). Quando trata das cláusulas pétreas, a Constituição 
ainda faz menção à expressão “direitos e garantias individuais” (art. 60, § 4º). 
No art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, há o uso, 
novamente, da expressão “direitos humanos”. No Direito Internacional, há 
também uma utilização livre de várias expressões. A Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 adota, já no preâmbulo, as 
locuções “direitos do homem” e “direitos essenciais do homem”. A Declaração 
Universal de Direitos Humanos, por seu turno, estabelece em seu preâmbulo 
a necessidade de respeito aos “direitos do homem” e logo após “fé nos 
direitos fundamentais no homem” e ainda o respeito “aos direitos e liberdades 
fundamentais do homem. A Carta da Organização das Nações Unidas 
emprega a expressão “direitos humanos” (preâmbulo e art.56), bem como 
“liberdades fundamentais” (art. 56, alínea c). A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia de 2000 (revisada em 2007) lança mão da 
expressão “direitos fundamentais” e a Convenção Europeia de Direitos do 
Homem e Liberdades Fundamentais de 1950 adotou a locução “liberdade 
fundamental”. 15 

 
Ainda consoante o autor, essa “imprecisão terminológica é resultado da 

evolução da proteção de certos direitos essenciais do indivíduo, pela qual a 

denominação de tais direitos foi sendo alterada, a partir do redesenho de sua 

delimitação e fundamento”.16
 

Entretanto, André Ramos de Carvalho estatui que as terminologias mais 

utilizadas são direitos humanos e direitos fundamentais. O autor ainda enfatiza que 

ambas, apesar de ter o mesmo objetivo, são diferenciados pela localização da norma. 

Os direitos humanos correspondem à matriz internacional, sem maior força vinculante, 

 

13 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 63. 
14 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 52. 
15 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 52. 
16 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 52. 
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enquanto os direitos fundamentais correspondem à matriz constitucional, com força 

vinculante gerada pelo acesso ao Poder Judiciário. Desse modo, o autor ainda salienta 

que está havendo uma maior penetração dos direitos humanos no plano nacional, 

com a incorporação doméstica dos tratados, inclusive, no caso brasileiro, com a 

possibilidade de serem equivalentes à emenda constitucional (art. 5º, § 3º) e pela força 

vinculante dos direitos humanos, em razão do reconhecimento da jurisdição de órgãos 

com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 17
 

Em razão disso, o autor supracitado explana que a aproximação dos termos 

“direitos humanos” e “direitos fundamentais” acabou criando uma nova terminologia - 

“direitos humanos fundamentais”, ou ainda, “direitos fundamentais do homem”. 18
 

Ainda sobre a aproximação de termos, o autor supracitado ensina: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
precisão: 

Essa “união de termos” mostra que a diferenciação entre “direitos humanos”, 
representando os direitos reconhecidos pelo Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, e os “direitos fundamentais”, representando os direitos positivados 
na Constituição e leis internas, perde a importância, ainda mais na ocorrência 
de um processo de aproximação e mútua relação entre o Direito Internacional 
e o Direito interno na temática dos direitos humanos. Essa aproximação entre 
o Direito Internacional e o Direito Nacional é consagrada, no Brasil, pela 
adoção do rito especial de aprovação congressual dos tratados de direitos 
humanos (previsto no art.5º, § 3º). Esse rito especial consiste na aprovação 
de um tratado por maioria de 3/5 e em dois turnos em cada Casa do 
Congresso Nacional para que o futuro tratado seja equivalente à emenda 
constitucional. Assim, um tratado de direitos humanos será equivalente à 
emenda constitucional, ou seja, um direito previsto em tratado (direitos 
humanos) será considerado um direito constitucional (direito fundamental).19 

 

Nesta perspectiva, Rúbia Zanotelli de Alvarenga acentua com destacada 

 

Para fins de conceituação dos Direitos Humanos Fundamentais entende-se, 
aqui, serem direitos inerentes à condição humana e anteriores ao 
reconhecimento do direito positivo. São direitos oriundos de consequências 
ou de reinvindicações geradas por situações de injustiça ou de agressão a 
bens fundamentais do ser humano.20 

 
Por isso, “ultrapassam a esfera positiva do Ordenamento Jurídico por 

emanarem da própria natureza ética do homem sem dependerem de reconhecimento 

perante o Estado”.21
 

 

17 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 52. 
18 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 53. 
19 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 54. 
20 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 54. 
21 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 59. 
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Ainda de acordo com a autora: 

 
Compreendem direitos da pessoa humana, pela sua natureza, que 
transcendem os Direitos Fundamentais, em decorrência de o seu conteúdo 
ser dotado de uma ordem de princípios universais, válidos em todos os 
lugares e em todos os tempos, inclusive, foi inserida na Constituição Federal 
de 1988. Razão pela qual, inclusive, foi inserida, na Constituição Federal de 
1988, a proteção ao meio ambiente (direitos humanos de terceira geração).22 

 

No mesmo sentido, Silvio Beltramelli Neto destaca que a finalidade dos 

direitos humanos é a salvaguarda jurídica do valor maior da dignidade da pessoa 

humana e dos demais valores que condicionam a sua preservação, como a liberdade 

e a igualdade. Sua enunciação normativa dá-se, prioritariamente, na forma de 

princípios que são consagrados pelas constituições democráticas contemporâneas 

sob a alcunha de direitos fundamentais.23
 

Como destaca Carlos Weis: 

 
Tais direitos são denominados de humanos não em razão de sua titularidade, 
mas de seu caráter nodal para a vida digna, ou seja, por terem em foco a 
definição e proteção de valores e bens essenciais para que cada ser humano 
tenha a possibilidade de desenvolver as suas capacidades potenciais.24 

 
Na temática, Alexandre de Moraes assinala que os direitos humanos 

fundamentais são uma das previsões absolutamente necessárias a todas as 

Constituições, no sentido de consagrar o respeito à dignidade humana, garantir a 

limitação de poder e visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana.25
 

Desse modo o autor afirma que: 

 
A previsão dos direitos humanos fundamentais direciona-se basicamente 
para a proteção à dignidade humana em seu sentido mais amplo, de valor 
espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta, singularmente na 
autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 
consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo- 
se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de 
modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao 
exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 
humanos.26 

 
 
 
 

22 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 54. 
23 BELTRAMELLI NETO, Sílvio. Direitos humanos. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 42. 
24 WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 25. 
25 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 9 ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 2. 
26MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais e as constituições brasileiras. In: SILVA, 
Jane Granzoto Torres (Coord.). Constitucionalismo social: estudo em homenagem ao Ministro Marco 
Aurélio Mendes de Farias Mello. São Paulo: LTr, 2003, p. 229. 
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Seguindo, ainda, o esteio de Arion Sayão Romita, os direitos fundamentais 

são aqueles que, em dado momento histórico, fundados no reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana, asseguram a cada homem as garantias de liberdade, 

igualdade, solidariedade, cidadania e justiça. Segundo o autor, este é o núcleo 

essencial da noção de direitos fundamentais, que é aquilo que identifica a 

fundamentalidade dos direitos. 27
 

É de suma importância frisar, conforme Rúbia Zanotelli de Alvarenga que: 

 
No momento em que em que os Direitos Humanos são incorporados pela 
Constituição de um país, eles ganham o status de Direitos Fundamentais, 
haja vista que o constituinte originário é livre para eleger, em um elenco de 
direitos humanos, aqueles que serão constitucionalizados por um Estado ou 
Nação. Somente a partir de então, eles serão tidos como direitos 
fundamentais. Logo, os Direitos Fundamentais têm como antecedente o 
reconhecimento dos Direitos Humanos. 28 

 
Ingo Wolfgang Sarlet, em valiosa apreciação sobre o tema, ensina que a 

expressão Direitos Humanos 

Guardaria relação com os documentos de direitos internacional, por referir-se 
àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os 
povos e tempos, de tal sorte que revelam inequívoco caráter supranacional 
internacional.29 

 
Dessa maneira, os direitos humanos fundamentais repousam sobre o valor 

básico do reconhecimento da dignidade da pessoa humana e sem este 

reconhecimento, inviabiliza-se a própria noção de direitos fundamentais. 

Como observa Arion Sayão Romita: 

 
É a necessidade de respeito à dignidade da pessoa que está na raiz do 
paradigma ético básico a ser observado por todo e qualquer ordenamento 
jurídico e que este paradigma reduz o terreno das discrepâncias entre as 
diferentes concepções de justiça do nosso tempo. A consagração, a garantia, 
a promoção e o respeito efetivos dos direitos fundamentais constituem o 
mínimo ético que deve ser acatado por toda sociedade e todo direito que 
desejem apresentar-se como uma sociedade e um direito justo.30 

 
 

 
27 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 
2014, p.180. 
28 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 54. 
29 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 29. 
30 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 5.ed. São Paulo: LTr, 
2014, p. 53. 
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Além do exposto, Arion Sayão Romita ensina que o reconhecimento do 

valor absoluto da pessoa humana ocupa o vértice dos valores consagrados por 

qualquer ordenamento jurídico justo, aspiração, hoje, cada vez mais difundida, 

alcançado significação universal. Em razão disso, o valor verdadeiramente primário e 

básico da existência do homem em sociedade é o reconhecimento da dignidade da 

pessoa humana.31
 

Em idêntica perspectiva, Silvio Beltramelli Neto elucida com exatidão: 

 
Qualquer definição do que sejam direitos humanos não pode deixar de partir 
da noção da dignidade da pessoa humana, seja sob o prisma teleológico, por 
possuir um objetivo a ser atingido, seja sob o prisma hermenêutico, por 
ensejar a utilização de um critério de interpretação e de aplicação conforme 
as normas incidentes, seja ainda sob o prisma axiológico, que consiste no 
domínio dos valores que direcionam as normas enunciadas e sua aplicação.32 

 
Razão pela qual, o autor em comento assinala que a dignidade da pessoa 

humana é o norte da positivação dos Direitos Humanos, tanto em tratados 

internacionais, quanto em constituições nacionais, consistindo, assim, no fim maior do 

Direito. 33
 

Então, em respeito à dignidade da pessoa humana, pontua Valério de 

Oliveira Mazzuoli: 

Os direitos humanos devem sempre (e cada vez mais) agregar algo de novo 
e melhor ao ser humano, não podendo o Estado proteger menos do que já 
protegia anteriormente. Ou seja, os Estados estão proibidos de retroceder em 
matéria de proteção dos direitos humanos. Assim, se uma norma posterior 
revoga ou nulifica uma norma anterior mais benéfica, essa norma posterior é 
inválida por violar o princípio internacional da vedação do retrocesso 
(igualmente conhecido como princípio da “proibição de regresso”, do “não 
retorno” ou “efeito cliquet”).34 

 
Ainda sobre tal aspecto, Gustavo Filipe Barbosa Garcia apud Alvarenga 

estabelece como fundamento e essência dos direitos humanos o Direito Natural, nas 

suas diferentes versões, que são: os valores comuns individuais e universais 

essenciais para a humanidade e a própria dignidade da pessoa humana. O referido 

autor ainda leciona que os direitos humanos fundamentais podem ser tanto explícitos 

quanto implícitos, e a sua eventual enumeração não é exaustiva.35
 

 

31 ROMITA, Arion Sayão Romita. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 5 ed. São Paulo: 
LTr, 2014, p. 54. 
32 BELTRAMELLI NETO, Sílvio. Direitos humanos. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 29. 
33 BELTRAMELLI NETO, Sílvio. Direitos humanos. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 30. 
34 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 
p. 33. 
35 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p.65. 
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Já clarificado esse debate acerca da diferenciação das terminologias, e já 

muito bem explicitado o uso da terminologia “direitos humanos fundamentais”, torna- 

se mister analisar a classificações dos direitos humanos. 

Nesse contexto, revela-se importante mencionar, ainda, sobre a 

classificação dos direitos humanos fundamentais. 

Segundo Saulo Cerqueira de Aguiar Soares, os direitos humanos de 

primeira geração refletem o primeiro dos princípios da Revolução Francesa, a saber: 

a liberdade. Dessa forma, os direitos fundamentais da primeira geração têm marca 

individualista, sendo o cidadão o titular e o Estado o sujeito passível de se opor. 36
 

Assim, a primeira geração corresponde aos direitos de liberdade; direitos 

individuais; direitos civis e políticos; direitos às prestações negativas, nos quais o 

Estado deve proteger a esfera de autonomia do indivíduo, papel passivo do Estado.37
 

No entanto, André Ramos de Carvalho observa que: 

 
o papel do Estado na defesa dos direitos de primeira geração é tanto o 
tradicional papel passivo (abstenção em violar os direitos humanos, ou seja, 
as prestações negativas) quanto ativo, pois há de se exigir ações do Estado 
para garantir a segurança pública, administração da justiça, entre outras.38 

 
Os direitos humanos da segunda geração surgiram no início do século XX, 

referem-se aos direitos econômicos, sociais e culturais que fundamentaram as 

aspirações igualitárias vinculadas a movimentos socialistas, visando à garantia de 

condições materiais aos cidadãos. 39
 

André Ramos de Carvalho estatui que “a segunda geração de direitos 

humanos representa a modificação do papel do Estado, exigindo-lhe um vigoroso 

papel ativo, além do mero fiscal das regras jurídicas”.40
 

Assim sendo, a relação dos direitos humanos de segunda geração se inicia 

com a Revolução Industrial, pois ela favoreceu movimentos da... 

classe operária, na busca pela conquista de direitos, fazendo desenvolver o 
bem-estar social, o Welfare State, através do qual o Estado passa a 
desenvolver políticas que visam à proteção aos cidadãos, para a melhoria da 
qualidade de vida e a ratificação da dignidade. Nesse ponto, é insuficiente um 

 
 

 
36 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, p. 
26. 
37 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 74. 
38 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 58. 
39 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 73. 
40 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 58. 
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Estado que não serve seu povo, devendo estar ele sempre atento às 
demandas de feição social.41 

 

A terceira geração de Direitos Humanos se dedica aos direitos dos povos 

ou direitos coletivos, inspirados no ideal de fraternidade ou de solidariedade 

prevalecentes na segunda metade do século XX. 42
 

Em sua acurada visão, direciona André Ramos de Carvalho: 

 
Já os direitos de terceira geração são aqueles de titularidade da comunidade 
como o direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito à autodeterminação 
e, em especial, o direito ao meio ambiente equilibrado. São chamados de 
direitos de solidariedade. São oriundos da constatação da vinculação do 
homem ao planeta Terra, com recursos finitos, divisão absolutamente 
desigual de riquezas em verdadeiros círculos viciosos de miséria e ameaças 
cada vez mais concretas à sobrevivência da espécie humana. 43 

 
Sob tal ótica, Saulo Cerqueira de Aguiar Soares ressalta que “para a 

efetividade dos direitos da terceira geração é imprescindível uma interligação entre 

Estados, pois, o esforço de um único Estado não é capaz de garantir o alcance da 

solidariedade entre os povos”. 44
 

Insta destacar que a quarta e a quinta gerações de Direitos Humanos 

representam a época atual. Segundo Paulo Bonavides apud Rúbia Zanotelli de 

Alvarenga, a quarta geração de direitos humanos refere-se ao direito à democracia, o 

direito à informação, e o direito ao pluralismo; e a quinta geração dedica-se ao direito 

à paz universal. 45
 

Sobre a quarta e a quinta gerações, leciona André Ramos de Carvalho: 

 
Posteriormente, no final do século XX, há aqueles, como Paulo Bonavides, 
que defendem o nascimento da quarta geração de direitos humanos, 
resultante da globalização dos direitos humanos, correspondendo aos direitos 
de participação democrática (democracia direta), direito ao pluralismo, 
bioética e limites à manipulação genética, fundada na defesa da dignidade da 
pessoa humana contra intervenções abusivas de particulares ou do Estado. 
Bonavides agrega ainda uma quinta geração, que seria composta pelo direito 
à paz em toda a humanidade (anteriormente classificado por Vasak como 
sendo de terceira geração). 46 

 
 
 
 
 

41 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, p. 
27. 
42 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p.75 
43 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 58. 
44 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, p. 
28. 
45 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Direitos humanos. São Paulo: LTr, 2016, p. 77. 
46 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 59. 
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Pode-se afirmar, ainda, conforme Rúbia Zanotelli de Alvarenga que “as 

gerações dos Direitos Humanos dizem respeito ao seu surgimento ao longo da 

História, já que foram construídos de forma paulatina em cada momento histórico”.47
 

A autora afirma que: 

 
Tal divisão não deve ser interpretada como afronta ao princípio da 
indivisibilidade dos Direitos Humanos, mas apenas como um recurso 
metodológico para melhor compreender as influências ideológicas que 
propiciaram a formação histórica dos Direitos Humanos modernamente 
reconhecidos no decorrer da história.48 

 
Como declara Flávia Piovesan, “em razão da indivisibilidade dos direitos 

humanos, a violação aos direitos econômicos, sociais e culturais propicia a violação 

aos direitos civis e políticos, eis que a vulnerabilidade econômico-social leva à 

vulnerabilidade dos direitos civis e políticos”. 49
 

Neste escólio, elucida Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

 
As três gerações não são categorias isoladas que se excluem, mas, sim, que 
se complementam, dado o seu caráter de indivisibilidade e de 
interdependência. Nesse sentido, devem-se analisar os Direitos humanos 
como um todo indivisível em que um direito não se aplica sem a observância 
do outro. Por serem inter-relacionados e interdependentes, não se pode 
conceber a existência dos direitos civis e políticos sem os econômicos e os 
culturais – e vice-versa.50 

 
É imperioso, ainda, destacar a importância da concepção contemporânea 

dos direitos humanos fundamentais, por suas características, que são: historicidade, 

inerência, universalidade, relatividade, indivisibilidade e interdependência, 

inalienabilidade e intransmissibilidade, indisponibilidade e irrenunciabilidade, e 

imprescritibilidade. Sob essa perspectiva, é possível examinar a importância da 

proteção e da aplicabilidade dos direitos humanos fundamentais. 

Quanto à historicidade, Norberto Bobbio relata que os direitos do homem, 

por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstancias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos 

 
 

 
47 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 79. 
48 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 67. 
49 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o princípio da dignidade humana. São Paulo, Revista do 
advogado, AASP, ano 23, n.73, novembro, 2003, p.70. 
50 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 68. 



25 
 

 
 

 

poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por 

todas. 51
 

Logo, os direitos do homem são direitos históricos, pois surgem 

gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das 

transformações das condições de vida que essas lutas produzem. 52
 

Quanto à inerência, Rúbia Zanotelli de Alvarenga estatui que são “direitos 

inerentes a cada pessoa humana pelo simples fato de ela existir. São direitos que 

visam consolidar a noção atualizada da dignidade fundamental do ser humano”.53
 

Como observa Carlos Weis: 

 
A noção de que os direitos humanos são inerentes a cada pessoa, pelo 
simples fato de existir como ser humano, decorre do fundamento 
jusnaturalista de base racional adotado pelo direito internacional dos direitos 
humanos. Assim é que o Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, logo no primeiro parágrafo, reconhece que a dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis é 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.54 

 
André Ramos de Carvalho complementa: 

 
O marco da universalidade e inerência dos direitos humanos foi a edição da 
Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que dispõe que basta a 
condição humana para a titularidade de direitos essenciais. O art. 1º da 
Declaração de 1948 (também chamada) de “Declaração de Paris”) é claro: 
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. Para 
a Declaração de Paris, o ser humano tem dignidade única e direitos inerentes 
à condição humana. Consequentemente, são os direitos humanos universais. 
Fica registrada a inerência dos direitos humanos, que consiste na qualidade 
de pertencimento desses direitos a todos os membros da espécie humana, 
sem qualquer distinção. 55 

 
Logo, em se tratando da concepção universal dos direitos humanos, ensina 

Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

decorre da ideia de inerência, a significar que tais direitos pertencem a todos 
os membros da espécie humana, independentemente de qualquer distinção 
fundada em atributos, como nacionalidade, religião, origem, estado civil, 
sexo, raça, convicção política ou posição social. São direitos, portanto, que 
abrangem todo e qualquer ser humano sem distinção.56 

 

51 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 9 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004, p. 5. 
52 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 9 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004, p. 31. 
53 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 80. 
54 WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 175. 
55 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 93. 
56 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 80. 
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Reitere-se, pois, segundo Valerio de Oliveira Mazzuoli que a universalidade 

dos Direitos Humanos: 

Significa que são titulares dos direitos humanos todas as pessoas, bastando 
a condição de ser pessoa humana para se poder invocar a proteção desses 
direitos, tanto no plano interno como no plano internacional, 
independentemente de sexo, raça, credo religioso, afinidade política, status 
social, econômico, cultural etc. Dizer que os direitos humanos são universais 
significa que não se requer outra condição para a sua efetivação além da de 
ser pessoa humana; significa, em última análise, que não se pode fazer 
acepção às pessoas, eis que todas elas são dotadas da mesma dignidade.57 

 
Em conformidade com Carlos Weis, a concepção universal dos direitos 

humanos decorre da ideia de inerência, tendo em vista que estes direitos pertencem 

a todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção fundada em atributos 

inerentes aos seres humanos ou na posição social que ocupem.58
 

No que tange à característica da relatividade dos Direitos Humanos, tais 

direitos apesar de serem essenciais à dignidade humana, não são absolutos, e estão 

sujeitos a sofrer limitações por meio do princípio da proporcionalidade que é aplicado 

em caso de choque entre princípios e direitos fundamentais. 

Vale ressaltar que Roberta Guerra salienta que a regra da 

proporcionalidade é o resultado da reunião de três sub-regras: a adequação, a 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito e observa que tais elementos 

devem seguir duas premissas essenciais: 

[...] necessário registrar duas premissas essenciais para que a regra da 
proporcionalidade seja aplicada corretamente. Em primeiro lugar, os 
elementos devem ser verificados segundo uma ordem pré-definida, o que 
quer dizer que a análise da adequação deverá preceder a da necessidade, 
que, por sua vez, precederá a da proporcionalidade em sentido estrito. Em 
segundo lugar, os elementos se relacionam de forma subsidiária entre si, 
significando que a análise da necessidade só será exigível se, e somente se, 
o caso já não tiver sido resolvido com a análise da adequação; e a análise da 
proporcionalidade em sentido estrito, por sua vez, só será imprescindível se 
o problema já não tiver sido solucionado com as análises da adequação e da 
necessidade. 59 

 
Ainda sobre o princípio da proporcionalidade, Robert Alexy estatui que: 

 

 
57 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 
p. 32. 
58 WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 178. 
59 GUERRA, Roberta Freitas. A Colisão de Direitos Fundamentais e a Regra da Proporcionalidade na 
Teoria de Robert Alexy: um estudo de casos paradigmáticos julgados pelo Tribunal Superior do 
Trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. (Coord.) Direito constitucional do trabalho. São 
Paulo: LTr, 2015, p.155. 
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As máximas parciais da adequação e da necessidade dizem respeito à 
otimização em relação aquilo que é possível do ponto de vista fático. Nesse 
sentido, elas não dizem respeito à ponderação enquanto tal mas sim a evitar 
aquelas interferências em direitos fundamentais que podem ser evitadas sem 
custos para outros princípios. Essas duas máximas dizem respeito, em outras 
palavras, à otimalidade de pareto. Por outro lado, a terceira máxima parcial, 
a máxima da proporcionalidade em sentido estrito, diz respeito à otimização 
em relação às possibilidades jurídicas. As possibilidades jurídicas, deixando 
de lado as regras, são definidas essencialmente por princípios colidentes. 
Esse é o âmbito típico da ponderação, pois a ponderação consiste em nada 
mais que a otimização em relação a princípios colidentes. A teoria dos 
princípios é portanto essencialmente uma teoria da ponderação. 60 

 

No entanto, a lei de ponderação é essencial para a realização da análise 

de proporcionalidade em sentido estrito e é composta por três passos ou níveis de 

acordo com Robert Alexy: 

No primeiro nível trata-se do grau de descumprimento de interferência em um 
princípio. A ele se segue, no próximo nível, a identificação da importância do 
cumprimento do princípio oposto. Finalmente, no terceiro nível, identifica-se 
se a importância do cumprimento do princípio oposto justifica o 
descumprimento do outro princípio ou a interferência nele. 61 

 

Quanto à indivisibilidade e interdependência, Emerson Malheiro ensina que 

os direitos humanos são inter-relacionados, e, portanto não devem jamais ser 

interpretados isoladamente, mas de maneira conjunta com outros direitos, de modo 

que a sua presença venha complementar o ordenamento jurídico vigente para a plena 

proteção da espécie humana.62
 

Nessa esteira, sustenta André Ramos de Carvalho: 

 
A indivisibilidade consiste no reconhecimento de que todos os direitos 
humanos possuem a mesma proteção jurídica, uma vez que são essenciais 
para uma vida digna. A indivisibilidade possui duas facetas. A primeira implica 
reconhecer que o direito protegido apresenta apenas uma unidade incindível 
em si. A segunda faceta, mais conhecida, assegura que não é possível 
proteger apenas alguns dos direitos humanos reconhecidos. O objetivo do 
reconhecimento da indivisibilidade é exigir que o Estado também invista – tal 
qual investe na promoção dos direitos de primeira geração – nos direitos 
sociais, zelando pelo chamado mínimo existencial, ou seja, condições 
materiais mínimas de sobrevivência digna do indivíduo. A indivisibilidade 
também exige o combate tanto às violações maciças e graves de direitos 
considerados de primeira geração (direito à vida, integridade física, liberdade 
de expressão, entre outros) quanto aos direitos de segunda geração (direitos 
sociais, como o direito à saúde, educação, trabalho, previdência social etc).63 

 
60 ALEXY, Robert. Cinco questões. Tradução de Alexandre Travessoni Gomes Trivissono. In: 
TRIVISSONO, Alexandre Travessoni Gomes (Org). Teoria discursiva do direito. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2014, p. 352. 
61 ALEXY, Robert. A construção dos direitos fundamentais. Tradução de Alexandre Travessoni Gomes 
Trivissono. In: TRIVISSONO, Alexandre Travessoni Gomes (Org). Teoria discursiva do direito. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2014, p. 154. 
62 MALHEIRO, Edson. Curso de direitos humanos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p.36 
63 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 94. 
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A indivisibilidade, segundo Carlos Weis: 

 
Está ligada ao objetivo maior do sistema internacional de direitos humanos, a 
promoção e garantia da dignidade do ser humano. Ao se afirmar que os 
direitos humanos são indivisíveis se está a dizer que não existe meio-termo: 
só há vida verdadeiramente digna se todos os direitos previstos no direito 
internacional dos direitos humanos estiverem sendo respeitados, sejam civis 
e políticos, sejam econômicos, sociais e culturais. Trata-se de uma 
característica do conjunto das normas, e não de cada direito individualmente 
considerado.64 

 

Nesse quadro, a interdependência diz respeito aos direitos humanos 

considerados em espécie, já que certo direito não alcança a eficácia plena sem a 

realização simultânea de alguns ou de todos os outros direitos humanos. Por isso, 

essa característica não distingue direitos civis e políticos ou econômicos, sociais e 

culturais, pois a realização de um direito específico pode depender do respeito e 

promoção de diversos outros, independentemente de sua classificação.65
 

Portanto, na apropriada e acertadíssima visão de André Ramos de 

Carvalho: 
 

A interdependência ou inter-relação consiste no reconhecimento de que todos 
os direitos humanos contribuem para a realização da dignidade humana, 
interagindo para a satisfação das necessidades essenciais do indivíduo, o 
que exige, novamente, a atenção integral a todos os direitos humanos, sem 
exclusão. O conteúdo de um direito pode se vincular ao conteúdo de outro, 
demonstrando a interação e a complementaridade entre eles, bem como que 
certos direitos são desdobramentos de outros. A indivisibilidade e a 
interdependência de tais direitos foram confirmadas em várias ocasiões. A 
Proclamação de Direitos Humanos da 1ª Conferência Mundial de Direitos 
Humanos da ONU realizada em Teerã (1968) foi o primeiro texto a reconhecer 
que “os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, a 
realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos econômicos, 
sociais e culturais resulta impossível”. [...] A Declaração de Viena (aprovada 
na 2ª Conferencia Mundial de Direitos Humanos da ONU, 1993) repetiu a 
Proclamação de Teerã e reiterou que “todos os direitos humanos são 
universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade 
internacional deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e 
equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase” (§5º). Reconheceu-
se que os direitos humanos formam uma unidade de direitos tida como 
indivisível, interdependente e inter-relacionada. Como bem expressa a 
Declaração de Viena (em seu § 15º) “o respeito aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, sem distinções de qualquer espécie, é uma norma 
fundamental do direito internacional na área dos direitos humanos”. Tendo 
em vista o incremento da proteção dada ao indivíduo, ficou assente que, se 
determinado direito é violado, todos os demais direitos ficam vulneráveis e 
comprometidos. Por isso, em especial no Brasil, o grande desafio é 
implementar tanto os direitos de liberdade quanto os direitos relativos à 
igualdade, que concretizam a justiça social.66 

 

 

64 WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 184. 
65 WEIS, Carlos. Direitos humanos contemporâneos. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 185. 
66 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 95. 
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No que tange à inalienabilidade e intransmissibilidade, Rúbia Zanotelli de 

Alvarenga ressalta que os direitos humanos fundamentais são direitos impossíveis de 

comercializar e, por isso, não possuem valor econômico imediato. Daí denota-se que 

são direitos que não possuem caráter patrimonial e, portanto são impossíveis de 

negociar ou de se transferir o direito de seu titular para outra pessoa, seja a título 

gratuito ou oneroso.67
 

E, ademais, assevera com exatidão André Ramos de Carvalho que a 

inalienabilidade pugna pela impossibilidade de se atribuir uma dimensão pecuniária 

desses direitos para fins de venda.68
 

Acerca da indisponibilidade e irrenunciabilidade dos Direitos Humanos, 

Rúbia Zanotelli de Alvarenga sustenta que os direitos humanos fundamentais também 

não podem ser objeto de disponibilidade ou de renúncia, já que são direitos inerentes 

ao homem ligados à sua própria natureza e dignidade. Assim, por serem direitos 

inerentes a condição humana e vinculados à pessoa de seu titular, necessários a sua 

existência, os direitos humanos fundamentais são indisponíveis e irrenunciáveis, 

bastando o nascimento com vida para que passem a existir, sendo proibida a 

eliminação de tais direitos por vontade do seu titular. 69
 

São, ainda, os Direitos Humanos, conforme Valério de Oliveira Mazzuoli, 

imprescritíveis: 

Não se esgotando com o passar do tempo e podendo ser a qualquer tempo 
vindicados, não se justificando a perda do seu exercício pelo advento da 
prescrição. Em outras palavras, os direitos humanos não se perdem ou 
divagam no tempo, salvo as limitações expressamente impostas por tratados 
internacionais que preveem procedimentos perante cortes ou instâncias 
internacionais.70 

 
Neste sentido, cabe registrar que a imprescritibilidade implica reconhecer 

que tais direitos não se perdem pela passagem do tempo, ou seja, existindo o ser 

humano, há esses direitos inerentes. 71
 

 
 
 

 
67 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: LTr, 
2016, p. 91. 
68 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 97. 
69 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: 
LTr, 2016, p. 93. 
70 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direitos humanos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 
p. 33. 
71 RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 97. 
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1.2 EFICÁCIA VERTICAL DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 
Júlio Ricardo de Paula Amaral assevera que o estudo da eficácia vertical e 

horizontal dos direitos fundamentais está intimamente relacionado à verificação 

daqueles sujeitos que estão vinculados ou obrigados por essa categoria de direitos, 

bem como quais os argumentos utilizados para a respectiva vinculação destes 

entes.72
 

Na lição de Carlos Henrique Bezerra Leite, entende-se por eficácia vertical 

dos direitos fundamentais a limitação imposta pelo ordenamento jurídico à atuação 

dos governantes em relação aos governados, na medida em que se reconhece que 

entre eles há uma relação vertical de poder, ou seja, de um lado o Estado (mais forte) 

e de outro lado o indivíduo (mais fraco).73
 

Ainda conforme o autor supracitado: 

 
[...] A eficácia vertical, portanto, está vinculada à evolução do Estado Absoluto 
ao Estado Liberal, cabendo a este último o dever de respeitar e assegurar os 
direitos fundamentais de primeira dimensão, também chamados de direitos 
civis e políticos, especialmente os direitos à vida, à propriedade, à liberdade 
e à igualdade formal. Ou seja, a eficácia vertical dos direitos fundamentais 
tem por efeito impedir interferência estatal na vida privada dos cidadãos. Por 
isso, a doutrina tradicional sustenta que os direitos de primeira dimensão são 
direitos de defesa do indivíduo frente ao Estado. 74 

 
No mesmo sentido, Saulo Cerqueira de Aguiar Soares sustenta que a 

eficácia vertical dos direitos fundamentais. 

refere-se à vinculação do Estado com os particulares nessa categoria de 
direitos. Os direitos fundamentais surgiram justamente para proteger os 
cidadãos do poderio exacerbado do Estado, dando origem a uma concepção 
liberal de que o Estado deve ter limites nas relações com os cidadãos. Os 
cidadãos buscavam ter um direito de defesa contra o Estado autoritário. A 
expressão eficácia vertical’ se aplica, porque o Estado encontra-se em 
posição superior à do cidadão, e sua vinculação ocorre por uma relação em 
formato vertical, visto que o interesse público tem supremacia sobre os 
interesses privados. Nessa concepção de direitos, todos os poderes públicos 
do Estado devem respeito aos direitos fundamentais, para não violar os 
direitos de defesa dos indivíduos, na ausência de intervenção estatal. 75 

 
 
 
 

72 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 
2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 65. 
73 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 34. 
74 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 34. 
75 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, 
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Impende ressaltar que, no Estado liberal, as relações entre os particulares 

eram regidas pelos princípios da autonomia plena da vontade e do pacta sunt 

servanda, não podendo o Estado intervir ou interferir em tais relações. Havia, pois, 

uma separação quase estanque entre o Direito Constitucional (regulador das relações 

entre o Estado e os particulares) e o Direito Civil (regulador das relações entre 

particulares). 

Neste desiderato, Carlos Henrique Bezerra Leite explana que com o 

advento do Estado Social, cuja característica marcante é a inserção de direitos sociais 

nas Constituições, surge a chamada teoria do status positivo, segundo a qual o 

Estado, além de proteger os direitos (liberdades) individuais, passa a atuar 

positivamente para a realização dos direitos sociais, seja intervindo nas relações entre 

os particulares (dirigismo contratual), seja atuando diretamente por meio de 

prestações estatais positivas.76
 

Verifica-se, então, que os ordenamentos jurídicos passam a permitir que o 

indivíduo possa exigir do Estado, além do dever de abstenção nos seus direitos de 

primeira dimensão, uma atuação positiva, a fim de assegurar diretamente a realização 

de um direito de segunda dimensão. 

Daí a correta observação de Ingo Wolfgang Sarlet para quem é 

 
possível falar de uma dupla significação de eficácia vinculante dos direitos 
fundamentais. Assim, se de acordo com um critério formal e institucional os 
detentores do poder estatal formalmente considerados (os órgãos dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário) se encontram obrigados pelos 
direitos fundamentais, também em um sentido material e funcional todas as 
funções exercidas pelos órgãos estatais também o são (...) Do efeito 
vinculante inerente ao art. 5º, § 1º, da CF decorre, num sentido negativo, 
decorre que os direitos fundamentais não se encontram na esfera de 
disponibilidade dos poderes públicos, ressaltando-se, contudo, que, numa 
concepção positiva, os órgãos estatais se encontram na obrigação de tudo 
fazer no sentido de realizar os direitos fundamentais.77 

 
 
 

76 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 35. 
77 SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. 6.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 382. 
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Logo, esclarece Julio Ricardo de Paula Amaral: 

 
Cabe dizer que quando se menciona a “eficácia vertical dos direitos 
fundamentais” se está a referir quanto à vinculação dos poderes públicos a 
essa categoria de direitos. Ocorre, todavia, que não há muita controvérsia 
sobre a sua incidência nas relações de natureza jurídico-públicas, tendo em 
vista que, originariamente, segundo a concepção da “doutrina liberal” - 
conforme já abordado em capítulo anterior -, os direitos fundamentais se 
mostram justamente como sendo meio de defesa dos cidadãos perante o 
Estado, identificando este como o maior “ameaçador” dos direitos e 
liberdades dos indivíduos. Levando-se em conta a “concepção liberal” dos 
direitos fundamentais, portanto, não há relevantes divergências doutrinárias 
quanto à incidência destes direitos nas relações do cidadão com os poderes 
públicos. Aliás, a obrigatoriedade da vinculação pode ser encontrada no corpo 
das constituições de diversos países. Sintonizado com a abrangência do 
estudo que ora se desenvolve, pode-se mencionar que, na Espanha e em 
Portugal, existe expressa menção no âmbito das suas respectivas 
contribuições. No Brasil, em que pese não exista disposição específica no 
sentido de vincular os entes públicos aos direitos fundamentais, há o 
expresso reconhecimento dos direitos constantes do Título II – “Dos direitos 
e garantias fundamentais” – e, além disso, sem qualquer exclusão de direitos 
e garantias constantes de documentos internacionais ratificados pelo Brasil. 
Não há, pois, controvérsias doutrinárias sobre a vinculação do Estado aos 
direitos fundamentais, ou ainda, àquilo que costumeiramente passou a ser 
designado como “eficácia vertical”. Eventualmente, a doutrina trata quanto ao 
alcance da expressão “Estado” para fins da sua vinculação.78 

 
Deve-se destacar, portanto, que os poderes públicos de forma geral, cada 

um à sua maneira, contribuem para a proteção e promoção dos direitos fundamentais. 

Em vista disso, a intervenção do Estado é necessária para remover eventuais 

obstáculos que impeçam ao indivíduo o pleno exercício de seus direitos e liberdades. 

O Estado, portanto, tem o dever constitucional de não apenas proteger, mas também 

promover o pleno e efetivo gozo dos direitos fundamentais. 79
 

 
1.3 EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 
 

Júlio Ricardo de Paula Amaral estatui que: 

[...] a expressão “eficácia horizontal” deve ser utilizada para demonstrar que 
os direitos fundamentais produzem efeitos nas relações privadas, em clara 
oposição à “eficácia vertical’, na qual somente resultam oponíveis às ações 
praticadas pelos entes públicos, ao contraste entre subordinação e 
coordenação. 80 

 
 

 

78 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 

2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 66. 
79 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 
2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 69. 
80 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 
2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 71. 
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De acordo com Carlos Henrique Bezerra Leite, além da eficácia vertical, 

que consiste na vinculação dos Poderes estatais aos direitos fundamentais, podendo 

os particulares exigi-los diretamente do Estado, surgiu na Alemanha, com expansão 

na Europa e, atualmente, no Brasil, a teoria da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais.81
 

Depois da consolidação dos direitos humanos fundamentais enquanto 

direitos de defesa dos cidadãos em face do Estado, surgiram questionamentos a 

respeito da incidência desses direitos fundamentais nas relações entre particulares. 

Assim, é notório que não é somente o Estado que viola os direitos das pessoas, mas 

inclusive os particulares, em especial aqueles detentores de algum poder social e ou 

econômico. 

Leite ressalta que com a evolução das relações econômicas, políticas e 

sociais, surgiu o neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, o que verificou-se que não 

apenas o Estado tem o dever de proteger e promover a efetivação dos direitos 

fundamentais, como também os particulares entre si. 82
 

Pertinente trazer à baila o pensamento de Carlos Henrique Bezerra Leite: 

 
a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, também chamada de eficácia 
dos direitos fundamentais entre terceiros ou de eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações privadas, decorre do reconhecimento de que as 
desigualdades estruturantes não se situam apenas na relação entre o Estado 
e os particulares, como também entre os próprios particulares, o que passa a 
empolgar um novo pensar dos estudiosos da ciência jurídica a respeito da 
aplicabilidade dos direitos fundamentais no âmbito das relações entre os 
particulares.83 

 
Nesse sentido, assevera Daniel Sarmento: 

 
O Estado e o Direito assuem novas funções promocionais e se consolida o 
entendimento de que os direitos fundamentais não devem limitar o seu raio 
de ação às relações políticas, entre governantes e governados, incidindo 
também em outros campos, como o mercado, as relações de trabalho e a 
família. 84 

 
No mesmo sentido, Saulo Cerqueira de Aguiar Soares estatui que: 

 
 

 

81 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 35. 
82 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 35-36. 
83 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 36. 
84 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 323. 
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Não são unicamente os poderes públicos que podem atentar contra os 
direitos fundamentais dos cidadãos, pois, outras pessoas podem ser 
transgressoras, em uma relação denominada horizontal, visto que não há 
mais uma relação verticalizada Estado-cidadão, mas uma relação nivelada 
particular-particular. Diante dessa condição de ameaça dos direitos 
fundamentais por um terceiro, é preciso considerar que o respeito aos direitos 
fundamentais vincula, também, os particulares em suas condutas sociais com 
outros cidadãos. 85 

 

Ainda consoante Leite, não há dúvida a respeito da necessidade do estudo 

da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de trabalho: 

 
No âmbito das relações de trabalho, especificamente nos sítios da relação 
empregatícia, parece-nos não haver dúvida a respeito da importância do 
estudo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mormente em razão 
do poder empregatício (disciplinar, diretivo e regulamentar) reconhecido ao 
empregador (CLT, art. 2º), o qual, por força dessa relação assimétrica, passa 
a ter deveres fundamentais em relação aos seus empregados. 86 

 

Como bem elucida Júlio Ricardo de Paula Amaral, é notório que o poder 

político não é o único capaz de causar danos às pessoas nos âmbitos protegidos pelos 

direitos. Existem poderes sociais, e inclusive outros indivíduos capazes de produzir 

malefícios e danos dos quais devemos proteger os direitos fundamentais, o que 

justifica a necessidade da obrigação imposta pelo respeito e garantia dos direitos 

humanos frente a terceiros, devendo assim, além do Estado, o direito privado também 

velar para que nas relações privadas entre terceiros se respeitem os direitos humanos. 

87 

 

Ainda consoante o autor supracitado, a principal característica da eficácia 

horizontal se dá diante da igualdade entre as partes: 

 
O que caracteriza a eficácia horizontal não é somente a relação em que um 
poder público está ausente como parte, mas também, quando os particulares 
gozam de paridade de armas no relacionamento, pois, em uma relação 
desigual, a horizontalidade se desloca. 88 

 
Afinal, de acordo com Leite: 

 
[...] a Constituição da República consagra, no Título II, Capítulo I, um catálogo 
não apenas de “Direitos”, como também de “Deveres” Individuais e Coletivos, 
a cargo, não apenas do Estado, como também da sociedade e das pessoas 
naturais ou jurídicas, sobretudo quando estas últimas desfrutam de posições 

 

85 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, 
p.110. 
86 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 36. 
87 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 
2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 73. 
88 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, 
p.110. 
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econômicas, políticas e sociais superiores em relação a outros particulares. 
89 

 
 

Vale a pena ressaltar que Leite observa que as relações de trabalho são 

permeadas pelo desequilíbrio de poderes: 

Como as relações de trabalho subordinado são marcadas pela desigualdade 
entre os particulares, de um lado o empregador, que detém o poder 
empregatício (econômico, regulamentar, diretivo e disciplinar), e do outro o 
empregado, hipossuficiente e vulnerável, parece-nos inegável a plena 
aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações 
empregatícias. 90 

 
A esse respeito, Maria Hemília Fonseca determina: 

 
O reconhecimento da horizontalidade dos direitos fundamentais foi um passo 
significativo para a fixação de limites aos poderes do empregador, 
principalmente quando se levam em conta as novas formas de trabalho que 
vêm se desenhando no mercado de trabalho e que, consequentemente, 
sujeitam os trabalhadores a novas formas de agressões à sua dignidade. 
Estas circunstâncias permitem falar em uma mudança de paradigma do 
próprio Direito do Trabalho, que passa a ter que acompanhar estas evoluções 
sem deixar de proteger o trabalhador. Sem dúvida, um caminho interessante 
é aquele que procura dosar tal proteção a partir de um patamar mínimo, até 
se alcançar um máximo que consiste justamente nos direitos fundamentais 
do trabalhador. [...]. Naturalmente, a presença de certos limites 
constitucionais e infraconstitucionais sobre a liberdade de empresa acaba 
permitindo que o direito ao trabalho figure como uma de suas fontes de 
limitação, e não somente um dos objetivos econômicos que devem perseguir 
os poderes políticos.91 

 
Leite destaca que no campo das relações de trabalho subordinado, 

principalmente nas relações de emprego, há um amplo espaço para a adoção da 

teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, tanto no plano individual quanto 

no plano de meta individual. 92
 

Como exemplo dessa adoção, segue o apontamento de Leite na íntegra: 

 
À guisa de exemplo, podemos citar o direito dos empregados à indenização 
por danos morais e materiais decorrentes de assédio moral ou sexual (CF, 
arts. 1º e 5º, X). Neste caso, a lesão a um direito fundamental (e da 
personalidade) foi perpetrado pelo empregador, cabendo a este, e não ao 
Estado, o dever de reparar os danos morais e materiais sofridos pelo 
trabalhador. Outros exemplos: o direito do empregado à reintegração ou 
indenização por motivo de discriminação de raça, sexo, idade, religião etc. 
praticado diretamente pelo empregador no ambiente de trabalho (CF, art. 1º, 

 
89 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 36. 
90 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 39. 
91 FONSECA, Maria Hemília. Direito ao trabalho: um direito fundamental no ordenamento jurídico 
brasileiro. São Paulo: LTr, 2009, p.149. 
92 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 39. 
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3º, IV, 5º, X); o direito dos trabalhadores à sadia qualidade de vida no meio 
ambiente do trabalho (CF, arts. 1º, III e IV; 5º, XXIII; 7º, XXII; 200, VIII; 225). 
Em todos estes casos, é facilmente factível a adoção da eficácia horizontal 
dos direitos fundamentais para responsabilizar diretamente a parte que detém 
poder na relação empregatícia. 93 

 

1.3.1 Teoria da eficácia indireta ou mediata 

 
 

Segundo André Araújo Molina, a teoria da eficácia indireta ou mediata é 

aquela em que nos casos de omissão legislativa é que estaria o Poder Judiciário, 

quem está vinculado diretamente aos direitos fundamentais, obrigado a colher 

diretamente nas constituições a solução para os casos concretos, contudo, mediados 

pelas cláusulas gerais da legislação.94
 

Acerca disso, Júlio Ricardo de Paula Amaral elucida que: 

 
A teoria da eficácia indireta ou mediata dos direitos fundamentais é uma 
construção doutrinária que se mostra como sendo uma posição intermediária 
entre aqueles que negam a vinculação dos particulares aos direitos 
fundamentais, de um lado, e, por outro lado, aqueles que entendem pela 
aplicação direta ou imediata desta categoria de direitos no seio das relações 
jurídico-privadas. 95 

 
O autor ainda sustenta que na teoria da eficácia indireta ou mediata, 

admite-se a aplicação das normas de direitos fundamentais no âmbito das relações 

jurídicas mantidas entre os particulares, mas que isso não ocorre de forma direta, 

tendo em vista que essa incidência não gera de maneira imediata direitos subjetivos 

aos indivíduos, diretos da própria Constituição para a sua utilização no âmbito destas 

relações. Porém, só é possível transferir para o direito privado as normas de direitos 

fundamentais, através da intervenção do legislador. É imprescindível, portanto, a 

atuação do legislador para a incidência dos direitos fundamentais nas relações entre 

os particulares.96
 

Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, para a teoria da eficácia indireta 

ou mediata, os direitos fundamentais são analisados na perspectiva de duas 

dimensões: a) dimensão negativa ou proibitiva, que veda ao legislador editar lei que 

 

 
93 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 17 – jan./jun. 2011, p. 40. 
94 MOLINA, André Araújo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de 
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95 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 

2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 82. 
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37 
 

 
 

 

viole direitos fundamentais; e b) dimensão positiva, impondo um dever para o 

legislador implementar direitos fundamentais, ponderando, porém, quais deles devam 

se aplicar às relações privadas. 97
 

Assim sendo, Virgílio Afonso da Silva assinala que é necessária a influência 

dos direitos fundamentais nas relações privadas através do direito positivo. Segundo 

o autor, 

O ponto de partida do modelo de efeitos indiretos dos direitos fundamentais 
nas relações entre particulares é o reconhecimento de um direito geral de 
liberdade, consagrado pela grande maioria das constituições das 
democracias ocidentais. É esse direito que impede que os direitos 
fundamentais tenham um efeito absoluto nas relações privadas, o que 
significaria um total domínio do direito constitucional sobre o direito privado.98 

 
Neste sentido, estatui Saulo Cerqueira de Aguiar Soares 

 
A aplicação indireta ou mediata não se sustenta, quando confrontada com a 
teoria da eficácia direta ou imediata, visto que as normas de direitos 
fundamentais não devem ser somente meras cartas de intenções, no aguardo 
da inércia legislativa, tornando sem aplicabilidade concreta os direitos 
fundamentais, nos dilemas reais em que os cidadãos se envolvem na vida. É 
nesse momento, que o Poder Judiciário deve ter altivez, não rigorosamente 
ativismo, para concretizar os direitos fundamentais, quando em lides entre 
cidadãos, de modo a agilizar a máxima efetividade constitucional.99 

 

1.3.2 Teoria da eficácia direta ou imediata 

 
 

Segundo Molina, entre os homens mais importantes da teoria da eficácia 

direta, encontra-se Ingo Wolfgang Sarlet, para quem os direitos fundamentais na 

Constituição de 1988 têm como destinatários os mais diversos sujeitos, quais sejam: 

o Estado, os particulares ou ambos. Contudo, quando não houver uma vinculação 

expressa em determinado dispositivo constitucional, a vinculação será para todos e 

deve ela atender ao princípio da eficácia direta que decorre do art. 5°, § 1° da 

Constituição Federal de 1988100. 

 
 
 

 
97 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Eficácia dos direitos fundamentais na relação de emprego. 
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Assim, de acordo com a teoria da eficácia direta ou imediata, alguns direitos 

fundamentais podem ser aplicados diretamente às relações privadas, ou seja, sem a 

necessidade da intervenção legislativa. 

A esse respeito, pontifica Saulo Cerqueira de Aguiar Soares: 

 
A teoria da eficácia direta compreende que deve ocorrer uma aplicabilidade 
prima facie dos direitos fundamentais, nas relações entre particulares, com 
produção imediata de efeitos, sem necessidade de atuação do legislador 
ordinário, para tornar subjetivo o direito. 101 

 
Como observa Júlio Ricardo de Paula Amaral, nesta teoria as relações 

jurídicas estabelecidas entre os entes privados estão sujeitas às disposições 

constitucionais dos direitos fundamentais, de forma direta ou imediata, sem qualquer 

intervenção do legislador, razão pela qual as normas de direitos fundamentais 

contidas na Constituição geram, conforme a sua respectiva natureza, direitos 

subjetivos dos cidadãos oponíveis erga omnes, ou seja, tanto em face do Estado, 

como perante os demais indivíduos privados.102
 

Ainda conforme o autor, para aqueles que defendem a “aplicação direta” ou 

“imediata” dos direitos fundamentais frente aos particulares, toma-se por fundamento 

o caráter normativo da Constituição – em face de que a ‘carta magna’ normatiza toda 

a convivência humana –, razão pela qual se pode dizer que tem incidência em todas 

as relações jurídicas, tanto públicas como privadas, no intuito de proteger a “dignidade 

da pessoa” ou a “dignidade humana”. Ademais, também não se pode negar que, nas 

relações jurídicas estabelecidas entre particulares, há indivíduos ou corporações que 

detêm poderes suficientemente ativos para afrontar os direitos fundamentais de outros 

cidadãos, sendo que, em algumas circunstâncias, até mesmo com maior vigor que os 

poderes estatais para tal fim. Assim, ignorar que o ente privado pode ser uma fonte de 

ameaça aos direitos fundamentais dos demais indivíduos, e, na maioria das vezes, o 

legislador ordinário não está apto a atender a este reclame da sociedade.103
 

Daniel Sarmento defende a eficácia imediata nas relações privadas, pois a 

Constituição de 1988 adotou um modelo intervencionista e social, bem por isso todos 
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os direitos fundamentais devem ser imediatamente aplicados às relações privadas. 

Isso se dá porque o constituinte busca a redução das desigualdades e a distribuição 

de renda, que para serem conseguidas necessitam de uma maior intervenção do 

Estado nas relações privadas e um maior ativismo judicial.104
 

Como declara Saulo Cerqueira de Aguiar Soares: 

 
Assim, em uma relação jurídico-privada, as normas de direitos fundamentais 
devem ser observadas de imediato, vinculando, portanto, os terceiros, de 
modo direito, sendo este um modo que o Estado criou para proteger a 
garantia da efetividade dos direitos fundamentais.105 

 
Ainda segundo os dizeres de Daniel Sarmento, quando os direitos não 

forem suficientemente protegidos pelo legislador na esfera privada, as normas 

constitucionais que os consagram produzirão ‘efeito direto de obrigatoriedade nas 

relações entre os cidadãos’. 106
 

Neste aspecto, o autor afirma que os adeptos da teoria da eficácia imediata 

dos direitos fundamentais nas relações privadas não negam a existência de 

especificidades nesta incidência, nem a necessidade de ponderar o direito 

fundamental em jogo com a autonomia privada dos particulares envolvidos no caso.107
 

No entanto, Virgílio Afonso da Silva faz uma ressalva: 

 
[...] É preciso que se esclareça, contudo, que o modelo de aplicabilidade 
direita dos direitos fundamentais às relações entre particulares não implica 
que todo direito fundamental necessariamente seja aplicável a tais relações. 
A verificação dessa aplicabilidade deve ser individualizada e dependerá das 
características de cada norma de direito fundamental. Nesse sentido, o que 
o modelo propõe é mais restrito do que se costuma imaginar. Ele apenas 
sustenta que se o direito fundamental for aplicável às relações entre 
particulares, então essa aplicação será direta. Mas o modelo não exclui a 
possibilidade de que alguns direitos sejam aplicáveis somente nas relações 
cidadãos-Estado. 108 

 
1.4 A INCIDÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES DE DIREITO 
DO TRABALHO: A EFICÁCIA DIRETA OU IMEDIATA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 

 
 

 

104 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 246. 
105 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, 
p.111. 
106 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 246. 
107 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 246. 
108 SILVA, Virgílio Afonso da. A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações 
entre particulares. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 91. 
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Júlio Ricardo de Paula Amaral sustenta que a empresa, enquanto uma 

estrutura dotada de poder no contexto da relação jurídica de natureza trabalhista, se 

apresenta como detentora de diversas faculdades de atuação, razão pela qual possui 

uma elevada potencialidade de afrontar os direitos fundamentais dos trabalhadores.109 

Dessa forma, é inegável a aplicação dos direitos fundamentais no âmbito 

da empresa. É necessário que sejam observados os preceitos constitucionais também 

nas relações de trabalho e emprego. Os equilíbrios e limitações recíprocas que se 

derivam para ambas as partes do contrato de trabalho supõem que também as 

faculdades organizativas empresariais se encontram limitadas pelos direitos 

fundamentais do trabalhador, ficando obrigado o empregador a respeitar aqueles 

direitos. 

Júlio Ricardo de Paula Amaral estatui que a intangibilidade do conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais dos trabalhadores, bem como a flagrante 

desigualdade existente. 

entre os sujeitos envolvidos nas relações trabalhistas – empregados e 
empregadores -, em face da grande concentração de poder nas mãos do 
empresário no âmbito destas relações jurídicas, podem ser considerados 
como motivos justificadores para a aplicação da eficácia direta ou imediata 
dos direitos fundamentais no âmbito do contrato de trabalho, tendo em conta 
que esta seria, em tese, a maneira mais eficaz de proteger os direitos 
fundamentais do trabalhador quando submetidos ao “poder privado” do seu 
empregador. 110 

 
O autor ainda ensina que somente por meio da aplicação direta e imediata 

dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas será possível a efetiva proteção 

aos direitos e liberdades públicas dos trabalhadores, em face do dinamismo destas 

vinculações. O empregador é detentor de direitos e faculdades que, se exercidos de 

maneira inadequada, mostram-se como potenciais fatores de afrontas e violações à 

liberdade, privacidade e dignidade dos trabalhadores, o que demonstra a necessidade 

de uma proteção adicional e efetiva à esfera privada do cidadão-trabalhador.111
 

Dessa forma, é notória a necessidade de uma proteção adicional às 

relações de trabalho, por serem mais frágeis que outras relações entre particulares. 

Julio Ricardo de Paula Amaral clarifica esse ponto delicado da seguinte forma: 

 

109 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 

2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 99. 
110 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 
2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 99. 
111 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 
2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 109. 
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[...] percebe-se que as relações de trabalho se mostram, com toda certeza, 
como um dos campos das relações jurídico-privadas nas quais os direitos 
fundamentais estão mais suscetíveis de alcançar maior relevância, e, por 
conseguinte maior vulnerabilidade. Isso decorre da própria natureza do 
trabalho assalariado, onde a pessoa do trabalhador envida os seus esforços 
para a realização de uma atividade em proveito alheio. Essa relação jurídica, 
de forma quase inquestionável, em face da situação de sujeição de uma das 
partes em relação à outra, pressupõe maiores riscos que em outros vínculos 
entre sujeitos privados, no que tange aos direitos do trabalhador, tanto como 
“pessoa” como na qualidade de “cidadão”, pelo que requer especial atenção, 
a fim de evitar afrontas aos direitos fundamentais dos trabalhadores. 112 

 
Para finalizar, é válido reconhecer, segundo André Araújo Molina, que a 

adoção da eficácia direta e aplicabilidade imediata não representa uma leitura 

descritiva perfeita da Constituição Federal de 88, na medida em que desconsidera a 

tarefa do legislador de mediar a incidência – quando o julgador não mais poderia 

aplicar diretamente os direitos fundamentais, mas deveria aplicar a legislação – bem 

assim desconsidera a natureza de alguns direitos fundamentais que reclamam algum 

nível de regulamentação infraconstitucional para ter integral eficácia como o art. 7, I, 

IV, V, e XXI da Constituição Federal de 1988.113
 

 

1.5 O TRABALHO COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL 

 
Segundo Luiz Claudio Santos, o trabalho possibilita o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e é um requisito indispensável à 

concreção da própria cidadania permitindo a sua integração em uma democracia 

efetivamente participativa, além de ser um pressuposto necessário à evolução de 

qualquer Estado de Direito, pois a qualificação para o trabalho e a capacidade crítica 

dos indivíduos revelam-se imprescindíveis ao alcance desse objetivo. 114
 

Diante disso, Rúbia Zanotelli de Alvarenga defende que o trabalho decente 

ou digno é um direito humano e fundamental que deve ser assegurado, tendo a 

valorização do trabalho humano e da dignidade da pessoa do trabalhador como 

diretrizes a serem seguidas. 

 
 
 
 

 
112 AMARAL, Julio Ricardo de Paula. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações trabalhistas. 

2. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 107. 
113 MOLINA, André Araújo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de 
(Coord.). Direito constitucional do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 91. 
114 SANTOS, Luiz Claudio. O trabalho como direito humano e fundamental. In: ALVARENGA, Rúbia 
Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p.105. 
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A autora corrobora que sem o exercício pleno dos direitos, o empregado 

não adquire dignidade; e, sem dignidade, o trabalhador não adquire existência plena. 

115 
 

Por conseguinte: 

 
É por meio da proteção dada ao trabalhador no Direito do Trabalho que o 
princípio da dignidade da pessoa do trabalhador, previsto no artigo 1, III, da 
CF/88, garante a realização do ser humano e o atendimento aos reclamos 
sociais. Sem o exercício pleno dos direitos, o empregado não adquire 
dignidade; e, sem dignidade, o trabalhador não adquire existência plena. O 
conteúdo básico do Direito do Trabalho se insere na busca pela proteção e 
pela preservação da dignidade do ser humano em todos os seus níveis, seja 
econômico, social, cultural, familiar, político ou pessoal e, ainda, os direitos 
de natureza imaterial, que pretendem tutelar a integridade física, psíquica ou 
mental, moral, intelectual e social (acesso ao direito à integração social) do 
trabalhador.116 

 
Na mesma esteira, Saulo Cerqueira de Aguiar Soares enfatiza que “o direito 

ao trabalho é um direito humano e fundamental, estando assegurando em normativas 

internacionais e positivado nas Constituições de diversos Estados”.117
 

Ainda consoante o autor: 

 
[...]. Perpassada essa digressão, cabe analisar que o trabalho se apresenta 
como um direito humano, independentemente de positivação, pois, o homem 
sobrevive por meio da sua atuação. E, mais que isso, o trabalho não se presta 
apenas a garantir a sobrevivência, mas a assegurar a participação da pessoa 
na sociedade, contribuindo para a construção de um povo, auxiliando o outro 
com suas habilidades e competências, e, também, sendo auxiliado pelas 
competências e habilidades de terceiro. O trabalho é um direito fundamental 
nos países em que é constitucionalizado, e se reconhece o direito ao trabalho, 
ou que tenha aderido a instrumentos internacionais com status constitucional. 
Antes de se efetivar um Direito do Trabalho é preciso preservar o direito ao 
trabalho, que não teria serventia se as pessoas não exercessem atividades 
manuais ou intelectuais. No mundo contemporâneo, o trabalho é valorizado, 
em parte pela expansão do trabalho intelectual. Cabe à ordem jurídica 
assegurar o direito ao trabalho.118 

 
José Claudio Monteiro de Brito Filho observa que não há trabalho decente 

sem condições mínimas que garantem a saúde e a qualidade de vida do ser humano. 

Nas palavras dele, não há trabalho decente sem justas condições para o trabalho, 

principalmente no que toca às horas de trabalho e aos períodos de repouso. Não há 

 

115 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: 
LTr, 2016, p. 89. 
116 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: 
LTr, 2016, p. 89. 
117 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, 
p. 41. 
118 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, 
p. 42. 
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trabalho decente sem justa remuneração pelo esforço despendido e nem se o Estado 

não toma todas as medidas necessárias para a criação e para a manutenção dos 

postos de trabalho. Por fim, não há trabalho decente se o trabalhador não está 

protegido dos riscos decorrentes do próprio trabalho humano. 119
 

Ademais, vale ressaltar, segundo Platon Teixeira de Azevedo Neto que só 

pode ser decente o trabalho visto como valor pessoal, como realização da essência 

humana, e que o labor humano não está mais ligado à ideia de castigo, pena e 

sofrimento, mas, sim, tido como elemento de valorização social e agregador à 

dignidade humana. 120
 

Nessa perspectiva, ensina Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

 
o trabalho decente constitui instrumento de realização pessoal e fundamento 
sobre o qual o homem realiza os seus desejos pessoais, revela a sua 
criatividade, desenvolve a sua personalidade e torna possível a execução de 
uma tarefa voltada para o bem de toda a humanidade. O trabalho passa a ser 
uma atividade desenvolvida pelo homem com o fim último de atender às 
exigências básicas do ser humano, no plano da realidade material e espiritual, 
dando à pessoa humana garantia de vida e de subsistência, para que ao 
homem seja oferecido um todo imprescindível a uma vida digna e saudável, 
encontrando-se ligado não apenas aos direitos da personalidade do ser 
humano como também à sua afirmação econômica, social, cultural e pessoal. 
121 

 
 

Na mesma esteira, Werner Keller ressalta que: “A valorização do trabalho 

é fundamental para que haja convivência social e a economia globalizada sem o 

desenvolvimento social trará apenas marginalização social diante da desigualdade de 

renda”.122
 

José Felipe Ledur, por sua vez, afirma que: “A existência digna está 

intimamente relacionada ao princípio da valorização do trabalho humano. Assim, a 

dignidade da pessoa humana é inalcançável, quando o trabalho humano não merecer 

a valorização adequada”.123
 

Nesta esteira, reitera Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

 
A noção de trabalho decente ou digno funda-se numa noção mais ampla, que 
é a dignidade humana. Por meio dela, o trabalho prestado pelo trabalhador 
garante-lhe a satisfação de todas as necessidades vitais, para que possa 

 

119 BRITO FILHO, José Cláudio de Monteiro. Trabalho decente. 3 ed. São Paulo: LTr, 2013, p. 55. 
120 AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. O trabalho decente como um direito humano. São Paulo: 
LTr, 2015, p.118 
121 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: 
LTr, 2016, p. 93. 
122 KELLER, Werner. O direito ao trabalho como direito fundamental: instrumentos de efetividade. 
São Paulo: LTr, 2011, p.71. 
123 LEDUR, José Filipe. A realização do direito do trabalho. Porto Alegre: Fabris, 1998, p. 95. 
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preencher todos os aspectos essenciais para que possa desfrutar uma vida 
com dignidade, que são: econômico, social, cultural, familiar, político, pessoal 
ou individual e, ainda, os direitos de natureza imaterial, que visam a tutelar a 
integridade física, psíquica ou mental, moral intelectual, e a integração social 
do trabalhador, quanto ao exercício do trabalho decente.124 

 
Na mesma linha de raciocínio, Marques estatui: 

 
Mesmo no contrato de trabalho a dignidade humana ocupa um lugar de 
destaque, como valor supremo, não podendo o empregador e mesmo o 
Estado mitigá-la. A proibição da escravidão, trabalho forçado, trabalho infantil 
ou práticas que atinjam os direitos de personalidade agridem, de forma direta, 
o aspecto humano e central de todo o ordenamento jurídico posto: a 
dignidade humana. 125 

 
Marques faz questão de salientar que a legislação trabalhista observa que 

a dignidade humana não pode ser deixado em segundo plano: 

No caso da legislação trabalhista, o item 12 da Exposição de Motivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho faz menção expressa à dignidade, à 
humanidade e à justiça social. Mostra, portanto, que a dignidade do 
trabalhador quando da execução do contrato de emprego é um bem absoluto, 
singular e que não pode ser deixado, de maneira nenhuma, em segundo 
plano.126 

 
Sobre a intersecção da dignidade humana com a valorização do trabalho 

humana, vale destacar que: 

Sobre a dignidade humana no âmbito laboral, Maurício Godinho Delgado 
aduz que este princípio, com necessária dimensão social, da qual o trabalho 
é o seu mais relevante aspecto, isso ao lado do princípio da subordinação da 
propriedade privada à sua função sócio-ambiental, além do princípio da 
valorização do trabalho humano e, em especialíssimo caso do emprego, 
expressa “o ponto maior de afirmação alcançado pelo Direito do Trabalho na 
evolução constitucional dos últimos séculos”. 127 

 
Consoante Marques, o direito ao trabalho funciona inclusive como norma 

de dignidade humana: 

O trabalho é elemento central da vida humana. Sua direta relação com a 
dignidade humana e o desenvolvimento da personalidade do humano 
inspiraram a ordem jurídica espanhola desse muito tempo. A empresa não 
apenas produz bens, ou serviços. É ela uma célula social, na qual se integra 
o homem para realizar sua vocação ou um dos elementos de sua própria 
existência, elemento este nominado de trabalho. O trabalho, além de um 

 
124 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: 
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direito e um dever, conforme art. 35.1 da Constituição espanhola, é um 
privilégio e uma vocação. É na verdade, o trabalho, antes de tudo, um 
elemento de existência humana, do ser humano, ou melhor, do ente humano 
realizar-se como pessoa, de dar ênfase à sua dignidade, não apenas para 
suprir suas necessidades, mas sim suas demandas também. É por isso que 
sendo elemento de existência humana e havendo apropriação do capitalista 
de parte do fruto do trabalho, na verdade, o trabalhador não aliena apenas o 
produto do trabalho, mas parte considerável de sua existência. [...] Assim, as 
políticas de pleno emprego, que levam em conta o direito ao trabalho, em 
verdade, em uma mirada tendo por centro a dignidade humana, relacionam- 
se com o direito à vida, subsistência e, portanto, centralidade do trabalho na 
ordem constitucional posta. Tanto é verdade que é fundamento da República 
Federativa do Brasil por exemplo o valor social do trabalho, art. 1º, IV [...].128 

 

Sarlet apud Marques, por sua vez, a respeito da dignidade humana e 

direitos humanos dos trabalhadores: 

A dignidade da pessoa humana, simultaneamente valor e princípio, aponta 
para a tutela e promoção da pessoa e das manifestações essenciais de sua 
personalidade, implicando um feixe de direitos e deveres fundamentais que 
abrangem desde o livre desenvolvimento da personalidade e o direito geral 
de liberdade, até a promoção contra discriminações, a tutela da integridade 
identidade biológica e psíquica e a garantia de um mínimo existencial, em 
termos de prestações socioculturais e mesmo ambientais. A relevância da 
constitucionalização dos direitos dos trabalhadores e a sua inserção no título 
dos direitos fundamentais apresenta uma dimensão material e uma dimensão 
formal, pois traduz a importância do trabalho para uma existência digna e 
assegura a um conjunto de direitos e garantias específicos, voltado à tutela e 
promoção da pessoa nas relações trabalhistas, a vinculação dos poderes 
constituídos, em especial do legislador, que não está autorizado a suprimir 
tais direitos do texto constitucional, sendo, a teor do artigo quinto, parágrafo 
primeiro, obrigado a reconhecer, também em relação aos direitos dos 
trabalhadores, aplicabilidade direta. 129 

 
Sarlet destaca que a dignidade humana é atingida quando não há limitação 

do poder e quando o ser humano é reduzido a mero objeto: 

Onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser 
humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem 
asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e 
a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais 
não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço 
para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá 
não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças. 130 

 
Marques sustenta que a relação entre a empresa e o trabalhador assumem 

compromissos recíprocos e que o respeito à dignidade humana deve ser a base 

desses compromissos: 
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O trabalho e a empresa são realidades que dependem uma da outra. O 
trabalho dá origem à relação jurídico-laboral, mas é na empresa que o 
trabalho se realiza. Os trabalhadores e os empregados assumem mútuos 
deveres e direitos, tendo todos eles por fundamento principal o respeito à 
dignidade humana. 131 

 
Marques ainda inter-relaciona o princípio da dignidade humana com a 

busca do pleno emprego e com o modo de produção capitalista: 

O certo é que o trabalho é um direito e um dever que expressa a obrigação 
de servir socialmente a coletividade de forma comunitária e uma forma de a 
pessoa experimentar toda a sua dignidade, trabalhando não apenas em 
proveito de quem detém os meios de produção, mas em seu próprio proveito, 
como forma de realizar-se integralmente no mundo, alternado, portanto este 
mundo e também sua própria natureza. Cabe ao Estado, por este motivo, a 
busca do pleno emprego, levando em conta a centralidade do trabalho na 
vida do ser humano e do modo de produção capitalista, isso em razão do 
princípio da dignidade humana, que caminha de mãos dadas com o direito à 
vida do homem que trabalha, que tem em seu mister sua forma de 
subsistência material.132 

 
Por fim, Werner Keller conclui que: 

[...] o direito ao trabalho é um direito fundamental, e para que haja sua 
efetividade plena, caberá à sociedade exigir do Estado Democrático de 
Direito que cumpra as normas constitucionais de eficácia imediata – no caso 
o direito ao trabalho -, bem como sejam implementadas políticas sociais de 
inserção, manutenção ao emprego e reparação à rescisão contratual e que 
protejam o direito social fundamental ao trabalho, a fim de que se concretize 
o mandamento constitucional da dignidade da pessoa humana, por meio de 
condições dignas de emprego, cujo objetivo seja a busca pelo pleno emprego 
e, consequentemente, almejar o bem-estar e a justiça sociais.133 
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CAPÍTULO 2 – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRABALHO APLICÁVEIS 

À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
O presente capítulo visa abordar o conceito e a função dos princípios 

constitucionais, e em seguida analisar a aplicação dos princípios constitucionais do 

trabalho à pessoa com deficiência, tais como a dignidade da pessoa humana, a 

igualdade, a não discriminação, o valor social do trabalho e a função social da 

empresa. 

 
2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

Sobre o princípio em si, Lutiana Nacur Lorentz disserta que: 

É preciso lembrar que quase toda a estrutura da filosofia grega era fundada 
na busca do arque, do princípio originário, da busca das raízes ou do 
desvelamento das origens e que, modernamente, o princípio é visto como 
início e como limite ou fim. Sob o prisma etimológico, princípio tem sua 
gênese no latim principiu, sendo derivado da família da palavra “primário”, 
que, por sua vez, deriva da família da palavra “primeiro”.134 

 
Rúbia Zanotelli de Alvarenga ensina que “os princípios jurídicos são os 

fundamentos da ciência e o núcleo do sistema legal, pois orientam a compreensão do 

ordenamento jurídico no tocante à elaboração, à aplicação e à integração das normas 

jurídicas”. 135 

Na mesma esteira, a autora referenciada traz o conceito dos princípios jurídicos 

do jurista Miguel Reale, que assim estatui: 

São enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam 
a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e a integração ou 
mesmo para a elaboração de novas normas. São verdades fundantes de um 
sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por 
terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de 
caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades 
da pesquisa e da práxis. 136 

 

É notável que o estudo dos princípios constitucionais é essencial para a devida 

análise e compreensão de qualquer direito do ordenamento jurídico. Assim, tal estudo 

é necessário para entender que todos os direitos devem respeitar e seguir as diretrizes 

 

134 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 19. 
135ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 
direito constitucional do trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 301. 
136 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 
direito constitucional do trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 301. 



48 
 

 
 

 

dos princípios constitucionais. Diante disso, explana com exatidão Maurício Godinho 

Delgado: 

São os princípios também, efetivamente, no quadro valorativo e finalístico que 
distingue essa produção cultural humana (o Direito), o elemento de maior 
destaque na incorporação dos valores e fins mais essenciais à vida e a 
centralização autoritária que lhe é inerente), tende a se mostrar tênue a 
influência dos princípios do Direito. [...]. Por fim, os princípios atuam de modo 
decisivo na dinâmica de ajuste do Direito à vida social, moldando a 
interpretação da regra jurídica e se associando a ela no processo de sua 
incidência sobre a realidade dos seres humanos. Seja na antecipação de 
fórmulas de organização e conduta para serem seguidas na comunidade ou 
na absorção de práticas organizacionais e de conduta já existentes na 
convivência social, os princípios desempenham o papel fundamental de 
cimentarem a ordem jurídica aplicável aos valores mais essenciais do 
universo do Direto. Por todas essas razões, a análise circunstanciada dos 
princípios jurídicos é ponto obrigatório em qualquer programa consistente de 
compreensão do fenômeno jurídico.137 

 

O autor ainda enfatiza acerca da importância dos princípios como proposições 

gerais inferidas da cultura e do ordenamento jurídicos que conformam a criação, 

revelação, interpretação e aplicação do Direito: 

Podem os princípios ser comuns a todo o fenômeno jurídico ou especiais a 
um ou alguns de seus segmentos particularizados. Desse modo, os princípios 
jurídicos gerais são proposições gerais informadoras da noção, estrutura e 
dinâmica essenciais do Direito, ao passo que os princípios especiais de 
determinado ramo do Direito são proposições gerais informadoras da noção, 
estrutura e dinâmica essencial de certo ramo jurídico. São os princípios 
jurídicos diretrizes induzidas e, ao mesmo tempo, indutoras do Direito; 
proposições fundamentais induzidas e indutoras do Direito. São diretrizes 
centrais que se inferem de um sistema jurídico e que, após inferidas, a ele se 
reportam, informando-o. Por isso é que se pode dizer que consubstanciam 
comandos jurídicos instigadores do universo do Direito. Sabe-se, é claro, que 
a palavra princípios traduz, de maneira mais ampla (não apenas no campo 
do Direito), a noção de proposições ideais que se gestam na consciência de 
pessoas e grupos sociais a partir de certa realidade e que, após gestadas, 
direcionam-se à compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade. 138 

 

Em tal sentido, 

os princípios seriam elementos componentes da visão de mundo essencial 
que caracteriza as pessoas e grupos sociais, resultando de suas práticas 
cotidianas e sobre elas influindo. Na dinâmica das pessoas e sociedades, os 
princípios atuariam como enunciados que refletem e informam, em maior ou 
menor grau, as práticas individuais e sociais correspondentes. Nas ciências, 
a palavra princípio é apreendida com sentido similar. Aqui, princípios 
correspondem à noção de proposições ideais construídas a partir de certa 
realidade e que direcionam a compreensão da realidade examinada. 139 

 
 

 
137 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 14. 
138 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 14. 
139 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 15. 
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Em razão disso, Mauricio Godinho Delgado reconhece a importância dos 

princípios, haja vista que eles... 

detêm importância significativa em qualquer ramo da cultura e conhecimento 
humanos. À medida que traduzem diretrizes gerais informadoras de certa 
produção cultural do homem, cumprem papel importante na estrutura e 
revelação dessa produção.140 

 

Mauro Schiavi acentua o que foi exposto: 

os princípios dão equilíbrio ao sistema jurídico, propiciando que este continue 
harmônico toda vez que há alteração de suas normas, bem como em razão 
das mudanças da sociedade. Afinal, os princípios atuam no processo de 
exame sistemático acerca de certa realidade (processo que não é típico às 
ciências), direcionando tal processo. 141 

 
Por sua vez, Lutiana Nacur Lorentz observa a necessidade de distinguir 

princípios de regras: 

É importante estabelecer distinções entre princípios e regras. Canotilho 
assevera que as normas constitucionais se dividem em princípios e regras, 
sendo esse aspecto amplo muito importante para que a Constituição cumpra 
seu papel de estrutura aberta, ou sua estrutura dialógica, o que se expressa 
na capacidade e disponibilidade de as normas constitucionais captarem e 
aprenderem com as mudanças de realidade e de estarem abertas às 
concepções cambiantes de “verdade” e de “justiça”. [...] Para Canotilho, na 
acepção jurídica, os princípios são normogenéticos e têm caráter de 
fundamentação de todo o sistema. Para este autor é a concorrência 
permanente entre princípios que indica uma sociedade plural. Para Alexy, os 
princípios e as regras são espécies do gênero maior denominado normas, 
porque ambos estão dentro do dever, juridicamente, ser, ou dentro das 
Súmulas normativos de modalidade deôntica de mandados, de permissões e 
de proibições jurídicas. Na mesma linha de raciocínio, entretanto, 
acrescentando outros elementos comparativos à doutrina, Bobbio traça 
diferenciações entre princípios e regras. Procede à divisão de normas entre 
princípios e regras com base em diferenças quantitativas, asseverando serem 
os princípios diferentes das regras com base em cinco pontos; no primeiro, 
afirma que as normas seriam mais gerais que as regras e teriam validade 
para toda uma matéria; como segundo ponto de diferenciação, assinala que 
os princípios seriam normas fundamentais, base de todo o ordenamento 
jurídico; como terceiro ponto diferencial, assevera que os princípios seriam 
normas diretivas, indicando a orientação ético-política de um sistema; o 
quarto ponto é assinalado no sentido de que os princípios seriam normas 
indefinidas, comportando, assim, uma série infinita de aplicações; e, como 
quinto e último ponto de diferenciação afirma o autor serem os princípios 
normas indiretas, possuindo funções construtiva e conectiva na determinação 
e reassunção do comando da norma. Em resumo, para Bobbio, a pedra de 
toque dos princípios residiria no fato de serem eles mais gerais que as regras, 
constituindo-se em sua generalização. Entretanto, as lições de Kelsen 
advertem não ser tal conceituação escorreita, já que, sendo o sistema jurídico 
bastante dinâmico, as regras mudam bastante, o que importaria uma 
constante variação de princípios. (...) Princípios, para Bobbio, são normas 
gerais de um sistema; contudo, para Kelsen, isto não é possível já que o 
sistema jurídico é dinâmico. 142 

 

140 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013. p. 27. 
141 SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 7 ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 302. 
142 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p.19. 
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Lutiana Nacur Lorentz ainda observa que Ronald Dworkin não defende a 

hierarquização dos princípios, mas defende que o todo Direito, inclusive as regras e 

princípios, devem ser tratados de forma coerente pela Teoria Constitucional ou do 

Direito como integridade. 143 

No entanto, de toda forma, a autora referenciada, em sua visão observa que 

princípios não podem contrariar a Lei. Neste aspecto, a autora não admite a existência 

de princípios ditados pela figura do julgador sem que os mesmos possam ser retirados 

de um conceito de legitimidade de lei, sem que possam ser extraídos do sistema 

jurídico legislado, sob pena de valores axiológicos realistas substituírem o devido 

processo legislativo, hipótese não acolhida pelo Estado Democrático de Direito 

brasileiro. Assim, não se admite princípios contra legem, nem princípios que não 

possam ser extraídos do sistema jurídico legal, ou seja, o princípio também se 

submete à reserva legal.144 

Sobre as funções dos princípios jurídicos, Rúbia Zanotelli de Alvarenga ressalta 

que “os princípios cumprem funções variadas no Direito, quais sejam: informativa, 

interpretativa e normativa”.145 

Nesta temática, Mauricio Godinho Delgado também assinala que “os princípios 

cumprem funções diferenciadas no Direito e tais funções se manifestam nas duas 

fases próprias ao fenômeno jurídico: a primeira, de sua construção, e a segunda, de 

sua realização social”.146 

Neste desiderato, disserta sobre essas fases: 

A fase de construção da regra – fase pré-jurídica, de natureza essencialmente 
política – corresponde ao estágio histórico de elaboração das regras de 
Direito. Aqui, os princípios já existentes no próprio universo jurídico agem, por 
influência teórico-ideológica, no processo de construção das novas regras. A 
fase jurídica típica, surgida desde que consumada a elaboração da regra, 
corresponde ao estágio histórico em que ela irá reger as organizações e 
condutas sociais. Certamente será aqui, nesta fase, que os princípios 
cumprirão seu papel mais relevante. 147 

 

Seguindo o magistério de Mauricio Godinho Delgado, na fase pré-jurídica, os 

princípios... 

 

143 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 20. 
144 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2. 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 21. 
145 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 
direito constitucional do trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 302. 
146 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
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despontam como proposições gerais que propiciam uma direção coerente na 
construção da regra de Direito. São veios iluminadores à elaboração da regra 
jurídica. Os princípios gerais do Direito e os específicos a determinado ramo 
normativo tendem a influir no processo de construção das regras jurídicas, 
orientando o legislador no desenvolvimento desse processo. Nesse instante, 
os princípios atuam como verdadeiras fontes materiais do Direito, à medida 
que se postam como fatores que influenciam a produção da ordem jurídica. 
148 

 
 

Na fase propriamente jurídica, o autor leciona que o direito posto, construído, 

rege as organizações... 

 
e condutas sociais. Corresponde à fase jurídica típica, já consumado o 
processo de elaboração das normas. Nesta fase, certamente, os princípios 
cumprem seu papel mais relevante. [...] Os princípios integram o Direito, nele 
exercendo, desse modo, distintas funções: função interpretativa (também 
chamada descritiva ou informativa), função normativa subsidiária (ou 
supletória), e função normativa própria (ou função normativa concorrente). 149 

 

Neste enleio, Rúbia Zanotelli de Alvarenga ensina que a função informativa... 

é destinada à atividade legiferante, que tem a atribuição de criar normas 
jurídicas em sintonia com os princípios constitucionais fundamentais contidos 
na Carta Magna de 1988 e com os valores políticos, sociais, éticos, 
econômicos e culturais previstos nos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil (art. 3º, CF/1988) e nos fundamentos do Estado 
Democrático de Direito (art. 1º, CF/88). Sob essa perspectiva, ensina Carlos 
Henrique Bezerra Leite que “os princípios atuam com os propósitos 
prospectivos, impondo sugestões para a adoção de formulações novas ou de 
regras jurídicas mais atualizadas, em sintonia com os anseios da sociedade 
e atendimento às justas reivindicações dos jurisdicionados”.150 

 

Ainda no tocante à função informativa, Mauricio Godinho Delgado observa que 

ela pode ser chamada de interpretativa ou descritiva, ou seja, os princípios descritivos 

são auxiliares ao processo de interpretação jurídica. De acordo com o autor: 

 
A mais comum e recorrente dessas funções é a descritiva ou interpretativa 
(ou, ainda, informativa), atada ao processo de revelação e compreensão do 
próprio Direito. (...) São chamados princípios descritivos ou informativos (ou 
interpretativos), na medida em que propiciam uma leitura reveladora das 
direções essenciais da ordem jurídica analisada. Os princípios informativos 
ou descritivos não atuam, pois, como fonte formal do Direito, mas como 
instrumental de auxílio à interpretação jurídica. 151 

 

Sobre a função interpretativa ou descritiva, elucida Rúbia Zanotelli de 

Alvarenga: 

 
148 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
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A segunda função dos princípios é a interpretativa e atua na fase jurídica 
típica, surgida desde que consumada a elaboração da regra, correspondente 
ao estágio histórico em que ela irá reger as organizações e condutas sociais; 
sendo os princípios chamados de veios iluminadores à compreensão da regra 
jurídica construída. É importante frisar que essa função atua na fase do direito 
construído, na qual cabe ao intérprete e aplicador do Direito a compreensão 
dos significados e dos sentidos das normas que compõem o ordenamento 
jurídico em consonância com os preceitos e com os princípios constitucionais 
fundamentais.152 

 

Já a função normativa, também denominada por Mauricio Godinho Delgado de 

função supletória, visa abarcar os princípios normativos supletórios, também 

chamados de princípios normativos subsidiários ou supletivos, por cumprirem o papel 

de fonte formal supletiva nos processos de integração jurídica.153 

A esse respeito, destaca o autor: 

 
Podem os princípios, entretanto, também cumprir o papel de fontes formais 
supletivas do Direito (função normativa supletória ou subsidiária). [...]. 
Denominam-se princípios normativos supletórios na medida em que atuam 
como normas jurídicas em face de casos concretos não regidos por fonte 
normativa principal da ordem jurídica. A função normativa supletória dos 
princípios, ocorrida em situações de lacuna nas regras legais do Direito, é 
mais rara do que sua função interpretativa. Curiosamente, entretanto, 
corresponde àquela citada de modo expresso por texto de leis brasileiras. É 
o que se passa quando a lei autoriza o recurso pelo juiz, à integração jurídica 
(art. 8º, CLT; ART. 4º, Lei de Introdução ao Código Civil; art. 126, CPC). Estas 
eram as duas funções que a doutrina tradicionalmente reconhecia aos 
princípios, até meados do século XX, ainda sob o império do positivismo 
jurídico; a função informativa (ou interpretativa) e a função normativa 
subsidiária.154 

 

Consoante Rúbia Zanotelli de Alvarenga, quanto à forma indireta atribuída aos 

princípios, ou seja, como fonte normativa supletória ou subsidiária, à falta de... 

 
outras regras jurídicas utilizáveis pelo intérprete e aplicador do Direito em face 
de um específico caso concreto, a proposição ideal consubstanciada no 
princípio incide sobre o caso concreto como se fosse norma jurídica própria. 
É o que se passa em situações de recurso necessário à integração jurídica, 
em decorrência de falta de regras jurídicas existentes. Por isso, denominam- 
se princípios normativos supletórios na medida em que atuam como normas 
jurídicas em casos concretos não regidos por fonte normativa principal da 
ordem jurídica.155 
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Insta destacar que Mauricio Godinho Delgado enfatiza que parte da doutrina 

delineia a existência de uma outra função somada às duas tradicionais funções, que 

é a efetiva função normativa própria.156 

De acordo com o autor: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim sendo, 

Esta também seria inerente aos princípios no conjunto do ordenamento do 
Direito – ou, pelo menos, aos princípios essenciais do sistema jurídico. Tal 
função normativa própria teria status até mesmo prevalecente sobre o papel 
normativo característico das demais regras jurídicas. A função 
fundamentadora dos princípios (ou função normativa própria) passa, 
necessariamente, pelo reconhecimento doutrinário de sua natureza de norma 
jurídica efetiva, e não simples enunciado programático não vinculante. Isso 
significa que o caráter normativo contido nas regras jurídicas integrantes dos 
clássicos diplomas jurídicos (constituições, leis e diplomas correlatos) estaria 
também presente nos princípios gerais de Direito. Ambos seriam, pois, norma 
jurídica, dotados da mesma natureza normativa.157 

 

em face de sua função normativa própria (e não mais meramente supletiva), 
os princípios desempenhariam diversos papéis conexos, todos de grande 
importância: em síntese, a possibilidade de extensão ou restrição de certa 
norma jurídica até ao ápice de sua própria invalidação. Esta dimensão 
fundamentadora da ordem jurídica assumida pelos princípios (além das 
dimensões interpretativa e integrativa tradicionais), com “eficácia derrogatória 
e diretiva” (Frederico de Castro e Flórez-Valdez), teria se tornado, segundo 
análise de Paulo Bonavides, “sem dúvida a mais relevante, de enorme 
prestigio no Direito Constitucional Contemporâneo”. 158 

 
Ainda no que tange às funções dos princípios jurídicos, faz-se mister destacar 

a análise de Carlos Henrique Bezerra Leite, ao destinar específicas e importantes 

funções aos princípios constitucionais: 

 
a) integram o direito positivo como normas fundamentais; b) ocupam o mais 
alto posto na escala normativa; c) são fontes formais primárias do Direito, 
contribuindo para a superação da LICC, art. 4º, que coloca os princípios 
gerais na posição de meras fontes subsidiárias nas hipóteses de lacunas do 
sistema); d)passam a ser normas de introdução ao ordenamento jurídico 
brasileiro; e) em caso de conflito entre princípio (justiça) e regra (lei), 
preferência para primeiro; f) propiciam a atividade criativa e vinculativa do juiz, 
impedindo o dogma da neutralidade e os formalismos legalistas, que 
consistem na supremacia dos valores superiores na interpretação do direito 
sobre o legalismo restrito; g) prestigiam a verdadeira segurança jurídica, pois 
a atividade legislativa e a judicante ficam vinculadas à observância dos 
princípios constitucionais fundamentais; h) vinculam todos os Poderes 
(Executivo, Legislativo, e Judiciário), consistindo na judicialização da política 
e na politização do Judiciário; i) estabelecem a função promocional do 
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Ministério Público, estabelecendo a defesa do regime democrático e do 
ordenamento jurídico. 159 

 

Para finalizar a parte das funções dos princípios, faz-se mister discorrer sobre 

a prevalência dos princípios sobre as regras legais, que Mauricio Godinho Delgado 

esclarece ser relativa: 

 
Em face de sua função normativa própria (e não mais meramente supletiva), 
os princípios desempenhariam diversos papéis conexos, todos de grande 
importância: em síntese, a possibilidade de extensão ou restrição de certa 
norma jurídica até ao ápice de sua própria invalidação. Esta dimensão 
fundamentadora da ordem jurídica assumida pelos princípios (além das 
dimensões interpretativa e integrativa tradicionais), com “eficácia derrogatória 
e diretiva” (Federico de Castro e Flórez-Valdez), teria se tornado, segundo 
análise de Paulo Bonavides, “sem dúvida a mais relevante, de enorme 
prestigio no Direito Constitucional contemporâneo”. É claro que a prevalência 
dos princípios sobre as regras legais (“dimensão fundamentadora, com 
eficácia derrogatória e diretiva”) é relativa sob pena de criar-se total 
insegurança na ordem jurídica e meio social regulado. Essa relatividade 
deriva de distintos fatores. Em primeiro lugar, não existiriam princípios 
absolutos. Nem mesmo o princípio central das ordens jurídicas 
contemporâneas – o da dignidade humana – seria absoluto, como bem 
exposto por Alexy. Este simples, mas fundamental fato já em muito mediatiza 
a influência derrogatória, extensiva ou restritiva dos princípios sobre as 
demais regras de Direito. Em segundo lugar, na solução de conflitos entre 
princípios e regras ou entre os próprios princípios, não prevaleceria critério 
hierárquico rígido favorecendo os primeiros, mas critério matizador flexível, 
fundado no peso dos princípios cotejados. Tal critério fundado no peso (ou 
importância) dos princípios é acentuado por dois dos principais autores que 
se dedicaram ao tema, Ronald Dworkin e Robert Alexy.160 

 
 

O autor ainda observa que a relatividade da prevalência dos princípios sobre 

as regras legais resulta de outro fator, esclarecendo que “os princípios não são 

comandos taxativos, mas comandos instigadores (mandados de otimização, como 

fala Robert Alexy).161 

Neste aspecto, 

São normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, 
dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Conforme lembra Alexy, 
os princípios podem ser cumpridos em graus diferentes. A medida variável 
desse cumprimento depende tanto das possibilidades fáticas como das 
jurídicas, sendo que “o âmbito das possibilidades jurídicas é determinado 
pelos princípios e regras opostos. Ou seja, a força imanente aos princípios é 
relativa, levando em conta o fixado nos demais princípios e regras 
convergentes e divergentes.162 

 

 

159 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 12 ed. São Paulo: LTr, 
2014, p. 345. 
160 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p.19. 
161 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 20. 
162 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 21. 
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É preciso destacar, conforme Robert Alexy que os princípios são 

“mandamentos ou mandados de otimização”163, constituindo... 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 
dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 
conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por 
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida 
de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas 
também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 
determinado pelos princípios e regras colidentes.164 

 

Cabe ainda destacar que há uma larga divergência sobre a diferenciação entre 

regras e princípios. Porém, Robert Alexy assinala que ambos são espécies de normas 

e que, como referenciais para o intérprete, não guardam, entre si hierarquia, 

especialmente diante da unidade da Constituição.165 

Logo, para encerrar a diferenciação entre princípios e regras, Pedro Lenza traz 

os ensinamentos de Canotilho, que sistematiza essa distinção, estabelecendo os 

seguintes critérios: 

[...] grau de abstração: “os princípios são normas com um grau de abstração 
relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração 
relativamente reduzida”; grau de determinabilidade na aplicação do caso 
concreto: “os princípios por serem vagos e indeterminados, carecem de 
mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as regras são 
susceptíveis de aplicação direta”; caráter de fundamentalidade no sistema 
das fontes de direito: “os princípios são normas de natureza ou com um papel 
fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no 
sistema das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância 
estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de Direito)”, 
“proximidade” da ideia de direito: “os princípios são ‘standards’ juridicamente 
vinculantes radicados nas exigências de ‘justiça’ (DWORKIN) ou na ‘ideia de 
direito’ (LARENZ); as regras podem ser normas vinculativas com um 
conteúdo meramente funcional”; natureza normogenética: “os princípios são 
fundamentos de regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem 
a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função 

normogenética fundamentante”. 166 

 
2.2 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRABALHO 

 

De acordo com Mauricio Godinho Delgado, os princípios e regras de proteção 

à pessoa humana e ao trabalho constituem a parte estrutural da Constituição da 

República brasileira. Desse modo, o autor sistematiza os princípios constitucionais do 

trabalho da seguinte forma: 

Sabiamente, a Constituição de1988 percebeu que a valorização do trabalho 
é um dos mais relevantes veículos de valorização do próprio ser humano, 

 

163 ALEXY, Robert; SILVA. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Luíz Virgilio Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 90. 
164 ALEXY, Robert; SILVA. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Luíz Virgilio Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008, p. 90. 
165 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.152. 
166 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 21 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.153. 
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uma vez que a larga maioria dos indivíduos mantém-se e se afirmam, na 
desigual sociedade capitalista, essencialmente, por meio de sua atividade 
laborativa. Os princípios referentes ao trabalho na estrutura constitucional 
brasileira englobam-se em três grandes grupos. O primeiro rol diz respeito a 
efetivos princípios constitucionais do trabalho. Trata-se de diretrizes 
afirmatórias do labor humano na ordem jurídico-cultural brasileira: a da 
valorização do trabalho, em especial do emprego; a da justiça social; a da 
submissão da propriedade à sua função socioambiental e a da dignidade da 
pessoa humana. O segundo rol diz respeito a princípios constitucionais de 
amplo espectro, não exatamente originados em função da ideia e realidade 
do trabalho, porém que hoje também atuam, de modo importante, no plano 
justrabalhista. Não se construíram e se desenvolveram, é certo, em função 
do temário juslaborativo, elaborando-se, originalmente, em torno de matérias 
distintas daquelas específicas ao ramo especializado do Direito do Trabalho. 
Contudo, por diferentes razões passaram a ter influência no campo trabalhista 
contemporâneo, afetando, muitas vezes com significativa força, sua realidade 
normativa. Trata-se, em especial, das diretrizes da proporcionalidade, da não 
discriminação e da inviolabilidade do direito à vida. Neste segundo grupo 
integra-se também o princípio da vedação do retrocesso social que, embora 
não sendo específico da seara trabalhista, nela atua com grande impacto e 
destaque. O terceiro rol abrange, finalmente, princípios clássicos do Direito 
do Trabalho, preexistentes à Constituição de 1988, mas que foram por ela 
absorvidos. Na medida desta absorção, tais diretrizes adquiriram status 
constitucional, fortalecendo seu poder de proteção na ordem jurídica do país. 
Esse grupo de princípios diz respeito não somente à dimensão coletiva como 
também à individual trabalhista. No plano juscoletivo, trata-se dos princípios 
da liberdade e da autonomia associativas e sindicais e da interveniência 
sindical na negociação coletiva. No plano jusindividual, trata-se dos princípios 
da norma mais favorável, da continuidade da relação de emprego e da 
irredutibilidade salarial. 167 

 

Na mesma esteira, quanto aos princípios constitucionais do trabalho: 

São quatro os princípios constitucionais afirmativos do trabalho na ordem 
jurídico-cultural brasileira: o da valorização do trabalho, em especial do 
emprego; o da justiça social; o da submissão da propriedade à sua função 
socioambiental; e o da dignidade da pessoa humana. Trata-se de efetivos 
princípios constitucionais do trabalho. São eminentemente constitucionais, 
não apenas porque reiteradamente enfatizados no corpo normativo da 
Constituição da República, mas principalmente por fazerem parte do próprio 
núcleo filosófico, cultural e normativo da Constituição. [...]. É claro que alguns 
deles – justiça social, submissão da propriedade à sua função socioambiental, 
dignidade da pessoa humana – não concentram efeitos exclusivamente ou 
essencialmente apenas no plano trabalhista, uma vez que espraiam 
repercussões para múltiplas searas jurídicas, econômicas, sociais e culturais. 
Mas todos, sem dúvida, atingem de maneira exponencial a dimensão 
laborativa da existência humana e social.168 

 

É notável a extensão do presente assunto, tendo em vista a sua importância 

para o Direito Constitucional do Trabalho. Porém, o presente trabalho, a fim de não 

 

 
167 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 31. 
168 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 31. 
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fugir do escopo do tema, irá dissertar apenas acerca dos seguintes princípios 

constitucionais: dignidade da pessoa humana, igualdade, não discriminação, valor 

social do trabalho e a função social da empresa. 

Eis o que ora se propõe nos tópicos a seguir. 

 
 

2.2.1 O princípio da dignidade da pessoa humana 

 
Esse princípio vai ser abordado em primeiro lugar no presente trabalho, na 

sequência dos princípios constitucionais do trabalho, porque se tornou um princípio 

supraconstitucional com uma carga valorativa inestimável para todo o ordenamento 

jurídico brasileiro e internacional. 

Para inaugurar o tópico, faz-se mister uma breve definição acerca da dignidade 

humana. Nesta tarefa, acentua Ingo Wolfgang Sarlet que o princípio da dignidade da 

pessoa humana constitui... 

... qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
uma participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido 
respeito aos demais seres que integram a rede da vida.169 

 

Neste desiderato, Ricardo Maurício Freire Soares considera a dignidade da 

pessoa humana como a base do sistema constitucional e como a realização dos 

direitos fundamentais. Para o autor: 

A dignidade da pessoa humana figura como o primeiro fundamento de todo o 
sistema constitucional posto e o último arcabouço da guarita dos direitos 
fundamentais, porquanto a busca pela realização de uma vida digna direciona 
o interprete do direito à necessária concretização daqueles valores essenciais 
a uma existência digna.170 

 

Impende reforçar, também, consoante George Salomão Leite que a dignidade 

da pessoa humana em sua dimensão ontológica se afigura como qualidade inerente 

ao ser humano, essência da pessoa humana que o define como tal. Assim, a pessoa 

 
 
 
 
 

169 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 8. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 70. 
170 SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 144. 
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humana, por sua própria condição de ser, já é detentora de dignidade. Trata-se de 

elemento preexistente ao direito, pois é um atributo do ser humano.171 

Em tal contexto, reza o art. 1° da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948, verbis: 

Artigo 1° 
 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito e fraternidade. 

 

George Salomão Leite elucida que tal dispositivo revela que todos os homens 

são dotados de dignidade. Se esta, em uma dimensão ontológica, afigura-se como 

qualidade intrínseca aos seres humanos, torna-se correto afirmar que todos os 

homens que habitam uma mesma comunidade são dotados de idêntica dignidade.172 

É preciso destacar que a Constituição Federal de 1988 inovou ao consagrar o 

princípio da dignidade da pessoa humana como o eixo norteador de toda a ordem 

jurídica brasileira. 

A esse respeito, ensina Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

A dignidade da pessoa humana é tratada pela Constituição Federal de 1988 
como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III) e 
como fim da ordem econômica (art. 170); também foi elevada à categoria de 
princípio fundamental, assumindo o status de norma estruturante de todo o 
ordenamento jurídico brasileiro, vinculando as ações da iniciativa privada e 
do Estado.173 

 

Desse modo afirma-se: 
 

A Constituição Federal de 1988 foi inovadora ao tratar da dignidade humana 
como princípio e comando jurídico regente e instigador; ao contrário da 
Constituição de 1946 e das Constituições Autocráticas de 1967 e 1969. 
Destarte, a primeira Constituição a mencionar a dignidade humana foi a de 
1946; porém, não se referiu à dignidade como fundamento geral da vida social 
e política, relacionando-se apenas ao trabalho. Ela não conferia status de 
fundamento ou de princípio à dignidade humana na ordem juspolítica e social 
do país. Já as constituições autocráticas de 1967 e 1969 apenas mantiveram 
a menção à dignidade da pessoa humana circunscrita à área do trabalho.174 

 
 

 
171 LEITE, George Salomão. A dignidade humana e os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. 
In: FERRAZ, Carolina Valença... [et al.]. (Coords.). Manual dos direitos da pessoa com deficiência. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 62. 
172 LEITE, George Salomão. A dignidade humana e os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. 
In: FERRAZ, Carolina Valença... [et al.]. (Coords.). Manual dos direitos da pessoa com deficiência. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 63. 
173 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 
direito constitucional do trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p.305. 
174 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 
direito constitucional do trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 305. 
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Sobre a nítida proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, Rúbia 

Zanotelli de Alvarenga ressalta que: 

[...] a proteção conferida à dignidade da pessoa humana, por meio do art. 1º, 
inciso III, constitui a base do Direito Constitucional do Trabalho, visto que “a 
dignidade da pessoa humana figura hoje como o centro de um novo 
paradigma de compreensão e aplicação do Direito, chamado de pós- 
positivismo jurídico”, figurando ainda como o mais importante mecanismo de 
“materialização dos direitos fundamentais dos cidadãos, em suas dimensões 
individuais, sociais e difusas”.175 

 

A autora supracitada, nesta ótica, ainda explana que todas as regras, princípios 

e institutos jurídicos do ordenamento jurídico-trabalhista... 

devem ser interpretados e aplicados à luz do princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, por constituir suporte, valor, princípio, norma, 
objetivo e fundamento do Estado Democrático de Direito. Como se observa, 
impõe-se, pois, se ressaltar a função instrumental e hermenêutica do princípio 
da dignidade da pessoa humana, na medida em que este serve de parâmetro 
para aplicação, interpretação e integração não apenas dos direitos 
fundamentais e das demais normas constitucionais, mas de todo o 
ordenamento jurídico.176 

 

No mesmo sentido, destaca Werner Keller: 

tendo em vista o conceito de dignidade da pessoa humana, se faz necessário 
apresentar seu elo com a Constituição Federal de 1988, a qual esculpiu a 
dignidade da pessoa humana (art. 1, III, da CF) como um dos pilares 
fundamentais do Estado Democrático de Direito. Tal consagração é na 
realidade o reconhecimento de que o ser humano é o ente a ser tutelado pelo 
Estado e sua existência decorre da necessidade de proteger a pessoa 
humana. 177 

 

Em assim sendo, Mauricio Godinho Delgado ensina que “o princípio da 

dignidade da pessoa humana traduz a ideia de que o valor central das sociedades, do 

Direito e do Estado contemporâneos é a pessoa humana, em sua singeleza, 

independentemente de seu status econômico, social ou intelectual”.178 

O ilustre autor reitera a importância do princípio da dignidade da pessoa 

humana, enfatizando que “trata-se do princípio maior do Direito Constitucional 

 
 
 
 
 

175 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 
direito constitucional do trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 305. 
176 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 
direito constitucional do trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 305. 
177 KELLER, Werner. O direito ao trabalho como direito fundamental: instrumentos de efetividade. 
São Paulo: LTr, 2011, p. 70. 
178 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 38. 
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contemporâneo, esperando-se, com grande intensidade, no que tange à valorização 

do trabalho”179. 

Em assim sendo, 

O princípio defende a centralidade da ordem juspolítica e social em torno do 
ser humano, subordinante dos demais princípios, regras, medidas e condutas 
práticas. Trata-se do princípio maior do Direito Constitucional 
contemporâneo, espraiando-se, com grande intensidade, no que tange à 
valorização do trabalho. A noção de que o valor central das sociedades é a 
pessoa humana, em sua singeleza e independentemente de sua riqueza ou 
status social, é um dos avanços mais notáveis da história juspolítica da 
humanidade. É disso que trata o princípio da dignidade da pessoa humana, 
alçado, hoje, ao núcleo dos sistemas constitucionais mais democráticos. 
Nessa posição, tornou-se, de fato, o epicentro de todo o ordenamento 
jurídico. 180 

 

Sob tal prisma, Rúbia Zanotelli de Alvarenga magistra: “A dignidade humana 

não é apenas um valor preservado pela Carta. Ela vai além. Compreende um princípio 

que a norteia e dá sentido, como supremo bem que protege e é protegido, na relação 

dialética das produções jurídicas, nas interpretações e no espaço operatório dos 

cultores da ciência do direito”. 181 

Neste sentido, Mauricio Godinho Delgado ensina que a dignidade da pessoa 

humana é considerada, pela Constituição, “fundamento da vida no país, princípio 

jurídico inspirador e normativo, e ainda, fim, objetivo de toda a ordem econômica”.182 

O autor supracitado ainda defende: 

A Constituição brasileira, como visto, incorporou o princípio da dignidade 
humana em seu núcleo, e o fez de maneira absolutamente atual. Conferiu- 
lhe status multifuncional, mas combinando unitariamente todas as suas 
funções: fundamento, princípio e objetivo. Assegurou-lhe abrangência a toda 
a ordem jurídica e a todas as relações sociais. Garantiu-lhe amplitude de 
conceito, de modo a ultrapassar sua visão estritamente individualista em favor 
de uma dimensão social e comunitária de afirmação da dignidade humana. 
Insista-se que, para a Constituição Democrática brasileira, a dignidade do ser 
humano fica lesada caso este se encontre privado de instrumentos de mínima 
afirmação social. Enquanto ser social, a pessoa humana tem assegurada por 
esse princípio iluminador e normativo não apenas a intangibilidade de valores 
individuais básicos, como também um mínimo de possibilidade de afirmação 
no plano comunitário circundante. 183 

 
 
 
 

179 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 38. 
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Saliente-se que Ingo Wolfgang Sarlet estatui que o princípio da dignidade 

humana impõe limites à atuação estatal, objetivando impedir que o poder público 

venha a violar a dignidade pessoal. Desse modo, o Estado deverá ter como meta 

permanente, a proteção, a promoção e a realização concreta de uma vida com 

dignidade para todos. 184 

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana prevista 

na Constituição Federal de 1988, enquanto norma jurídica dotada de cogência possui 

duas funções primordiais no ordenamento jurídico, a saber: a) função unificadora, que 

consiste no elemento que confere unidade de sentido a toda ordem constitucional e a 

todo o ordenamento jurídico; b) função hermenêutica, por ser a matriz de sentido de 

todo o ordenamento jurídico, é, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o ponto de 

chegada de toda norma jurídica voltada à regulação das relações sociais, devendo, 

para isso, inspirar e limitar a norma criação da lei e a interpretação e aplicação do 

Direito. Por esta razão a dignidade da pessoa humana vem sendo cada vez mais 

utilizada como instrumento de argumentação jurídica, sobretudo, nas decisões 

judiciais.185 

Insta destacar que Sidney Guerra também atribuiu à dignidade da pessoa 

humana várias funções, a saber: 

a) reconhecer a pessoa como fundamento e fim do Estado; b) contribuir para a 
garantia da unidade da Constituição; c) impor limites à atuação do poder 
público e à atuação dos cidadãos; d) promover os direitos fundamentais; e) 
condicionar a atividade do intérprete; f) contribuir para a caracterização do 
mínimo existencial. 186 

 

Nesta ótica, faz-se oportuno ressaltar o pensamento de Ricardo Maurício Freire 

Soares, acerca do potencial de realização da justiça através do princípio da dignidade 

da pessoa humana. Segundo o autor, o referido princípio... 

importa o reconhecimento e a tutela de um espaço de integridade físico-moral 
a ser assegurado a todas as pessoas por sua existência ontológica no mundo, 
relacionando-se tanto com a manutenção das condições materiais de 
subsistência quanto com a preservação dos valores espirituais de um 
indivíduo que sente, pensa e interage com o universo circundante. Assim 
sendo, a dignidade da pessoa humana identifica um núcleo de integridade 
física e moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua existência no 
mundo, relacionando-se tanto com a satisfação espiritual quanto com as 

 
 

 
184 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 131. 
185 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 131. 
186 GUERRA, Sidney. Direitos humanos. São Paulo: Atlas, 2014, p. 98. 
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condições materiais de subsistência do ser humano, vedando-se qualquer 
tentativa de degradação ou coisificação do ser humano na sociedade. 187 

 
 

Verifica-se, assim, que o princípio da dignidade da pessoa humana é além de 

um princípio jurídico, representa um guia ético que perpassa as raízes culturais 

através do tempo, demonstrando ser atemporal diante da sua magnificência como 

princípio, devendo existir de forma inerente ao ser humano perante a sociedade 

democrática. Vale ressaltar que a dignidade da pessoa humana é elemento básico 

inerente ao ser humano, inclusive antecedendo as construções humanas, passando 

pela necessária existência de vida digna até qualquer manutenção de relação 

complexa de direitos e deveres jurídicos criados pelo ser humano. 

Por derradeiro, é possível aferir-se, conforme Rúbia Zanotelli de Alvarenga que: 

[...] a dignidade da pessoa humana constitui um constructo cultural fluido e 
multiforme, que exprime e sintetiza, em cada tempo e espaço, o mosaico dos 
direitos humanos fundamentais, num processo expansivo e inexaurível de 
realização daqueles valores da convivência humana que melhor impedem o 
aviltamento e a instrumentalização do ser humano. Haja vista que a dignidade 
é inerente à pessoa humana e à sua condição, não há de admitir trabalho 
sem respeito à sua dignidade e ao seu valor. Logo, é a dignidade humana o 
núcleo essencial que compõe os direitos humanos e fundamentais e a fonte 
ética-jurídica que confere unidade, base, fundamento, objetivo e sentido ao 
Direito Constitucional do Trabalho.188 

 

2.2.2 O princípio da igualdade 

 
Seguindo o pensamento de Lutiana Nacur Lorentz, a igualdade apresenta-se 

na Constituição Federal de 1988, tanto como regra (arts. 1º; 3º, IV; 5º, caput, inc. I; 37; 

etc.), quanto como princípio, ou seja, trata-se uma verdadeira norma jurídica.189 

Tendo em vista a importância do art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988 

para o presente trabalho, reza o referido dispositivo constitucional: 

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes. 

 
 
 
 

 
187 SOARES, Ricardo Maurício Freire. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 92. 
188 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do 
direito constitucional do trabalho. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direito constitucional 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2015, p. 310. 
189 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2. 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 25. 
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Sobre o princípio da igualdade, previsto no art. 5º da Constituição Federal de 

1988, Ricardo Glasenapp afirma que: 

 
Tendo por base o fato de que o princípio da igualdade deve servir como regra 
de hermenêutica constitucional, uma vez que prevista no Texto 
Constitucional, todo texto deverá ser interpretado tendo como base tal 
princípio. A regra isonômica traz logo um primeiro significado, qual seja, o de 
tratar igualmente todos perante a lei, o ato normativo infraconstitucional posto 
e sua aplicação não podem deixar de dar tratamento igualitário a todos. Na 
realidade, o princípio democrático da igualdade significa que a aplicação do 
direito deve ser idêntica diante da lei e do ato normativo. 190 

 
 

Acerca disso, Lutiana Nacur Lorentz, exímia especialista no tema, assinala que 

“a igualdade apresenta-se, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

não apenas como regra constitucional, mas também como autêntico princípio 

constitucional, sendo, portanto, uma norma constitucional”.191 

 

No mesmo sentido, tem-se o pensamento de Saulo Cerqueira de Aguiar 

Soares. De acordo com o autor: 

A igualdade é expressa no texto constitucional brasileiro, no caput do art. 5º 
da CR/88, sendo uma conquista que visa à justiça social. Seu conceito não é 
unânime, frente à aplicação com o intelecto de equidade, expressando que o 
Estado e os particulares devem garantir o respeito de todos com igualdade, 
sem distinção perante à lei. Sua aplicabilidade ao trabalhador se dá no 
estabelecimento empresarial e no plano processual, não podendo ser 
somente uma norma fantasiosa. Ressalta-se que o direito à igualdade não se 
choca com o reconhecimento de uma diferença, pois cabe respeitar a 
subjetividade da pessoa trabalhadora.192 

 

Por conseguinte: 

No campo prático, o direito fundamental à igualdade é constantemente 
violado, quando o trabalhador sofre com a dificuldade de realização do direito 
material do trabalho, o que ocorre quando o empregador, em síndrome do 
descumprimento da legislação trabalhista, impõe aos trabalhadores a 
desigualdade de tratamento, em razão de sua condição de venda de forca de 
trabalho.193 

 

Tendo em vista que há situações, nas quais se exige um tratamento desigual 

entre os seres humanos, como é feito em relação às pessoas com deficiência, a 

aplicação do princípio da igualdade recebe atenção redobrada, com vistas ao 

 

 

190 GLASENAPP, Ricardo. A igualdade como ideia de justiça social para as pessoas com 
deficiência nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Prismas, 2016, p. 49. 
191 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p.19. 
192 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, 
p. 54. 
193 SOARES, Saulo Cerqueira de Aguiar. Direitos fundamentais do trabalho. São Paulo: LTr, 2017, 
p. 55. 
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atingimento de um tratamento que induz a uma igualdade real e efetiva e não a de um 

tratamento igualitário em si. 

A esse respeito, observa Celso Antonio Bandeira de Mello: 

É o princípio da igualdade um dos mais difíceis tratamentos jurídicos. Isto em 
razão do entrelaçamento existente no bojo de ingredientes de direito e 
elementos metajurídicos. A igualdade substancial postula o 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. 194 

 

Como exemplo de tratamentos discriminatórios previstos em normas jurídicas, 

torna-se, mister, ressaltar que o princípio da igualdade encontra-se também como 

regra na Convenção da ONU sobre direitos das pessoas com deficiência de 2006, 

ratificada em 2009 pelo Brasil; nos arts. 3º, 5º, etc. e no Estatuto das Pessoas com 

Deficiência, Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, arts. 3º, 28º, incisos XIII, XVI, arts. 

30, II, arts. 31, 44 (garante o direito da pessoa com deficiência ir ao cinema e de ter 

cadeiras reservadas), 24º, 25º, 51º (garante que pelo menos 10 por cento dos táxis 

sejam acessíveis às pessoas com deficiência) etc. 195 

Neste sentido, ensina Lutiana Nacur Lorentz: 

A norma igualdade cunhada na expressão “igualdade na lei” apresenta um 
sentido mais pró-ativo que se conjuga com liberdade positiva e implica 
vedações de tratamentos desiguais a pessoas em situações de igualdade, 
repelindo-se leis discriminatórias e arbitrárias que antes garantiam privilégios 
a alguns. Esta expressão consagrou a persecução de equalizações em 
termos de direito material, principalmente de direitos sociais e econômicos. O 
problema desta expressão, como será visto, é que sobretudo no Estado 
Social descambou-se, ao final, para um tratamento uniforme de toda a 
sociedade, como se esta fosse “uma massa” capaz de ser “moldada” pelos 
governantes. Passou-se a se desconsiderar as singularidades e 
necessidades de pessoas ou grupos sociais vulneráveis que requeriam um 
tratamento diferenciado do resto da sociedade justamente para, ao final, 
atingirem igualdade com outras pessoas ou grupos sociais, e também se 
eliminaram corpos intermediários entre Estado e sociedade. Finalmente, a 
norma igualdade pode e deve ser lida atualmente por meio da expressão 
“igualdade por meio da lei”, implicando a possibilidade de criação na 
dimensão do direito material, por meio de regras e princípios, de tratamentos 
diferenciados para pessoas ou grupos que apresentem desigualdades reais 
em relação ao resto da sociedade, para que assim, ao final, todos possam ter 
uma igualdade real. Porém, para esta autora, esses tratamentos 
diferenciados têm de ter proêmio constitucional. 196 

 
 
 
 
 

194 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 10. 
195 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 29. 
196 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 26. 
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Imperioso frisar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

dispõe sobre a igualdade em seu sétimo artigo, veja-se: 

Artigo 7° 

 

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual 
proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer 
discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento 
a tal discriminação. 

 

Ricardo Glasenapp, citando Oscar Vilhena, observa que acerca do princípio da 

igualdade previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, especialmente... 

quanto ao “todos são iguais”, que o “mais correto seria dizer que ‘todos 
deveriam ser tratados como iguais’. Embora diferentes, por força da Natureza 
ou da sociedade na qual nos inserimos, deveríamos ser objeto do mesmo 
respeito e consideração que as demais pessoas, por uma decisão pura e 
exclusivamente ética”.197 

 

Por sua vez, Norberto Bobbio, citado por Ricardo Glasenapp, vislumbra que o 

princípio da igualdade, juntamente com a liberdade, 

se enraízam na consideração do homem como pessoa. Ambos pertencem à 
determinação do conceito de pessoa humana, como ser que se distingue ou 
pretende se distinguir de todos os outros seres vivos. Liberdade indica um 
estado; igualdade, uma relação. O homem como pessoa deve ser, enquanto 
indivíduo em sua singularidade, livre; enquanto ser social, deve estar com os 
demais indivíduos numa relação de igualdade. 198 

 

Na mesma esteira, para o filósofo Hans Kelsen seria loucura que todos os seres 

humanos tivessem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Assim sendo, afirma 

que: 

a igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica, garantida pela Constituição, 
não significa que estes devam ser tratados de maneira idêntica nas normas 
e em particular nas leis expedidas com base na Constituição. A igualdade 
assim entendida não é concebível: seria absurdo impor a todos os indivíduos 
exatamente as mesmas obrigações ou lhes conferir exatamente os mesmos 
direitos sem fazer distinção alguma entre eles como, por exemplo, entre 
crianças e adultos, indivíduos mentalmente sadios e alienados, homens e 
mulheres.199 

 

No viés da temática, Ricardo Glasenapp assinala que, no tocante às 

discriminações positivas autorizadas pela Constituição Federal de 1988, retornando 

àquele brocardo máximo de Aristóteles – tratar os iguais de forma igual e os desiguais 

de forma desigual na exata medida da desigualdade -, o fato de o princípio da 

 

 

197 VILHENA, Oscar. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 282. 
198 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000, p. 07. 
199 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Malheiros, 2008, p.11. 
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igualdade estar previsto de forma ampla e atual na Constituição, não permite afirmar 

que determinadas discriminações sejam proibidas. Em determinadas situações, faz- 

se necessário realizar discriminações objetivando igualar pessoas em posições 

diferentes. Dessa forma, é possível aplicar o princípio da igualdade através de uma 

discriminação positiva.200 

Consoante ensina Mauricio Godinho Delgado: 

Toda a ideia da Constituição de 1988 de construir uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos (Preâmbulo Constitucional), uma sociedade 
livre, justa e solidária (art. 3°, I, integrante do Título I, “Dos Princípios 
Fundamentais”), passa, necessariamente, em importante medida, pelo 
princípio constitucional da igualdade, especialmente em seu sentido 
material.201 

 

No mesmo sentido, Lutiana Nacur Lorentz assinala que a igualdade, como 

norma constitucional, deve ser lida como a obrigatoriedade de conferir tratamento 

isonômico a todos os cidadãos e de tratamentos diferenciados à: 

pessoas ou grupos que, por sua qualidade diferencial ou desequilíbrio fático 
em relação ao resto da sociedade, necessitam de um tratamento 
diferenciado, justamente porque igualdade pressupõe o respeito e a 
preservação das diferenças individuais e grupais ou da diversidade que é 
inerente à natureza humana. Porém, este tratamento diferenciado só é 
admissível se o conjunto de regras e princípios constitucionais o autorizarem 
e dentro de uma dimensão de direito material. Evidentemente, esta 
possibilidade de tratamento diferenciado a determinadas pessoas ou grupos 
não pode ser aleatória, e tampouco discriminatória em sentido negativo.202 

 

Ante o exposto, é possível concluir que o princípio da igualdade busca a 

correção das desigualdades existentes na sociedade democrática a fim de garantir 

uma uniformidade social, porém, sem esquecer-se do viés da justiça social. Igualdade 

é muito diferente de justiça social. Proporcionar condições iguais às duas pessoas 

diferentes pode ser reconhecido como um tratamento igualitário, mas pode ser injusto 

na prática, tendo em vista que essas duas pessoas podem vivenciar duas realidades 

diferentes e precisar de tratamentos desiguais, ou seja, de recursos diferentes, para 

alcançar assim de forma plena a igualdade material, e cumprindo a regra da igualdade 

prevista no Texto Constitucional. 

 
 
 

 
200 GLASENAPP, Ricardo. A igualdade como ideia de justiça social para as pessoas com 
deficiência nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Prismas, 2016, p. 54. 
201 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho e princípios de direito 
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2.2.3 O princípio da não discriminação 

 
Seguindo o pensamento de Lutiana Nacur Lorentz, o princípio da não 

discriminação proíbe qualquer distinção, restrição, ou exclusão, por ação ou omissão, 

que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento 

ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, 

incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 

assistidas.203 

Logo, a este ponto, faz-se mister deixar claro, consoante Firmino Alves Lima 

que discriminar vai além de contrariar o princípio da igualdade, atinge também a 

dignidade da pessoa humana.204 

Por assim ser: 

[...] o ato discriminatório não é somente uma quebra de igualdade. Vai mais 
além, e leva a vítima a uma situação de falta de tratamento digno em relação 
à sua pessoa, desqualificando-a perante os modelos de comparação e dos 
demais seres humanos. Pode ser afirmado, sem qualquer questionamento de 
qualquer espécie, que as normas que proíbem a discriminação visam 
proteger os direitos humanos.205 

 

No tocante ao tratamento jurídico conferido ao princípio da proibição da 

discriminação no Direito Constitucional brasileiro, ainda elucida Firmino Alves Lima: 

 
[...] a proibição de discriminação, no sentido de vedar as distinções não 
justificáveis, somente passou a ser expressa na atual Constituição 
promulgada em 1988. Antes da atual norma, com exceção da norma de 1937, 
a expressão discriminação sequer figurou entre as demais cartas políticas. 
Se a Constituição de 1988 foi inovadora e audaciosa ao tratar da 
discriminação dentro do panorama das normas constitucionais anteriores. A 
carte de 1988 deixou de considerar a proibição da discriminação como 
apenas uma norma de direito fundamental. Considerou-a como um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, ao lado de outros 
extremamente importantes para um Estado social e democrático de direito, 
como uma sociedade livre e justa, o desenvolvimento nacional e a 
erradicação da pobreza e das desigualdades sociais.206 

 

Neste viés, preceitua o art. 3º da Constituição Federal de 1988, verbis: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 

203 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 29. 
204 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 55. 
205 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 55. 
206 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 64. 
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III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; 

 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Mas não é só no art. 3º, IV, que encontra-se a previsão legal da proibição da 

discriminação. A vedação também está prevista nos arts. 5º, caput e inciso XLI; 7º, 

incisos XXX e XXXI da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

 
[...] 

 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 
[...] 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 
[...] 

 
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais; 

 
[...] 

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

 
[...] 

 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

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

 
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 
entre os profissionais respectivos; [...]. 207 

 
 
 
 
 
 
 

207 Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
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Seguindo a sempre mui acertadíssima análise de Mauricio Godinho Delgado, 

os conceitos entre os princípios da não discriminação e da isonomia não são idênticos. 

De acordo o autor: 

 
O princípio da não discriminação é princípio de proteção, de resistência, 
denegatório de conduta que se considera gravemente censurável. Portanto, 
labora sobre um piso de civilidade que se considera mínimo para a 
convivência entre as pessoas. Já o princípio da isonomia é mais amplo, mais 
impreciso, mais pretensioso. Ele ultrapassa, sem dúvida, a mera não 
discriminação, buscando igualizar o tratamento jurídico a pessoas ou a 
situações que tenham relevante ponto de contato entre si. Mas não é, 
necessariamente (embora em certas situações concretas possa se confundir 
com isso), princípio de resistência básica, que queira essencialmente evitar 
conduta diferenciadora por fator injustamente desqualificante. A isonomia vai 
além, podendo seu comando igualizador resultar de mera conveniência 
política, cultural ou de outra natureza (embora estas também sejam 
importantes, é claro), sem comparecer, no caso, fundamentalmente para 
assegurar um piso mínimo de civilidade para as relações entre as pessoas. 
208 

 

 

Consequentemente descreve-se: 

É exemplo de aplicação do princípio não discriminatório no Direito do 
Trabalho a proibição de tratamento jurídico-contratual desigual à empregada 
em desfavor do empregado, em face de ser ela mulher. Hoje, a diferença 
sexual (ou de gênero) não pode ser utilizada, em si, como critério de 
valoração; nos dias atuais, se essa diferença for utilizada como fator 
desqualificante, será tida como fator injusto, inaceitável, discriminatório. 
Rejeitar a ordem jurídica tal diferenciação significa, pois, estar ela 
assegurando, de fato, um piso mínimo de civilidade para as relações 
contratuais entre os pactuantes. Por outro lado, é exemplo de aplicação do 
princípio isonômico no Direito do Trabalho a determinação de tratamento 
justrabalhista igual (direitos laborativos iguais) a empregados e trabalhadores 
meramente avulsos. Ora, são trabalhadores diversos, que não se confundem 
tecnicamente. O manto protetivo do Direito do Trabalho dirige-se, em rigor, a 
uma figura sociojurídica especial, o empregado (pessoa natural prestando 
serviços, com não eventualidade, pessoalidade, subordinação e 
onerosidade). Nem todos esses elementos estão presentes na figura do 
trabalhador avulso. Não há, portanto, situação discriminatória entre eles 
(assim, como entre o empregado e outros trabalhadores distintos, como o 
autônomo, o eventual – de que o avulso é um tipo particular). Mas o Direito, 
por critério isonômico amplo, enfatizador dos pontos de contato entre as duas 
situações, em detrimento dos pontos diferenciadores reais, preferiu 
determinar a igualdade de tratamento jurídico (hoje, a determinação tem 
fundo até mesmo constitucional – art. 7º, XXXIV, da CF/88.) 209 

 

Nesta temática, Américo Plá Rodriguez explana que o princípio da não 

discriminação constitui a versão mais modesta ou simples do princípio da igualdade 

(ou isonomia); por esse princípio proíbe-se introduzir diferenciações por razões não 

admissíveis. Desse modo, pela proposição não discriminatória excluem-se todas 

 

208 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p.162. 
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aquelas diferenciações que põem um trabalhador numa situação de inferioridade ou 

mais desfavorável que o conjunto, e sem razão válida nem legitima.210 

Ainda sobre a diferenciação entre igualdade (ou isonomia) e não discriminação, 

Lutiana Nacur Lorentz leciona: 

 
No viés do princípio da igualdade, garante-se a inclusão das PCDs por meio 
tanto de meio ambiente de trabalho inclusivo e acessível, art. 34, § 1º, do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e de cumprimento de quota das 
empresas vencedoras e licitação durante o tempo da execução do serviço, 
art. 104 do Estatuto, quanto do art. 93 da Lei n. 8.213/91 (art. 100 do Estatuto), 
ou seja, trata-se de uma obrigação de fazer, positiva, com vistas à isonomia 
das PCDs. O princípio da não discriminação proíbe a adoção de tratamentos 
discriminatórios, inclusive pré-contratuais, contratuais, e pós- contratuais, ou 
seja, dispensas do emprego em virtude de ser pessoa com deficiência, 
art.107 do Estatuto (alteração da Lei n. 9.029/95), isto é, é uma obrigação de 

não fazer e mais específica, de resistência.211 

 
Convém destacar, conforme Mauricio Godinho Delgado que o combate à 

discriminação é uma das mais importantes áreas de avanço do Direito característico 

das modernas democracias ocidentais. Ensina ainda o autor que a sociedade 

democrática distingue-se por ser uma sociedade suscetível a processos de inclusão 

social, em contraponto às antigas sociedades, que se caracterizavam por serem 

reinos fortemente impermeáveis, marcados pela exclusão social e individual.212 

Razão pela qual Firmino Lima Alves alerta que a discriminação afeta 

profundamente o exercício e a plenitude da realização humana na fruição de outros 

direitos de caráter fundamental e essenciais para o desenvolvimento regular da 

existência pessoal em condições idênticas aos demais seres humanos. A vítima da 

discriminação tem ameaçada e, muitas vezes, destruída a sua própria essência como 

pessoa, principalmente a sua individualidade, que pode ser prejudicada em muitos 

sentidos. Assim, a proteção contra a discriminação não somente pretende preservar 

a obrigação de trato igual, mas também todo o patrimônio jurídico da pessoa humana, 

no respeito de sua igual dignidade e igual valor social em relação a todas as demais.213 

Em tempo, cumpre enfatizar que o princípio da não discriminação busca combater e 

eliminar as discriminações injustificadas, causadas pelo preconceito, 

 

 

210 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 164. 
211 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 30. 
212 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p, 165. 
213 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 53. 
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chamadas de discriminações negativas. Já quanto às discriminações positivas, estas 

autorizadas pela Constituição Federal de 1988, fogem do escopo do combate 

antidiscriminatório, uma vez que são ferramentas que asseguram a igualdade 

material. 

 
2.2.4 O princípio do valor social do trabalho 

 
Sobre o princípio do valor social do trabalho, Rafael da Silva Marques. 

disserta: 

A valorização social do trabalho é um dos princípios centrais da ordem 
constitucional brasileira. A Carta de 1988 reconhece a essencialidade da 
conduta laborativa como um dos instrumentos mais relevantes de afirmação 
da pessoa humana, quer no aspecto individual quer no plano social e 
familiar.214 

 

Cabe registrar que o princípio do valor social do trabalho foi elencado na 

Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil, previsto logo no primeiro artigo do texto constitucional. Veja-se: 

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 
[...] 

 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 
É preciso destacar que a devida proteção aos valores sociais do trabalho 

também está prevista nos arts. 6º, 170 e 193 da Carta Magna. Torna-se, mister, 

destacá-los, in verbis: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

 
[...] 

 
VIII - busca do pleno emprego; 

[...] 

 

214 MARQUES, Rafael da Silva. O trabalho e a dignidade humana. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de 
(Coord.). Direitos humanos dos trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p. 55. 
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Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

 

No viés desta temática, adverte Mauricio Godinho Delgado: “a Constituição não 

quer deixar dúvidas, pois conhece há séculos os olhos e ouvidos excludentes das 

elites políticas, econômicas e sociais brasileiras: o trabalho traduz-se em princípio, 

fundamento, valor e direito social.”215 

Logo, “a valorização do trabalho, especialmente do emprego, é um dos 

princípios cardeais da ordem constitucional brasileira democrática.”216 

Ainda, 

Reconhece a Constituição a essencialidade da conduta laborativa como um 
dos instrumentos mais relevantes de afirmação do ser humano, quer no plano 
de sua própria individualidade, quer no plano de sua inserção familiar e social. 
A centralidade do trabalho na vida pessoal e comunitária da ampla maioria 
das pessoas humanas é percebida pela Constituição, que, com notável 
sensibilidade social e ética, erigiu-a como um dos pilares de estruturação da 
ordem econômica social, e por consequência, cultural do país. Sabiamente, 
detectou a Constituição que o trabalho, em especial, o regulado, 
assecuratório de certo patamar de garantias ao obreiro, é o mais importante 
veículo (se não o único) de afirmação comunitária da grande maioria dos 
seres humanos que compõem a atual sociedade capitalista, sendo, desse 
modo, um dos mais relevantes (se não o maior deles) instrumentos de 
afirmação da Democracia na vida social.217 

 

Impende ressaltar que o trabalho ocupa um grande espaço na vida do ser 

humano, desempenhando uma posição privilegiada na vida humana. Por isso, o 

trabalho molda o ser humano e de certa forma o define como pessoa humana dotada 

de potencialidades, além de mero sujeito de direitos e deveres na órbita jurídica. 

O trabalho é tão presente na vida humana, que o ser humano quando ingressa 

na educação formal, já delineia os primeiros passos da sua preparação para a futura 

vida profissional. Dessa forma, a finalidade da educação é fazer com que o ser 

humano, além de desenvolver suas habilidades, também possa usufruí-las na idade 

adulta. Assim sendo, é mais que necessário e lógico, assegurar a devida valorização 

social do trabalho, como um bem constitucional inerente ao ser humano e vinculado a 

sua dignidade. 

A esse respeito, ensina Rafael da Silva Marques: 
 
 

 

215 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 32. 
216 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 31. 
217 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 32. 
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Valorizar o trabalho significa valorizar a pessoa humana, e o exercício de 
uma profissão pode e deve conduzir ao alcance de uma vocação do homem. 
Mesmo o mercado, para quem o trabalho nada mais é, isso em uma 
concepção liberal, do que elemento de produção, não pode prescindir de 
valorizar o trabalho como elemento crucial ao alcance da dignidade humana. 
218 

 
 

 

Desse modo, conforme Mauricio Godinho Delgado, a Constituição Federal de 

1988 não restringiu o sentido de trabalho previsto em seu texto constitucional. 

Segundo o autor, o sentido abrange todos os tipos de trabalho, mas enfatiza que o 

emprego é o principal meio de inserção do trabalhador no capitalismo.219 

Logo, estatui: 

A tradição abstracionista e excludente da cultura juspolítica do país pode 
sentir-se tentada a enxergar nos comandos constitucionais referência estrita 
à noção de trabalho, mas não de trabalho regulado, isto é, aquele submetido 
a um feixe jurídico de proteções e garantias expressivas. No caso da história 
do capitalismo ocidental, inclusive no Brasil, a regulação mais abrangente e 
sofisticada do trabalho situa-se no emprego e sua relação socioeconômica e 
jurídica específica, o vínculo empregatício. Efetivamente, excluídas 
modalidades autônomas de labor sumamente especializado e, por 
consequência, valorizado no sistema econômico, a oferta de trabalho no 
capitalismo, inclusive o brasileiro, tende a não gerar para o prestador de 
serviços vantagens econômicas e proteções jurídicas significativas, salvo se 
induzidas ou impostas tais proteções e vantagens pela norma jurídica 
interventora na respectiva contratação. O complexo mais sofisticado dessas 
normas jurídicas, encontra-se, classicamente, no Direito do Trabalho, 
essencialmente regulatório da relação de emprego. O emprego, regulado e 
protegido por normas jurídicas, desponta, desse modo, como o principal 
veículo de inserção do trabalhador na arena socioeconômica capitalista, 
visando a lhe propiciar um patamar consistente de afirmação individual, 
familiar, social, econômica e até mesmo ética. É obvio que não se trata do 
único veículo de afirmação econômico-social da pessoa física prestadora de 
serviço, uma vez que, como visto, trabalho autônomo especializado e 
valorizado também tem esse caráter. Mas, sem dúvida, trata-se do principal 
e mais abrangente veículo de afirmação socioeconômica da ampla maioria 
das pessoas humanas na desigual sociedade capitalista. Por tais razões, a 
correta leitura constitucional do princípio da valorização do trabalho conduz à 
noção de valorização do trabalho regulado, o qual, no capitalismo, confunde- 
se, basicamente com o emprego. 220 

 

Acerca deste aspecto, de acordo com a análise do autor supracitado, embora 

a relação de emprego não impeça as empresas e os empreendedores de se valer do 

imprescindível trabalho dos seres humanos em suas iniciativas organizacionais e em 

seus empreendimentos, ela, regida que é pelo Direito do Trabalho, possui o objetivo 

de assegurar um patamar mínimo para a utilização do trabalho da pessoa humana.  

 
218 MARQUES, Rafael da Silva. O trabalho e a dignidade humana. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de 
(Coord.). Direitos humanos dos trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p. 57. 
219 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios de direito individual e coletivo do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: LTr, 2013, p. 33. 
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Nessa medida, garante a efetivação de princípios civilizatórios fundamentais, como da 

valorização do trabalho e do emprego, da dignidade da pessoa humana, da segurança 

e do bem-estar sociais, da justiça social e da subordinação da propriedade à sua função 

socioambiental.221 

Rafael da Silva Marques reitera o dito acima: 

[...] Somente trabalhando de forma subordinada é que o operário fará jus aos 
direitos trabalhistas e sociais clássicos que tem, além da questão alimentar, 
o propósito de melhoria de sua condição social, econômica e cultural, a fim 
de perpetuar-se como alguém que existe no mundo, ser dotado de 
importância crucial à sociedade e que viva, também e, principalmente, para 
busca constante da felicidade.222 

 

Nesta toada, Mauricio Godinho Delgado ainda adverte que a relação de 

emprego constitui meta e objetivo da grande maioria dos seres humanos, tendo em 

vista que ela propicia certa segurança financeira e estabilidade à vida cotidiana, por 

ser um meio que garante um patamar mínimo que uma vida digna requer.223 

Ainda, 

Toda essa enfática valorização resulta da circunstância de ter a Constituição 
da República, com notável sabedoria, detectado que o trabalho, 
particularmente o regulado – o emprego –, constitui o mais importante veículo 
de afirmação comunitária da grande maioria dos seres humanos que 
compõem a sociedade capitalista contemporânea, sendo, desse modo, um 
dos mais relevantes instrumentos de afirmação da Democracia na vida social 
e econômica. Afinal, o emprego, regulado e protegido por um sistema 
coordenado e consistente de normas jurídicas – o Direito do Trabalho –, 
desponta, como bem apreendido pelo Texto Máximo de 1988, como o 
principal veículo de inserção dos trabalhadores na arena socioeconômica 
capitalista, visando a lhes propiciar um patamar consistente de afirmação 
individual, familiar, social, econômica e até mesmo ética. Por todas essas 
razões, a Constituição da República e o Direito do Trabalho estabelecem, 
com sabedoria, não somente a priorização da relação de emprego no mundo 
do trabalho, como também a presunção da presença dessa relação de 
emprego, no contexto de uma efetiva existência de prestação laborativa por 
uma pessoa física a algum tomador de serviços.224 

 

Também em conformidade com Rafael da Silva Marques: 

Dar verdadeiro valor ao trabalho humano é buscar o pleno emprego, 
aumentando as ofertas de trabalho a quem tem qualificação e qualificar quem 
tem menos qualificação, buscar a segurança de quem trabalha e dar 
dignidade no momento do exercício de seu mister, não exigindo trabalho em 
condições penosas ou perigosas e eliminando a insalubridade. Valorizar o 
trabalho humano é diminuir consideravelmente a alienação, extinguir as horas 
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extraordinárias e colocar o ser humano, homem trabalhador, como fim em si 
mesmo e não como meio a que o capital atinja seu fim. 225 

 

Ainda consoante o autor: “O trabalho, portanto, assume a condição de ser o 

mais relevante meio de se garantir um mínimo poder à grande massa da população, 

que não possui riqueza e de outros meios lícitos ao seu alcance”.226 

Nesta perspectiva, o autor pontua: 

O que é importante ressaltar, ainda, é que, da forma como foi redigida a 
Constituição brasileira de 1988, dando ênfase ao trabalho humano, quer 
como fundamento da República, quer como princípio-base da ordem 
econômica e da ordem social, não há como interpretar os dispositivos 
constitucionais sem, necessariamente, dar destaque ao trabalho humano, em 
suas mais variadas formas, se sobrepondo ele aos demais elementos ligados 
principalmente ao mercado, por se tratar, também de elemento de dignidade 
da pessoa. Não se pode, com isso, desvalorizar e precarizar as relações de 
trabalho, pois isso geraria, por certo, um aumento das desigualdades sociais 
e prejudicaria a busca do pleno emprego, marginalizando boa parte da 
população economicamente ativa. O que deve ser feito, e isso cabe ao 
interprete, é que quando este se deparar com alguma situação que diga 
respeito ao trabalho humano, a forma de se resolver o impasse é levando-se 
em conta que este mesmo trabalho tem um valor social, que é um elemento 
de dignidade da pessoa humana, a fim de fazer valer os fundamentos e 
objetivos fundamentais da República (arts. 1º e 3º) e os princípios da ordem 
econômica e social (arts. 170 e 193). 

 

Neste enleio, 
 

a valorização do trabalho humano, não apenas importa em criar medidas de 
proteção ao trabalhador, como ocorreu no caso do Estado de bem-estar 
social, mas sim admitir o trabalho e o trabalhador como principal agente de 
transformação da economia e meio de inserção social. Com isso, o capital 
deixa de ser o centro dos debates econômicos, devendo-se voltar para o 
aspecto, quem sabe subjetivo, da força produtiva humana. Conclui-se, 
portanto, que a proteção ao trabalho humano deve ser levada às mais 
extremas consequências, pois depende o funcionamento do modo de 
produção capitalista. Sem labor humano, não há acúmulo de capital, quando 
a recíproca nem sempre é verdadeira. Para que este modo de produção 
permaneça operando, e ele tem por base principalmente o aspecto 
econômico, mister se faz a valorização do trabalho humano, alçando o valor 
social do trabalho, fundamento da República, à condição de direito 
fundamental, protegido de forma rígida, não podendo ser mitigado ou atingido 
por qualquer elemento que não seja de valorização ou de destaque. Buscar 
o verdadeiro valor do trabalho humano, como quer a Constituição brasileira 
de 1988, é defender condições humanas de prestação de trabalho, buscar 
justo pagamento pelo trabalho prestado, protegendo o trabalhador a elemento 
de manutenção do modo de produção capitalista.227 
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Observa-se, assim, que valorizar o trabalho humano significa não só proteger 

o trabalhador contra as condutas abusivas do empregador, bem como oferecer-lhe 

condições dignas de labor. Destarte, o trabalho é um meio de realização humana, que 

além de construir a autoestima e desenvolver as potencialidades do trabalhador, rende 

frutos para a sociedade, como coletividade. 

Como observa Gabriela Neves Delgado: 

Se o trabalho é um direito fundamental, deve pautar-se na dignidade da 
pessoa humana. Por isso, quando a Constituição Federal de 1988 se refere 
ao direito ao trabalho, implicitamente já está compreendido que o trabalho 
valorizado pelo texto constitucional é o trabalho digno.228 

 

A autora ainda defende: 
 

Considerando o prisma da dignidade do trabalho é que o homem trabalhador 
revela a riqueza de sua identidade social, exercendo sua liberdade e a 
consciência de si, além de realizar, em plenitude, seu dinamismo social, seja 
pelo desenvolvimento de suas potencialidades, de sua capacidade de 
mobilização ou de seu efetivo papel na lógica das relações sociais e 
coletivas.229 

 
 

Razão pela qual, “apenas o trabalho exercido em condições dignas é tido como 

instrumento capaz de consolidar a identidade social do trabalhador e de promover sua 

emancipação coletiva”. 230 

Neste sentido, proteger e assegurar o trabalho dos extremos do capitalismo 

visando à verdadeira concretização do princípio do valor social do trabalho constitui 

um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que 

ambos se correlacionam e se complementam. É importante observar que o valor social 

do trabalho é princípio tanto da ordem econômica quanto da ordem social. 

 
2.2.5 O princípio da função social da empresa 

 
 

Eduardo Milléo Baracat e Veronica Calado, de forma conjunta, observam que 

“a ideia relativa à função social da empresa está diretamente vinculada a função social 
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da propriedade, asseguradas pelos arts. 5º, XXIII e 170, III, da Constituição Federal 

de 1988”.231 

Reza, assim, os arts. 5º, inciso XXIII e 170, inciso III, da Constituição Federal 

de 1988: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 

 

[...] 
 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social. 

[...] 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; II 
- propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; [...]. 

 

É preciso destacar que a função social da propriedade aplicada à empresa, de 

certa forma criou um dever de que não basta apenas a manutenção da empresa, é 

necessário que a empresa esteja alinhada com o bem comum da coletividade, que é 

assegurar a sua função social. 

Conforme Eduardo Tomasevicius Filho, “a função social da empresa constitui 

o poder-dever de o empresário e os administradores da empresa harmonizarem as 

atividades da empresa, segundo o interesse da sociedade, mediante a obediência de 

determinados deveres, positivos e negativos”.232 

Neste contexto, afirma com exatidão Fábio Konder Comparato: 

Quando se fala em função social da propriedade não se indicam as restrições 
ao uso e gozo dos bens próprios. Estas últimas são limites negativos aos 
direitos do proprietário. Mas a noção de função, no sentido em que é 
empregado o termo nesta matéria, significa um poder, mais especificamente, 
o poder de dar ao objeto da propriedade destino determinado, de vinculá-lo a 
certo objetivo. O adjetivo social mostra que esse objetivo corresponde ao 
interesse coletivo e não ao interesse próprio do dominus; o que não significa 
que não possa haver harmonização entre um e outro. Mas, de qualquer modo, 
se se está diante de um interesse coletivo, essa função social da 

 
 
 
 

231 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
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propriedade corresponde a um poder-dever do proprietário, sancionável pela 
ordem jurídica. 233 

 

Segundo José Afonso da Silva, para a Constituição Federal de 1988, a livre 

iniciativa só é legítima quando esta se subordina aos preceitos constitucionais, como 

a dignidade humana e o desenvolvimento nacional. Ensina o autor que a iniciativa 

econômica privada é amplamente condicionada no sistema da constituição econômica 

brasileira. Se ela se implementa na atuação empresarial, e essa se subordina ao 

princípio da função social, para realizar ao mesmo tempo o desenvolvimento nacional, 

assegurada a existência digna de todos, conforme ditames da justiça social, a 

liberdade de iniciativa só se legitima quando voltada à efetiva consecução desses 

fundamentos, fins e valores da ordem econômica. 234 

No mesmo sentido, afirma Mauricio Godinho Delgado: 

Nesse quadro constitucional lógico e teleológico, fica bastante claro que o 
reconhecimento da propriedade privada e da livre iniciativa no Brasil, é, sem 
dúvida, inegável, porém mediante a submissão desses institutos e dinâmicas 
próprias do sistema capitalista aos demais princípios e regras da mesma 
Constituição da República, inclusive aqueles que enfatizam, por exemplo, a 
centralidade da pessoa humana na ordem jurídica e na realidade 
socioeconômica, a dignidade da pessoa humana, a justiça social, a 
valorização do trabalho e emprego, o bem-estar individual e social, além dos 
demais que buscam estruturar um verdadeiro Estado Democrático de Direito 
no País. 235 

 

Desse modo, verifica-se que, na medida em que a empresa se torna uma mola 

propulsora da economia, ela deve ter políticas condizentes com os princípios éticos e 

morais que norteiam a sociedade como coletividade, tendo em vista seu potencial 

criador e influenciador. 

Diante disso, 

A empresa, tal qual a concebemos hoje, não é mais uma mera produtora ou 
transformadora de bens que coloca no mercado. É, antes de tudo, um poder. 
Representa uma força socioeconômico-financeira determinada, com uma 
enorme potencialidade de emprego e expansão que pode influenciar, de 
forma decisiva, o local em que se encontra.236 

 

Humberto Theodoro Júnior complementa: 

A ordem constitucional de nossos tempos, por isso, evita o intervencionismo 
gerencial público no processo econômico; deixa de atribuir ao Estado a 

 

233 COMPARATO, Fabio Konder. Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, 
p. 32. 
234 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005, p.794. 
235 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho e princípios de direito 
individual e coletivo do trabalho. 5 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 63. 
236 ARNOLDO, Paulo Roberto Colombo; MICHELAN, Taís Cristina de Camargo. Função social da 
Empresa. Direito-USF, V.17, p. 88, jul./dez.2000. 
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exploração direta dos empreendimentos de ordem econômica; mas também 
não pode permitir que em nome da liberdade negocial a força econômica 
privada seja desviada para empreendimentos abusivos, incompatíveis com o 
bem-estar social e com valores éticos cultivados pela comunidade. 237 

 

Portanto, a empresa, como detentora de um imenso potencial criador, 

influenciador e transformador, quando ativa na ordem econômica, mesmo que a 

serviço do lucro, não deve se restringir a essa finalidade lucrativa. Ela deve ampliar a 

sua busca para alcançar o bem comum, a fim de ganhos econômicos mais justos para 

todos, e dessa forma, atender e proteger os preceitos constitucionais sociais. 

Diante disso, 

A Constituição da República brasileira, em consonância com os princípios da 
valorização do trabalho e da justiça social – a par do próprio princípio 
constitucional máximo, que é o da dignidade da pessoa humana -, reconhece 
o sistema capitalista no País, a propriedade privada dos meios de produção 
e de qualquer bem material ou imaterial, mas inquestionavelmente, submete 
tal propriedade a sua função social e, na mesma medida, à sua função 
ambiental. 238 

 

Isso posto, o princípio constitucional da função social da empresa foi erigido 

não para impedir a atividade econômica da empresa, mas sim para que a empresa 

possa colocar o seu potencial criador, influenciador e transformador também à serviço 

da sociedade, a fim de atender preceitos constitucionais sociais como a dignidade da 

pessoa humana, o desenvolvimento nacional e a valorização do trabalho humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237 THEODORO JÚNIOR. Humberto. O Contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p. 34. 
238 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho e princípios de direito 
individual e coletivo do trabalho. 5 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 61. 



80 
 

 
 

 

CAPÍTULO 3 – A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Neste capítulo será abordada a evolução histórica e legislativa da proteção 

internacional, constitucional e infraconstitucional brasileira da pessoa com deficiência. 

Será analisada a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também será abordada a 

conceituação e as espécies de deficiências elencadas pela Legislação internacional e 

brasileira. 

Vislumbra-se ainda apresentar um panorama o qual demonstra que a superação 

da segregação social se constitui para as pessoas com deficiência, com frequência, 

em um obstáculo maior que a superação da própria deficiência, o que lhes destina um 

futuro de luta para que possam, de fato, exercer plenamente os seus direitos sob o 

viés do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 
3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA 

 

 
As pessoas com deficiência foram tratadas de diversas maneiras ao longo da 

história da humanidade, variando de acordo com o local, a época histórica e a cultura. 

Houve atitudes de extermínio e abandono, mas também, atitudes de proteção e 

respeito, estas, contudo, com menor frequência. 

Como exemplo de atitudes de respeito e proteção, destaca-se o caso dos hindus, 

que consideravam os cegos, pessoas mais sensíveis e por isso estimulavam o 

ingresso destes nas atividades religiosas.239 

Há que mencionar, ainda, as atitudes de extermínio, em Esparta, recém- 

nascidos, frágeis ou deficientes, que eram lançados do alto do Taigeto (abismo de 

mais de 2.400 metros de altitude, próximo de Esparta).240 

É preciso destacar também que na Roma antiga, a Lei das XII Tábuas (450-449 

a.C) autorizava o patriarca a eliminar filhos defeituosos, na seguinte redação: “É 

 
 
 
 

 
239 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho da pessoa com deficiência. São Paulo: LTr, 
2006, p. 32. 
240 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. O trabalho da pessoa com deficiência. São Paulo: LTr, 
2006, p. 71. 
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permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de cinco 

vizinhos”.241 

É notório que as pessoas com deficiência passaram por uma longa trajetória 

histórica até serem consideradas pessoas detentoras dos direitos humanos 

fundamentais, bem como à dignidade humana e à igualdade de tratamento, sem 

discriminação negativa, sendo ainda assegurada a elas a discriminação positiva, 

quando necessária, com a finalidade de igualar oportunidades com a devida justiça 

social. 

De acordo com Lutiana Nacur Lorentz, as pessoas com deficiência... 

 
chegaram a ser tão discriminadas que, em determinados períodos, foram 
excluídas tanto do conceito de povo ativo quanto do conceito de destinatário 
de prestações civilizatórias, porque chegaram a ser equiparadas a seres 
bestiais e a “quase-pessoas”.242 

 

Acerca disso, a referida autora, ainda classifica a história das pessoas com 

deficiência em quatro fases distintas, quais sejam: a) fase de eugenia (ou da 

eliminação); b) fase do assistencialismo (ou da piedade caridosa); 

c) fase da integração; e d) a fase atual da inclusão.243 

Consoante ainda estatui, não há uma divisão exata na história da humanidade 

acerca destas quatro fases. Segundo ela: 

É importante explicar-se que as fases da eliminação, assistencialismo, da 
integração e da inclusão não são fases absolutamente divididas ao longo da 
história, mas marcadas pela preponderância de umas sobres as outras e 
também por avanços e retrocessos, tanto que em plena fase da pós- 
modernidade, em tese, em plena fase da inclusão há retorno à fase da 
eliminação de forma pontual, a partir da realização do aborto eugênico.244 

 

Sobre tal aspecto, a fase de eliminação, predominante na antiguidade clássica, 

ainda existe nos dias atuais de uma forma sutil, tendo em vista que: 

Na fase de eliminação, ocorreu a preponderância da repulsa e do desprezo, 
o que acabou sustentando políticas e teorias jurídicas eliminatórias das 
pessoas com deficiência desde a Antiguidade Clássica, passando de forma 
menos acentuada e episódica pela época da Idade Média, pela era moderna 
(notadamente com a política e dogmática biologista do nazifascimo) e 
também pela era pós-moderna (também de forma pontual e não conjuntural) 

 

 

241 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: lições introdutórias. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2009, p. 32. 
242 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 79. 
243 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 78. 
244 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 92. 



82 
 

 
 

 
com a adoção dos abortos preventivos e eliminação de fetos “defeituosos” 
etc.245 

 

Assim sendo, na análise sempre oportuna de Lutiana Nacur Lorentz, era 

evidente que na antiguidade clássica não havia um tratamento humanizado para as 

pessoas com deficiência, porém, não era por maldade, pois o principal objetivo era 

proteger as necessidades da cidade, além do estigma da pena divina. 

Razão pela qual: 

 
Percebe-se que em termos gerais (com atenuações, como será visto ao longo 
das obras platônicas) havia o mote político da eliminação ou assassinato puro 
e simples das pessoas com deficiência, a adoção das chamadas “políticas 
eugênicas”, baseadas sobretudo em dois fundamentos. O primeiro 
fundamento baseava-se na visão organicista da sociedade tanto de Platão 
quanto de Aristóteles. Estes filósofos (com algumas diferenciações a serem 
abordadas) adotavam estas políticas não por uma atitude malévola, mas 
porque entendiam ser esta a melhor postura para salvaguardar as 
necessidades da polis, ou da cidade, como um todo, já que no organicismo 
este conceito devia ser preponderante, muitas vezes, até em detrimento do 
bem-estar, ou até sobrevivência do indivíduo, como já descrito anteriormente. 
O segundo fundamento era por causa do estigma de que as PCDs 
carregavam de malquerença dos deuses, ou de que a deficiência “em si” era 
produto de um castigo, ou pena divina, por um mau comportamento da 
pessoa ou de seus pais.246 

 
Nesse contexto, Otto Marques da Silva aponta que a eliminação de crianças 

disformes foi um ato frequente na história da antiguidade, tendo o Cristianismo levado 

a Grécia alterar aos poucos esse costume, tendo em vista que o conteúdo da doutrina 

cristã condenava a prática de matar as crianças malformadas.247 

De tal modo, Lutiana Nacur Lorentz assinala que o pensamento cristão se tornou 

universal, com a tendência de incluir as pessoas com deficiência, inclusive retirando o 

caráter de estigma da deficiência, muito presente em outras épocas. Por isso, destaca 

a autora que: 

Com relação à questão específica da igualdade da pessoa com deficiência 
nesta fase, é evidente que o pensamento cristão por ser universal convergiu 
mais para a inclusão de várias classes de pessoas na sociedade (apesar 
disto, como também já visto, mesmo entre as doutrinas cristãs, existiam 
divergências) entre essas as pessoas deficientes, do que para a exclusão [...]. 
Neste mesmo sentido, a Bíblia tratou de retirar vários estigmas sobre as 

 
 
 
 

245 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 92. 
246 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 98. 
247 SILVA, Otto Marques da. A Epopéia Ignorada – A pessoa deficiente na história do mundo de 
ontem e de hoje. São Paulo: Editora CEDAS, 1987, p. 86-91. 
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pessoas com deficiência, já que desmitificou o caráter de pena divina que 
sempre tinha sido imputada à deficiência.248 

 

Sobre o aspecto supracitado, o cristianismo ao divulgar a doutrina cristã baseada 

na piedade caridosa, influenciou para que as pessoas com deficiência fossem vistas 

pela sociedade com uma ótica de pena e dever de assistência. 

Como observa Lutiana Nacur Lorentz: 

 
É evidente que neste contexto inspirado na caridade, na pena e na repulsa, 
a interação da sociedade com a PCD era caracteristicamente angustiada, 
baseada predominantemente na piedade (caridosa) e no distanciamento, já 
que se tratava de uma relação entre pessoas não iguais, implicando a 
existência de um superior (o que tem pena) e de outro inferior (do qual se tem 
pena); relação esta também marcada pelas noções católico-cristãs de culpa 
e pecado em não assistir a pessoa necessitada. 249 

 

Destarte, como o cristianismo condenava a prática de matar as pessoas com 

deficiência, então elas eram segregadas em hospitais, casas de saúde, longe dos 

olhos da cidade, nascendo assim a característica de assistência do cristianismo 

inspirada pela caridade, amor ao próximo e benevolência.250 

Otto Marques da Silva relata que foi justamente pela influência da Igreja Católica 

que surgiram os primeiros hospitais e organizações de caridade e assistência, 

destinados ao atendimento de pobres, doentes e pessoas com deficiência 

abandonadas.251 

Observa-se, assim, que foi com o surgimento do Cristianismo, que houve uma 

mudança no tratamento das pessoas com deficiência, passando da attitude de 

eliminação para uma postura assistencialista. 252 

Conforme elucida Lutiana Nacur Lorentz, apesar da doutrina cristã ter estimulado 

a adoção da postura de piedade caridosa para com as pessoas com deficiência, o 

surgimento da fase de assistencialismo, o que é um avanço comparado com a fase 

da eliminação, a relação de assistência e dependência extrema induziu ao isolamento, 

exclusão física e dependência das pessoas com deficiência do resto da sociedade. 

Neste aspecto, ensina a autora: 

 

 

248 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
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e de hoje. São Paulo: Editora CEDAS, 1987, p. 116-128. 
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ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 106. 
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Para as próprias PCDs, esta interação implicava, quase sempre, negação da 
deficiência, autodepreciação e extrema dependência com relação às pessoas 
e à sociedade que as assistiam. Em verdade, esta fase agravou tanto a 
exclusão das PCDs, quanto sua dependência e distanciamento das pessoas 
e da sociedade ditas “normais”, o que, de certa forma não deixa de ser uma 
eliminação da PCD senão física (como na fase anterior) pelo menos visual, já 
que as PCDs não eram vistas, porque estavam isoladas; logo, não 
incomodavam tanto. 253 

 

A terceira fase, chamada de integração, iniciou-se no Renascimento e teve na 

invenção do alfabeto de Braile, em 1824, por Louis Braille, um marco inicial de grande 

importância. 254 

Nessa fase de integração, as pessoas com deficiência começaram a receber 

atenções mais humanizadas, porém, eram mais voltadas à necessidade de adaptação 

da pessoa com deficiência. Assim, buscava-se primeiramente a “cura” das pessoas 

com deficiência, para depois permitir a inserção social delas na sociedade. 

A esse respeito, pontifica Lutiana Nacur Lorentz: 

 
Nesta fase, já não se buscava isolar a PCD em instituições de caridade, 
quase sempre de cunho religioso, sem nenhuma preocupação com sua 
educação, trabalho, ou melhoria de sua condição, mas sim com a 
preocupação de dar um atendimento médico-cientifico a essas pessoas. 
Como já citado, o primeiro equívoco desta fase foi que inicialmente o modelo 
médico buscava a cura e a “normalização” destas pessoas, a qualquer custo, 
descambando quase sempre em fracasso e desilusão. Em verdade, esta fase 
tinha como pano de fundo a necessidade de primeiro ajustar, consertar, curar 
[...] a PCD para só depois inseri-la no seio da sociedade. Era preciso, nesta 
linha de pensamento, preparar a pessoa com deficiência para o convívio 
social, para numa fase posterior permitir seu convívio com as pessoas ditas 
“normais” da sociedade. 255 

 

Imperioso salientar que a postura da sociedade nessa fase de integração, no 

sentido de buscar uma solução ou uma cura para as pessoas com deficiência, resultou 

na criação de várias políticas públicas especiais para as pessoas com deficiência. 

Então, nesta fase de integração, é preciso citar como exemplo, o caso do 

imperador do Brasil Dom Pedro II, que foi influenciado pelas ideias europeias, 

fundando o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854), hoje chamado Instituto 

Benjamin Constant. Há também que destacar como exemplo, o Imperial Instituto dos 

Surdos Mudos (1857), hoje denominado Instituto Nacional de Educação dos Surdos 
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(INES), ambos em atividade atualmente e referência nacional no tratamento dessas 

necessidades especiais. 256 

Nesse contexto, Luiz David Albert Araújo observa que aos poucos, diante das 

exigências da sociedade, foi tornando-se clara a necessidade de uma intervenção do 

Estado para além de proteger os direitos das pessoas com deficiência, de modo a 

garantir que esses direitos fossem aplicados na prática, com o objetivo de assegurar 

a igualdade material, para que a pessoa com deficiência fosse de fato integrada à 

sociedade. 

As liberdades públicas, como atualmente concebidas, compreendem, além 
do direito individual (liberdade negativa), um direito a uma prestação do 
Estado (liberdade positiva). A evolução histórica demonstra que o indivíduo 
julgou insuficiente a garantia dos direitos contra o Estado (liberdade de 
expressão, liberdade de domicílio, liberdade de sigilo de correspondência), 
necessitando de uma atuação efetiva do Estado, exigindo dele uma prestação 
positiva. Desde os primeiros momentos do entusiasmo revolucionário de 
1789, até nossos dias, a ideia de liberdades públicas sofreu grande alteração. 
Ao lado, portanto das liberdades negativas (comportamentos garantidos, sem 
a ingerência do Estado), convivem as liberdades positivas (obrigação de o 
Estado comparecer para a prestação de certas tarefas). A evolução dos 
diplomas internacionais, consubstanciados em constituições ou declarações 
de direitos, demonstra que, a partir do século XX, a preocupação não se 
cingia, apenas, a garantir liberdades individuais, mas colocar o cidadão 
desprotegido em contato com elas, fornecendo meios para o seu exercício. 
As prestações positivas, consequência do Estado Social, encontram-se 
reconhecidas por Paulo Bonavides. [...]. Somente a partir da participação 
efetiva do Estado, é que o direito poderá se concretizar. Não se trata, 
portanto, de exigir uma abstenção do Estado, para que o direito não sofra 
interferência, tal como a primitiva ideia de liberdade, mas exatamente, o 
contrário, estamos diante de uma típica necessidade de intervenção do 
Estado para a composição da igualdade. O direito à integração social, 
portanto, situa-se no campo das liberdades positivas, exigindo, sempre uma 
participação do Estado para a sua concretização.257 

 
 

No tocante aos dispositivos constitucionais brasileiros sobre a integração social 

da pessoa com deficiência, Luiz Alberto David Araújo assinala que as Constituições 

de 1824 e 1891 foram omissas. 258 

Já a Constituição de 1934, o autor destaca que foi uma das primeiras a proteger 

o direito à integração social da pessoa com deficiência. 

Dessa maneira, 
 
 
 
 

256 MAZZOTA, Marcos José da Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 5 
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A Constituição de 1934 traz o dispositivo que consagra a igualdade no inciso 
1 do artigo 113. Revelando o caráter social da Constituição de 1934, podemos 
aí encontrar um embrião do conteúdo do direito à integração social da pessoa 
deficiente. O artigo 138 assim disciplinava: Incumbe à União, aos Estados, 
aos Municípios, nos termos das leis respectivas: a) assegurar amparo aos 
desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais, 
cuja orientação procurarão coordenar; b) estimular a educação eugênica; (...) 
e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono 
physico, moral e intelectual; f) adotar medidas legislativas e administrativas 
tendentes a restringir a moralidade e a morbidade infantis; e de hygiene 
social, que impeçam à propagação das doenças transmissíveis; g) cuidar da 
hygiene mental e incentivar a lucta contra os venenos sociais.259 

 
As Constituições de 1937, 1946 e 1947, por sua vez, não inovaram, limitando-se 

a garantir o direito à igualdade e ao benefício previdenciário em caso de invalidez do 

trabalhador.260 

No entanto, Luiz Alberto David Araújo destaca que a Emenda n. 12, apresentada 

à Constituição de 1967, representou um grande avanço na proteção constitucional das 

pessoas com deficiência por positivar vários direitos humanos fundamentais. Como 

afirma o autor: 

 
O maior avanço, no entanto, surgiu com Emenda n. 12, à Constituição Federal 
de 1967 promulgada em 17 de outubro de 1978: Artigo único – É assegurado 
aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica especialmente 
mediante: I – educação especial e gratuita; II- assistência, reabilitação e 
reinserção na vida econômica e social do país; III- proibição de discriminação, 
inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço público e a salários; IV- 
possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. Sem dúvida, a 
Emenda n.12 representou grande avanço na proteção das pessoas 
portadoras de deficiência. Serviu de base para uma série de medidas judiciais 
(a ação dos deficientes que requereram acesso às rampas de embarque do 
metrô de São Paulo).261 

 

Observa-se, assim, que a fase de integração é marcada pela abertura da 

sociedade para com as pessoas com deficiência, com estímulos para a vida social 

dessas pessoas. Porém, é notório que esses estímulos eram executados com base 

em políticas segregacionistas impedindo o convívio da sociedade com a diversidade, 

tornando a sociedade ignorante, intolerante e insensível para com as necessidades 

das pessoas com deficiência. 
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Em decorrência disso, Lutiana Nacur Lorentz observa que justamente por causa 

dessas políticas segregacionistas, a autonomia da pessoa com deficiência era pouco 

estimulada. Segundo a autora: 

A base desta fase, no fundo, ainda é a de proteção e paternalismo com 
relação a essas pessoas, o que dificultou, ou mesmo inviabilizou, a passagem 
do primeiro momento deste paradigma, da preparação das PCDs, ao 
pretendido segundo momento, o da inserção destes cidadãos no seio da 
sociedade. O trabalho, a educação, a acessibilidade etc. eram executados 
com base em políticas segregacionistas e não se ultrapassou este momento, 
já que tanto a PCD não conseguia inserir-se na sociedade “normal”, quanto a 
própria sociedade não tinha sido preparada para o convívio com a diversidade 
e não conseguia adaptar-se a ela. [...] Na visão deste trabalho, outro erro 
medular desta fase foi o fato de a autonomia da pessoa com deficiência ser 
pouco estimulada já que ela era educada para uma vida confinada em 
determinados espaços “especiais, tais como escolas especiais de ensino, 
oficinas especiais de produção etc., e quando a mesma tentava ingressas em 
espaços sociais “normais” não o conseguia. Assim, a pessoa com deficiência 
não tinha autonomia, não era o sujeito de seu processo de emancipação e, 
de outro lado, a sociedade a via como uma estranha e não se encontrava 
nem física ou socialmente adaptada para este convívio com a sociedade. 262 

 
Portanto, na fase de integração a sociedade aceita a pessoa com deficiência, 

desde que ela, por seu esforço, incorpore-se à sociedade, superando os mais diversos 

obstáculos de forma solitária. A sociedade nada faz para possibilitar ou facilitar a sua 

inclusão, apenas permite a entrada da pessoa com deficiência no convívio social, 

colocando a responsabilidade toda da inserção social dela para ela mesma. 

Como destaca Eugênia Augusta Gonzaga Fávero: 

 
Por exemplo, numa visão apenas de integração, diante da garantia 
constitucional do direito de ir e vir, um espaço público deve estar aberto a 
todas as pessoas, mas não necessariamente adaptado. Não se proíbe o 
acesso a ninguém, mas, se alguma pessoa não conseguir adentrá-lo por 
limitações pessoas, o problema não é do responsável do local. Assim, uma 
pessoa que usa cadeira de rodas não estaria proibida, por exemplo, de 
transitar num logradouro público, mas tendo em vista os obstáculos 
arquitetônicos, insuperáveis para ela, por mais que se esforce, não consegue 
exercer seu direito. 263 

 

É factível que a grande característica da fase de integração é a tolerância, o que 

de acordo com Lutiana Nacur Lorentz, sinaliza apenas o mínimo de convivência 

pacífica entre as pessoas com deficiência e a sociedade, o que é muito distante do 

devido respeito pleno que as pessoas com deficiência merecem, tendo em vista que 

 
 

 
262 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 119. 
263 FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direitos das pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: 
WVA, 2004, p. 39. 
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elas também são pessoas humanas com direito a uma vida digna, justamente o que 

é perseguido na fase atual de inclusão. 264 

Conforme ensina a referida autora: 

 
A tolerância em seu viés positivo é o antônimo de fanatismo, de autoritarismo, 
de sectarismo. Entretanto, também há um viés negativo, algo que incomoda: 
ela expressa não uma aceitação plena, incondicional, com admiração ou 
respeito, mas uma espécie de aceitação condescendente e até desdenhosa. 
[...]. Assim, a tolerância que é a pedra de toque desta fase está muito longe 
do tratamento do respeito pleno, de admiração, do sentimento de amor entre 
as pessoas, porém, obviamente, representa um avanço tanto em relação à 
fase anterior de assistencialismo que tinha eixo sobre a palavra piedade, 
quanto em relação à fase de eliminação. Entretanto, os ideais de relações 
entre PCDs e não PCDs com base em real respeito, igualdade e aceitação 
plena ainda não estão presentes e serão ideais mais presentes na próxima 
fase histórica, depois da integração. 265 

 

Mister ressaltar que a fase atual de inclusão iniciou depois da segunda guerra 

mundial na Europa e nos Estados Unidos266, bem como no Brasil, da década de 1980 

a 1900 em diante267. 

Logo, Luiz Alberto David Araújo destaca que, na realidade, a proteção específica 

dos direitos das pessoas com deficiência surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial. 

Consoante ensina o autor: 

Na realidade, a inserção da proteção especifica dos direitos das pessoas 
portadoras de deficiência só surgiu após a efetivação dos direitos sociais nos 
diplomas constitucionais modernos. Como já visto, é a partir da Segunda 
Guerra Mundial que se verifica a necessidade das prestações positivas do 
Estado, momento em que, diante da quantidade de vítimas de conflito, surge 
a necessidade de proteger a pessoa portadora de deficiência.268 

 

Nesta linha de raciocínio, verifica-se que no pós-guerra, o mundo percebeu a 

necessidade de criar mecanismos para que os horrores da guerra não mais se 

repetissem, bem como assegurar a proteção aos seres humanos, o que impulsionou 

a criação da Organização das Nações Unidas em 1945, bem como a elaboração da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que são, a propósito, os dois 

principais marcos de inauguração do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Seguindo a apropriada visão de Sidney Guerra: 
 
 

264 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 116-121. 
265 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 121. 
266 SHIEBER, Benjamim M. Iniciação ao direito trabalhista norte-americano. São Paulo: LTr, 1988, 
p. 20-50. 
267 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 140-167. 
268 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 
Brasília: Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1997, p. 60. 
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De fato, o moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos é um 
fenômeno pós-guerra e seu desenvolvimento pode ser atribuído às 
monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que 
parte dessas violações poderia ter sido prevenida se um efetivo sistema de 
proteção internacional dos direitos humanos já existisse, o que motivou o 
surgimento da Organização das Nações Unidas, em 1945. Frise-se que o ano 
de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos inaugura um 
novo momento em relação aos direitos humanos, na medida em que o 
referido documento internacional proclama direitos para todas as pessoas 
independentemente de sexo, cor, idioma, religião, opinião etc. (...) Seu texto 
foi elaborado pelos membros do Comitê de Direitos Humanos, liderado por 
Eleanor Roosevelt, o qual buscou incluir todos os aspectos dos direitos 
humanos: desde os direitos culturais, sociais, econômicos até os direitos civis 
e políticos. Dentro da expectativa de proteção dos direitos de todas as 
gerações, a Declaração, além de vincular a universalidade desses direitos, 
também consolida sua indivisibilidade. Os direitos humanos são fundamentas 
humanos e universais e sua vigência independe da lei positiva que outorgue 
porque são inerentes ao homem. A finalidade desse documento internacional 
é padronizar a conduta dos Estados que integram a sociedade internacional, 
consagrando os direitos que defende no âmbito universal, direitos esses que 
se fundamentam no respeito à dignidade humana. 269 

 
Em face disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que 

reafirma as diretrizes da Carta das Nações Unidas de 1945, é muito importante para 
a história da humanidade, por ser abrangente e ter a intenção de proteger os seres 
humanos em todos os aspectos. Em especial, prevê no primeiro artigo que todas as 
pessoas são iguais, sendo que no seu segundo artigo prevê que toda pessoa tem 
capacidade para gozar os direitos, independentemente de qualquer condição. Já no 
sétimo artigo, prevê que todos têm direito à igual proteção contra qualquer 
discriminação que viole a presente Declaração. No vigésimo quinto, prevê que toda 
pessoa tem direito à segurança, inclusive em caso de invalidez. Vejam-se, 
respectivamente: 

Artigo I. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade. 

 
Artigo II. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

 
[...] 

 
Artigo VII. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, 
a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer 
discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento 
a tal discriminação. 

 

[...] 
 

Artigo XXV. 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 
o direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

 

 
269 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo. Saraiva, 2015, p. 503. 
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velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu 
controle. 

 

Nesta toada, Sidney Guerra elucida que o princípio da dignidade da pessoa 

humana guia a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, tendo em vista 

que... 

o princípio norteador da Declaração é o da dignidade da pessoa humana que 
se valor a partir da percepção de que ela (dignidade) não é alienável ou 
renunciável. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada como 
ideal comum a ser alcançado por todos os povos e todas as nações, a fim de 
que os indivíduos e órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no 
espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o 
respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas 
progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e sua 
aplicação, tanto entre as populações dos próprios Estados-membros como 
entre as dos territórios colocados sob sua jurisdição. 270 

 
Pode-se afirmar, então que, seguindo a tendência mundial de proteção aos 

direitos humanos da humanidade, o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 

assegura que o Brasil foi instituído com o escopo de assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça. 

Destarte, a Constituição Federal de 1988 ainda trouxe a dignidade da pessoa 

humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, no art. 1°, inciso III, 

como diretriz a ser perseguida, nos mesmos moldes da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1988, que serviu de inspiração à Carta Magna de 1988. 

Neste sentido, vale destacar o preâmbulo e o art. 1° da Constituição Federal de 

1988, respectivamente: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem- 
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 
I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

 
270 GUERRA, Sidney. Curso de direito internacional público. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 503. 
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V - o pluralismo político. 

 
No viés do tema, Mauricio Godinho Delgado assinala que a Constituição Federal 

de 1988 buscou garantir um patamar mínimo civilizatório aos cidadãos brasileiros, com 

vistas ao atendimento às suas necessidades básicas, o que também foi feito em 

relação às pessoas com deficiência.271 

Logo, acentua o autor que os dispositivos constitucionais que versam sobre a 

proteção às pessoas com deficiência, são a) artigo 5º, caput; b) artigo 7º, inciso XXXI; 

c) artigo 37, inciso VIII; d) artigo 203, incisos IV e V; e) artigo 208, inciso III; e f) artigo 

227, inciso II: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes. 

 
[...] 

 

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

 
[...] 

 

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

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 

 

[...] 
 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

 
[...] 

 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 

 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. 

 
 
 

271 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 16 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 58. 
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 

 

[...] 
 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
[...] 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
[...] 

 

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

 

Como se vê, a Constituição Federal de 1988 adotou o modelo inclusivo, 

assegurando o direito à igualdade às pessoas com deficiência e cumprindo o princípio 

da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Consoante ensina Lutiana Nacur Lorentz: 

 
A principiologia da Constituição de 1988 também foi nitidamente inclusiva e 
não assistencialista no que concerne ao trabalho e à educação, o que se 
percebe pela adoção de princípios tanto da não discriminação negativa das 
pessoas com deficiência, do trabalho inclusivo, da educação universal e 
inclusiva destas pessoas (art. 227, II, § 2º, Constituição Federal de 1988) etc., 
quanto da não adoção da discriminação positiva no direito material.272 

 

Ainda conforme a autora, os modelos da educação assistencialista e do tipo 

integração foram substituídos pelo modelo inclusivo que permitiu um novo tratamento 

para com as pessoas com deficiência, buscando a inclusão em todos os aspectos da 

vida das pessoas com deficiência, ao invés de apenas tolerar e ou assistir, como era 

feito na fase de assistencialismo e na fase de integração. 273 

Desse modo: 

 
Estas novas noções de igualdade (muitas vezes, geométrica) de educação 
inclusiva, de design inclusivo e o trabalho das organizações não 

 
272 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 130. 
273 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 129-131. 
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governamentais foram vitais para o surgimento desta nova fase, chamada 
inclusiva, das pessoas com deficiência. Esta, diferentemente da fase da 
integração, considera que as deficiências não devem ser a todo custo 
consertadas, curadas, mas sim que deve haver a aceitação da diversidade 
social como um aspecto do direito à igualdade, sobretudo nas atuais 
sociedades multiculturais, nas quais a diversidade é a tônica social medular. 
Além disso, nesta fase, não é a pessoa com deficiência que deve ser, a todo 
custo, primeiramente “curada” para só depois merecer uma chance de 
convívio social, mas sim o oposto: é a sociedade que deve educar-se, ser 
adaptada (materialmente, arquitetonicamente, socialmente, no aspecto 
atitudinal etc.) e ajustar-se para receber as PCDs. O exemplo do design 
inclusivo ou universal supracitado demonstra que é o planejamento 
arquitetônico que deve adaptar o meio ambiente para as pessoas PCDs, para 
as pessoas obesas, idosas, etc., e não o contrário. Em verdade, isto deixa 
claro que a igualdade e a diversidade são apenas dois lados e uma mesma 
moeda, complementando-se mutuamente. Outro fator medular desta fase é 
que a pessoa com deficiência, necessariamente, deve ser agente condutor 
de sua autonomia e não mero recebedor passivo de prestações alheias, como 
o foi nas fases de assistencialismo e de integração, ou seja, o cidadão com 
deficiência tem de ser sujeito de seu processo de inclusão exigindo-se do 
mesmo um esforço contínuo e pari passu ao esforço social para sua 
autonomia, direito ao trabalho, à educação etc.274 

 

Dessa maneira, o modelo inclusivo traz a ideia de que a sociedade deve adaptar- 

se e ajustar-se para receber as pessoas com deficiência, em todos os aspectos, e não 

o contrário, tendo em vista que as pessoas com deficiência têm direito à igualdade da 

mesma maneira que os outros seres humanos, e também têm o direito de viverem em 

sociedade de forma digna e respeitosa, já que o princípio da dignidade da pessoa 

humana é um direito humano e fundamental de todos os seres humanos, sem 

exceção. 

 
3.2 A CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA E O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da 

ONU, de 2006, foi ratificada pelo Brasil em 2009. A referida Convenção internacional 

alterou conceitos importantes a respeito da pessoa com deficiência e trouxe a nova 

terminologia de pessoa com deficiência, por ser mais humana e inclusiva, fazendo 

com que o foco esteja na pessoa humana, e não somente na deficiência. 

Trata-se de um instrumento normativo internacional muito importante na história 

das pessoas com deficiência, por reconhecer o pleno e absoluto direito destas 

 
 

 
274 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
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pessoas à igualdade, concretizando assim, o princípio máximo do sistema jurídico 

nacional e internacional, que é a dignidade da pessoa humana. 

Ademais, tornou-se o primeiro tratado internacional de direitos humanos, 

aprovado nos termos do art. 5º, § 3° da Constituição Federal de 1988, com a redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, sendo assim equiparado ao status de 

norma constitucional. 

Nesta toada, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência é um instrumento normativo internacional de grande importância para a 

humanidade, pois serviu de impulso para uma maior proteção internacional dos 

direitos humanos da pessoa com deficiência; e de grande influência no direito interno 

dos países. 

Imperioso frisar que o Brasil, a fim de cumprir as diretrizes da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, instituiu a Comissão 

Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), com o objetivo de criar, acompanhar 

e avaliar as ações afirmativas no Brasil no tocante à efetiva inclusão social da pessoa 

com deficiência. Dessa maneira, constata-se que a referida Convenção internacional, 

bem como a Constituição Federal de 1988 e outras Leis infraconstitucionais, como o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.13.146 de 2015), tiveram o importante 

papel de agregar ainda mais a proteção às pessoas com deficiência no direito interno 

brasileiro. 275 

É preciso salientar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015) teve como finalidade adequar o ordenamento jurídico brasileiro à 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, do qual o 

Brasil é signatário. 

Dessa maneira, o Estatuto da Pessoa com Deficiência não inova na ordem 

jurídica brasileira, mas reconhece a capacidade de fato das pessoas com deficiência 

e internaliza contribuições jurídico-normativas de outros países no ordenamento 

jurídico do Brasil. Na verdade, o Estatuto é a formalização interna do cumprimento das 

obrigações que o Brasil se sujeitou internacionalmente à Convenção Internacional das 

Pessoas com Deficiência em 2009. 276 

 
 
 

275 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 136. 
276 ALVES, Raul Roland Climaco Serra. A pessoa com deficiência na ordem jurídica brasileira. Belo 
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Prescreve o art. 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.13.146 de 

2015): 

Art.1°. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. 

 
Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo 
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n° 186, de 9 de julho de 
2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3° do art. 5° da 
Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no 
plano jurídico externo, desde 31  de  agosto  de  2008,  e  promulgados  pelo 
Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no 
plano interno. 

 

Ressalta-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como função 

principal materializar os princípios e regras previstas na Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É visível que o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência trouxe um novo senso de inclusão, sendo necessária a 

implementação dos direitos ali previstos de forma prática e eficaz, tornando a 

sociedade mais justa e inclusiva. É dessa forma, pela ótica da inclusão social e pelo 

caráter da dignidade da pessoa humana, que devemos analisar e estudar a questão 

da deficiência. 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência constituem expressões legislativas provenientes 

da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade material. Destarte, o 

fundamento e o núcleo central dos direitos humanos, é a dignidade da pessoa 

humana. Por meio dela, todos nascem iguais, e mesmo que tenham alguma limitação 

física, mental ou sensorial, possuem os mesmos direitos e deveres que todos os 

demais indivíduos. 

Em tal contexto, assevera Lilia Pinto Marques que uma sociedade é menos 

excludente e mais inclusiva, quando reconhece a diversidade humana e as 

necessidades específicas das pessoas com deficiência, a fim de promover ajustes 

necessários. 277 

 

 
277 MARQUES, Lilia Pinto. Artigo 2 - Definições. In: A convenção sobre direitos das pessoas com 
deficiência comentada. RESENDE, Ana Paula Crosara; VITAL, Flavia Maria de Paiva. Brasília: 2008, 
p. 27. Disponível em: https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e- 
arquivos/A%20Convencao%20sobre%20os%20Direitos%20das%20Pessoas%20com%20Deficiencia 
%20Comentada.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5%C3%82%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5%C3%82%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-
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Portanto, percebe-se que o desafio atual da sociedade perante a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência é promover a inclusão social das pessoas com deficiência, para que 

estas sejam de fato participantes atuantes da sociedade e personagens principais de 

sua própria história e não coadjuvantes de sua história, dependentes de outras 

pessoas. 

 
3.2.1 Conceito de pessoa com deficiência 

Ao longo da história, surgiram várias expressões para identificar as pessoas com 

deficiência. Algumas eram inadequadas e demonstravam lesão ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, bem como incitavam à discriminação. 

Por esse motivo, acentua Lutiana Nacur Lorentz: 

 
No que concerne à questão terminológica, ao longo da história, amiúde, as 
expressões usadas para referenciar e definir pessoas com deficiência foram 
as mais pejorativas e pesadas possíveis, tornando-se mais humanas e 
brandas com a passagem da fase da eliminação para a do assistencialismo, 
para a da integração e depois para a atual fase da inclusão. Sobretudo na 
fase da eliminação, as expressões usadas para identificar este “grupo” eram 
muito estigmatizantes, aliás, muitas vezes recebia não a denominação de 
pessoas, mas de coisas, de animais, ou de quase-pessoas: na Grécia, eram 
chamados de monstros, bestiais, doentes, disformes, de anormais, ou de 
degenerados, também de indivíduos inferiores, de pragas; em Esparta de 
quase-humanos; e ao longo da história romana em diante, de cretino, louco, 
aleijado, demente, amente, cego, surdo, manco, coxo, paralítico, inválido, de 
mongoloides (numa referência à regressão à raça mongol). Na fase do 
assistencialismo, estas expressões, apesar de serem ainda usadas, foram 
pouco a pouco, sendo substituídas por outras: a Síndrome de Down, o 
cadeirante, crianças, o anjo, o miserável, o coitado, o pobre, o pobre de Deus, 
o protegido, o inocente de Deus, o assistido etc.278 

 

As expressões acima referenciadas pela autora foram utilizadas com a 

conotação de que a pessoa com deficiência era um ser inferior, e focaram na 

deficiência como uma doença, o que impulsionava a discriminação negativa e a 

consequente falta de mobilização social com a falta de inclusão das pessoas com 

deficiência na sociedade. 

Cumpre ressaltar que na fase de integração, a expressão “deficiente” foi muito 

utilizada, porém com o significado de que era um ser humano fraco, imperfeito, 

incompleto, insuficiente e falho. Apesar de “deficiente” ser uma expressão mais suave, 

ela representa a necessidade da sociedade de corrigir a deficiência como se fosse um 

 

278 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 166. 
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pré-requisito ou uma exigência para a pessoa com deficiência poder frequentar a 

sociedade. 279 

A Constituição Federal de 1988, apesar de adentrar no início da fase da inclusão, 

utilizou a expressão “pessoa portadora de deficiência”, o que passa uma imagem 

negativa, de doença, como portador de HIV. Porém, algumas leis infraconstitucionais, 

mesmo depois da Constituição Federal de 1988, usaram algumas expressões mais 

pejorativas. 280 

Neste aspecto, elucida Lutiana Nacur Lorentz: 

 
Há vários outros textos legais que usam a expressão “pessoas com 
necessidades especiais”, porém, esta traz algumas complicações, porque 
engloba em sua conceituação não só as pessoas com deficiência, mas 
também outras pessoas, tais como os obesos, os idosos (Lei n.10.747, de 
2003), as crianças e os adolescentes etc., além do que significa um abandono 
total do termo “pessoa portadora de deficiência” o que implicaria um 
afastamento do próprio modelo da semiologia adotada pelo texto 
Constitucional. Ainda, com relação à semântica utilizada para identificar estes 
cidadãos, é preciso ressaltar que, mesmo depois da Constituição Federal de 
1988, várias legislações infraconstitucionais brasileiras continuaram usando 
expressões mais pejorativas e com maior pecha para identificá-las. Neste 
sentido, cite-se o art. 16 da Lei n. 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que 
trata dos beneficiários do regime geral de previdência social na condição de 
segurado (incisos I, III e IV). O termo ali utilizado e que contempla a pessoa 
com deficiência é, equivocadamente, o termo “inválido”. 281 

 

Um ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi publicada a 

Lei n. 7.853/89, que dispõe a respeito das pessoas com deficiência, porém essa Lei 

não especificava o conceito de deficiência. Então, o Decreto n. 914/93 regulamentou 

pela primeira vez o conceito de pessoa com deficiência, veja-se: 

Art. 3º Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, 
em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano. 

 

Em 1999, o Decreto n. 3.298/99 revogou o Decreto n. 914/93 e regulamentou a 

Lei n. 7.853/89, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração das Pessoas 

Portadoras de Deficiência. O Decreto n. 3.298/99 conceitua deficiência da seguinte 

forma: 

 

 
279 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 167. 
280 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 167. 
281 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 168. 
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Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

 

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

 

 
A Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação, também conhecida como Convenção de Guatemala, de 8 de junho de 

1999, por sua vez, conceitua deficiência da seguinte forma: 

Artigo I 
 

Para os efeitos desta Convenção, entende-se por: 
 

1. Deficiência 
 

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

 

2. Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 
 

a) o termo "discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência" 
significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte 
das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas 
liberdades fundamentais. 

 
b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo 
Estado Parte para promover a integração social ou o desenvolvimento 
pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou 
preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e 
que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Nos 
casos em que a legislação interna preveja a declaração de interdição, quando 
for necessária e apropriada para o seu bem-estar, esta não constituirá 
discriminação. 

 

Já a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

aprovada pela ONU, em dezembro de 2006, e no Brasil com status de norma 

constitucional, foi um marco de grande importância na história mundial das pessoas 

com deficiência, tendo em vista que, além de inovar na conceituação das pessoas 

com deficiência, é um documento internacional que reconhece os direitos humanos 

das pessoas com deficiência, pois busca como fundamentos a igualdade de 

tratamento, bem como o respeito à dignidade da pessoa humana. Além disso, a 

referida Convenção observa as necessidades específicas das pessoas com 

deficiência, como a acessibilidade e a adaptação nos mais variados sentidos. 
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Assim, estatuem as letras “e”, “h”, “i” e “j”, do preâmbulo da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, verbis: 

Preâmbulo: 

[...] 

e) Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a 
deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras 
devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação 
dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. 

 
[...] 

 

h) Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa, por 
motivo de deficiência, configura violação da dignidade e do valor inerentes ao 
ser humano; 

 
i) Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com deficiência; 

 

j) Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos 
de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas que requerem maior 
apoio. 

 
No tocante ao conceito de pessoa com deficiência, assim conceitua a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006, veja-se: 

Artigo 1 

Propósito 

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua dignidade inerente. 

 
Art. 1º Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 

 
Verifica-se, portanto, que a expressão “pessoa com deficiência”, fruto da 

inovação trazida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, de 2006, acarretou uma mudança no conceito mundial de pessoa com 

deficiência, influenciando sobremaneira outros países a adotarem esta terminologia, 

inclusive no Brasil, que a adotou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, seguindo os 

passos da referida Convenção internacional. 

Ressalta-se que a ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, de 2006, bem como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
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de 2015, demonstra um esforço do Brasil em promover a inclusão social com 

fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade. 

Vale ressaltar que essa expressão foi a mais adequada na história da 

humanidade, por ser concebida à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, 

uma vez que o foco da expressão é na pessoa, e não na deficiência. 

Consoante ensina Lutiana Nacur Lorentz: 

 
No que concerne à terminologia, houve um notável avanço promovido pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada pela 
ONU, em 6.12.2006, pela Resolução A/61/611, tendo sido aprovada pelo 
protocolo facultativo pelos EUA, em New York, em 30.3.2007 e tendo sido 
aprovada, pelo Brasil, pelo Decreto Legislativo n.186, de 9.7.2008, e 
finalmente pelo Decreto Presidencial n. 6.494, de 25 de agosto de 2009, em 
seu art. 1º, ao adotar a nova expressão “pessoas com deficiência”- PCD-, não 
só para que a ênfase fique na pessoa e não na deficiência, mas também para 
descartar a questão da existência de doença, que estava muito presente na 
semântica “portador”, tal qual em “portador de HIV” etc. Além disso, essa 
expressão afasta outras mais genéricas, como “pessoas com necessidades 
especiais”, que açambarcava, além das PCDs, outros grupos, como idosos, 
gestantes, crianças e adolescentes etc., tornando-se, portanto, 
inadequada.282 

 
A propósito, insta destacar que a Portaria nº 2.344, de 3 de novembro de 2010, 

da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República, promoveu 

a alteração na nomenclatura, no âmbito do Regimento Interno do Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE, para fazer constar a 

expressão “pessoas com deficiência”. Torna-se mister transcrevê-la: 

Art. 2º Atualiza a nomenclatura do Regimento Interno do CONADE, aprovado 
pela Resolução n° 35, de 06 de julho de 2005, nas seguintes hipóteses: 

 

I - Onde se lê "Pessoas Portadoras de Deficiência", leia-se "Pessoas com 
Deficiência". 

 

Neste sentido, o art. 2° do Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, seguiu 

a mesma conceituação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

de 2016, veja-se: 

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

 
 

 
282 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 169. 
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Diego Nassif da Silva explica que o Estado deve usar a expressão “pessoa com 

deficiência”, em decorrência do combate à discriminação negativa. Segundo o autor: 

Uma vez feitas essas considerações, verifica-se claramente que a expressão 
pessoa com deficiência faz parte de um constructo cultural consciente e que 
recebe legitimação principalmente pela minoria à qual se refere, revestindo- 
se, pois, de caráter (auto) afirmativo. Assim, embora não deva constituir uma 
terminologia imposta, o Estado deve privilegiar a expressão pessoa com 
deficiência, combatendo a discriminação ilícita – quer se faça por meio de 
palavras, por atos ou quaisquer outras formas de expressão. 283 

 
Luiz Alberto David Araújo também sustenta que há uma nova simbiologia 

importante na expressão “pessoa com deficiência”. Justamente por focar na pessoa... 

a deficiência passa a ser parte da pessoa, integrando-se a ela, e não algo 
que estava perto em virtude de posse ou portabilidade. Ela não carrega; ela 
é. Mas, antes de tudo, é uma pessoa. Logo, houve um ajuste de 
contemporaneidade à expressão empregada no Texto Constitucional.284 

 

É preciso destacar, consoante ensina Lutiana Nacur Lorentz que a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não revogou a leitura dos 

Decretos ns. 3.298/99 (art. 4º) e 5.296/04 (art. 5º). Como observa a referida autora: 

[...] pelo menos no que concerne aos conceitos de deficiência física e múltipla, 
porque não declarou expressamente e porque elas não contêm tacitamente, 
nenhuma incompatibilidade. Em verdade, estabeleceu disposições gerais a 
respeito das já existentes, que, apesar disso, são importantes. [...]285 

 
Neste intento, reza o art. 4° do Decreto n. 3.298/99, ao definir os cinco tipos ou 

espécies de deficiência – física, auditiva, visual, mental e múltipla. Veja-se: 

Art. 4° 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 frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 

 

283 SILVA, Diego Nassif da. Inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho: o 
conceito de pessoa com deficiência e sua aplicação jurídica. Curitiba: Juruá, 2013, p. 143. 
284 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seus 
reflexos na ordem jurídica interna no Brasil. In: Carolina Valença Ferraz... [et al] (Coord.). Manual dos 
direitos da pessoa com deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 55. 
285 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2 
ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 172. 
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III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores; 

 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 

 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

 

Nessa mesma toada, preceitua o art. 5°, § 1° do Decreto n. 5.296/04: 

Art.5° Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as 
empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras 
deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 

 
I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, 
de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o 
desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 

 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções; 

 
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores; 

 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

 

1. comunicação; 
2. cuidado pessoal; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
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3. habilidades sociais; 
4. utilização dos recursos da comunidade; 
5. saúde e segurança; 
6. habilidades acadêmicas; 
7. lazer; e 
8. trabalho; 

 

e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e 
 

II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 
conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção. 

 
Para finalizar, vale ressaltar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê a 

avaliação da deficiência, quando necessária, e de forma biopsicossocial: 

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

 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, 
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: 

 
I - Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - A limitação no desempenho de atividades; e 
IV - A restrição de participação 

 
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação de deficiência. 
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CAPÍTULO 4 – DISCRIMINAÇÃO E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Neste capítulo serão abordados o conceito e a caracterização da discriminação, 

bem como a discriminação positiva e negativa, direta e indireta. Também será 

analisada, no presente capítulo, a discriminação praticada em face da pessoa com 

deficiência nas relações de trabalho. 

Nesta hipótese investigativa, serão apresentadas algumas linhas gerais sobre a 

Convenção n. 111 da OIT, tendo em vista a sua importância para o tema em tela. 

Cumpre ressaltar que, o objetivo não é esgotar o assunto, tendo em vista a sua 

vastidão, e sim demonstrar o que é a discriminação e como ela se manifesta no âmbito 

das relações de trabalho e emprego. 

A discriminação contra a pessoa com deficiência no meio ambiente laboral viola 

os direitos humanos fundamentais, as normas internacionais de direitos humanos, os 

valores e preceitos humanísticos e sociais contidos no texto Constitucional de 1988 e 

a Legislação federal do trabalho. 

Insta destacar que integra o conceito da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade, o direito a igual tratamento e de oportunidades, pois visam a assegurar ao 

trabalhador o seu desenvolvimento como pessoa humana, o que abrange o direito a 

um trabalho digno e de ser respeitado como ser humano. Ademais, o combate à 

discriminação faz parte do sistema de proteção dos direitos humanos, uma vez que a 

discriminação fomenta desigualdades arbitrárias, configurando uma grave violação ao 

Estado Democrático de Direito. 

 
4.1 DISCRIMINAÇÃO: CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO 

 
 

Segundo o dicionário Houaiss, discriminação significa... 

faculdade de distinguir, diferenciação, ação de separar ou pôr à parte”, e 
discriminar significa distinguir, fazer diferença “não (se) misturar, formar grupo 
à parte por alguma característica étnica, cultural, religiosa etc.; tratar mal ou 
de modo injusto, desigual, um indivíduo ou grupo de indivíduos, em razão de 
alguma característica pessoal, cor da pele, classe social, convicções etc.286 

 

Nesse diapasão, faz-se necessário ressaltar que apesar da evolução tecnológica 

e cultural da humanidade, continuam ocorrendo várias práticas discriminatórias em 

 
 
 

286  HOUAISS, Antonio; SALLES; VILLAR, Mauro de. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa. 
4. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p.263. 
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face dos seres humanos.  Sobre isso, Rúbia Zanotelli de Alvarenga destaca: 

Apesar de todas as conquistas sociais do último século, alguns direitos 
básicos dos cidadãos carecem de uma base mais sólida para serem 
incorporados pela população em geral, pelas esferas do Governo e pela 
iniciativa privada. Um desses direitos é a garantia de acesso livre ao trabalho 
sem discriminação.287 

 

Diante disso, Mauricio Godinho Delgado conceitua a discriminação como sendo 

“a conduta pela qual se nega à pessoa em face de critério injustamente 

desqualificante, tratamento compatível com o padrão jurídico assentado para a 

situação concreta por ela vivenciada”.288 

Seguindo ainda o pensamento de Mauricio Godinho Delgado: 

a causa da discriminação reside, muitas vezes, no cru preconceito, isto é, um 
juízo sedimentado desqualificador de uma pessoa em virtude de uma sua 
característica, determinada externamente, e identificadora de um grupo ou 
segmento mais amplo de indivíduos (cor, etnia, sexo ou gênero, 
nacionalidade, deficiência, riqueza, opção sexual, etc.). Ou como afirma 
Ronald Dworkin, do fato de ser “membro de um grupo considerado menos 
digno de respeito, como grupo que outros. 289 

 
Em tal contexto, na visão de Rúbia Zanotelli de Alvarenga: 

 
Discriminação é o nome que se dá para conduta, ação ou omissão, em que 
se estabelecem diferenças que violam o direito das pessoas com base em 
critérios ilegítimos e injustos, tais como a raça, o seco, a idade, a opção 
religiosa e sexual, entre outros. Trata-se de um tipo de conduta que vai contra 
o princípio fundamental de justiça e liberdade.290 

 
 

Impende reforçar, também consoante Roger Raupp Rios, que a discriminação é 

vista como a materialização, no plano concreto das relações sociais, de atitudes 

arbitrárias, comissivas ou omissivas, relacionadas ao preconceito, que produzem 

violação de direitos dos indivíduos e dos grupos.291 

Segundo Yara Maria Pereira Gurgel, discriminar significa excluir o indivíduo da 

sociedade, do meio de convívio, por puro preconceito, por meio de conceito prévio, 

opinião formada sem o devido conhecimento, e decorrente da ignorância. 

Intrinsecamente, há o medo, a insegurança, e o repudio ao aparentemente diferente, 

 
 

287    ALVARENGA,   Rúbia Zanotelli  de. Direitos da personalidade do trabalhador e poder 
empregatício. São Paulo: LTr, 2013, p. 146. 
288 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 15 ed. São Paulo, LTr, 2016, p. 884. 
289 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 15 ed. São Paulo, LTr, 2016, p.884. 
290    ALVARENGA,   Rúbia Zanotelli  de. Direitos da personalidade do trabalhador e poder 
empregatício. São Paulo: LTr, 2013, p. 149. 
291 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações 
afirmativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 15. 
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com base em fatores como aparência, idade, cor sexo, opção sexual, estado civil, 

raça, condição sexual, estado civil, raça, condição social, entre outros. Daí a 

necessidade de perpetuar o status a quo, concebendo estereótipos a determinadas 

pessoas e implementando o signo da superioridade e sobreposição do eu em 

detrimento do outro. 292
 

Assim sendo, para Rodolfo Pamplona Filho apud Firmino Alves Lima, a 

discriminação consiste no tratamento desigual ou preferencial de alguém, 

prejudicando outrem. Desse modo, revela uma situação muitas vezes despercebida 

pelas discussões sobre a discriminação, como a promoção indevida de alguém em 

detrimento dos demais.293 

Sobre o tema, Patricia Tuma Martins Bertolin enfatiza que a discriminação, no 

que diz respeito ao trabalho, consiste em se negar ao trabalhador um tratamento 

igualitário em relação aos demais, tanto para a aquisição quanto para a manutenção 

de um emprego.294 

Logo, salienta a autora que “a discriminação das pessoas com deficiência, no 

que diz respeito ao acesso do trabalho, é excluí-las delas da sociedade, negando-lhes 

a condição de cidadãos”.295 

Também consoante Yara Maria Pereira Gurgel, a discriminação nas relações de 

trabalho constitui um fator antissocial que exclui as pessoas da sociedade, desrespeita 

os direitos da personalidade e a dignidade da pessoa humana, gerando humilhação, 

estresse e depressão.296 

Alice Monteiro de Barros, ao discorrer sobre o assunto em foco estatui que “a 

palavra discriminação é de origem anglo-americana; e, do ponto de vista etimológico, 

significa o caráter infundado de uma distinção”.297 

É preciso destacar que a discriminação é composta de várias formas de 

distinções, como o racismo, o estereótipo e o preconceito. Sob tal ótica, revela-se 

imperioso destacar o pensamento de Vera Lúcia Carlos: 

 

292 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo: LTr, 2010, p.47. 
293 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 179. 
294 BERTOLIN, Patricia Tuma Martins. A discriminação às pessoas com deficiência nas relações de 
trabalho. Revista de Direito do Trabalho, v.32, n.124, out/dez. 2006, p. 168. 
295 BERTOLIN, Patricia Tuma Martins. A discriminação às pessoas com deficiência nas relações de 
trabalho. Revista de Direito do Trabalho, v.32, n.124, out/dez. 2006, p.168. 
296 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo, LTr, 2010, p. 36. 
297 BARROS, Alice Monteiro de. Discriminação no emprego por motivo de sexo. In: RENAULT, Luiz 
Otávio Linhares, VIANA, Marco Túlio, CANTELLI, Paula Oliveira (Coord.). Discriminação. 2.ed. São 
Paulo: LTr, 2010. p.61. 
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[...] a discriminação é mais abrangente que o racismo, pois inclui, além do 
problema racial, também os de ordem sexual, social, econômica, religiosa etc. 
Os estereótipos constituem clichês, construções indesejáveis, chavões que 
são repetidos sem serem questionados. A veiculação de estereótipos 
constitui a reprodução de preconceito e acaba levando à discriminação. O 
preconceito é uma reação individual, enquanto o estereótipo é, 
predominantemente, um produto cultural, que se relaciona diretamente com 
o meio social, normalmente aprendido na infância. 298 

 

Nessa temática, ensina Paulo Jakutis: 

Se preconceito é ideia concebida previamente, sem o indispensável 
conhecimento do objeto sobre o qual se emite opinião, discriminação pode 
ser entendida como “o preconceito em movimento”, de sorte a excluir, 
prejudicar ou marginalizar outrem. Em outras palavras, por discriminação 
entende-se o desprezo e (ou) prejuízo imposto a uma pessoa, ou grupo de 
pessoas, por conta de um preconceito. Assim, quando uma pessoa é 
marginalizada e deixa de receber um benefício em razão da cor da pele, da 
idade, do sexo ou da orientação sexual, politica, religiosa, por exemplo, 
dizemos que essa pessoa está sendo vítima de discriminação, que então 
pode ser classificada como racial, sexual, etária, política, religiosa, etc.299 

 

No mesmo sentido, Maria Luiz Pinheiro Coutinho estatui que o ato ou efeito de 

discriminar guarda conotação de desvalor por distinguir pessoas, grupos ou situações, 

utilizando-se de ideias preconcebidas que os leva à posição de inferioridade. Por isso, 

a discriminação pressupõe tratamento diferenciado, comparativamente desfavorável, 

atribuído a uma pessoa que o provoca, a sua exclusão, distinção ou preferência, e 

tem como efeito alterar ou destruir a igualdade de oportunidades.300 

Observa-se, assim, que a expressão “discriminação” carrega um sentido 

negative de diferenciação, e constitui a expressão de uma atitude de preconceito 

direcionada a uma pessoa ou várias pessoas, o que viola o princípio da igualdade, 

previsto no caput art. 5º da Constituição Federal de 1988, que prevê que todos são 

iguais perante a lei sem qualquer distinção, veja-se: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos seguintes termos: 

 
[...] 

Nesse prisma, o art. 3º, IV, da Constituição Federal de 1988 também assinala 

que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de 

 
 

 
298 CARLOS, Vera Lúcia. Discriminação nas relações de trabalho. São Paulo: Método, 2004, p.30. 
299 JAKUTIS, Paulo. Manual de estudo da discriminação no trabalho: estudos sobre discriminação, 
assédio moral e ações afirmativas, por meio de comparações entre o direito do Brasil e dos Estados 
Unidos. São Paulo: LTr, 2006, p. 28. 
300 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p.18. 
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todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de 

discriminação. 

A Lei n. 9.029/95, em seu art. 1º, também estabelece a proibição de qualquer 

prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua 

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

idade, ressalvadas as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal de 1988. 

Em tal contexto, ensina Mauricio Godinho Delgado: 

O combate à discriminação é uma das mais importantes áreas de avanço do 
Direito característico às modernas democracias ocidentais. Afinal, a 
sociedade democrática distingue-se por ser uma sociedade suscetível a 
processos de inclusão social, em contraponto às antigas sociedades, que se 
caracterizavam por serem reinos fortemente impermeáveis, marcados pela 
exclusão social e individual.301 

 
Logo, acentua o referido autor: 

 
 

Também o Direito do Trabalho tem absorvido essa moderna vertente de 
evolução da cultura e prática jurídicas. No caso brasileiro, essa absorção 
ampliou-se, de modo significativo, apenas após o advento da mais 
democrática carta de direitos já insculpida na história política do país, a 
Constituição da República de 1988.302 

 
 

No âmbito do Direito Internacional do Trabalho, torna-se mister ressaltar que, a 

Convenção n. 111 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, inovou no cenário 

internacional, pois foi a primeira norma internacional da seara justrabalhista a 

descrever o conceito de discriminação. 

Conforme assinala Firmino Alves Lima, a Convenção n. 111 da Organização 

Internacional do Trabalho foi um diploma extremamente audacioso para seu tempo, 

posto que nenhuma norma de cunho universal havia ainda adotado uma descrição da 

conduta discriminatória. De acordo com o autor, a convenção não somente adotou a 

expressão discriminação, como também consolidou sua definição laboral em termos 

precisos, inaugurando uma nova fase, que foi a das normas com conceitos 

descritivos.303 

A esse respeito, ensina Mauricio Godinho Delgado: 
 
 

301 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho e princípios de direito 
individual e coletivo do trabalho. 5 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 67. 
302 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho e princípios de direito 
individual e coletivo do trabalho. 5 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 67. 
303 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p.151. 
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A Convenção n. 111 da OIT traduz firme, abrangente e específico documento 
normativo de combate à discriminação nas relações de trabalho, por 
intermédio não apenas de normas jurídicas que criam direito subjetivo para 
trabalhadores discriminados em face de seus respectivos empregadores, 
como também de medidas objetivas a serem implementadas pelos Estados 
convenentes na qualidade de políticas públicas para o enfrentamento das 
práticas de discriminação nas relações laborativas.304 

 

Reza, assim, o art. 1° da Convenção n. 111 da OIT: 

 
Art. 1° 

 
1. Para os fins da presente convenção o termo “discriminação” compreende: 

 

a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria 
de emprego ou profissão; 

 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de 
emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado 
depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e 
trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados. 

 
2. As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações 
exigidas para um determinado emprego não são consideradas como 
discriminação. 

 

3. Para os fins da presente convenção as palavras ‘emprego’ e ‘profissão’ 
incluem o acesso à formação profissional, ao emprego e às diferentes 
profissões, bem como às condições de emprego. 

 
 

Imperioso reiterar, neste ponto, que para a OIT, a discriminação compreende 

toda distinção, exclusão ou preferência de alguém por determinados fatores, que 

podem ser por atributos físicos, valores culturais, opiniões políticas, origem social e 

até de escolha sexual. Ocorre que, a diversidade humana é natural e é assim que 

deve ser. Assim, a diversidade não deve ser condenada e sim abraçada, respeitada e 

apreciada pela sociedade. 

Acerca disso, ensina Fábio Konder Comparato que o pecado capital contra a 

dignidade humana consiste em considerar e tratar o outro, um indivíduo, uma classe 

social, um povo, como um ser inferior, sob o argumento da diferença de etnia, gênero, 

costumes ou patrimônio. Comparato enfatiza que algumas diferenças humanas não 

são deficiências, mas fontes de valores positivos, e afirma que estas devem ser 

protegidas e estimuladas. O autor ainda lembra o pensamento de Hannah Arendt, que 

 
304 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho e princípios de direito 
individual e coletivo do trabalho. 5 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 70. 



110 
 

 
 

 

ao refletir sobre a trágica experiência dos totalitarismos no século XX, afirma que a 

privação de todas as qualidades concretas do ser humano o torna uma frágil e ridícula 

abstração. Neste aspecto, o autor conclui que a dignidade da pessoa humana não 

pode ser reduzida à condição de puro conceito. Para finalizar, o autor ainda observa 

que na citada Declaração Universal sobre o Genoma Humano da UNESCO, “todo 

indivíduo tem direito ao respeito de sua dignidade e de seus direitos, quaisquer sejam 

as suas características genéticas”, e estatui que “essa dignidade impõe a não redução 

dos indivíduos às suas características genéticas e comanda o respeito do caráter 

único de cada qual, bem como de sua diversidade”. 305 

Cabe ressaltar que a discriminação significa a diferença, por vezes anormal e 

não digna de respeito, que acarreta a exclusão e a segregação do ser humano, 

violando, assim, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e o da 

igualdade. 

Em tal conjuntura, Fábio Konder Comparato é enfático ao traçar a distinção entre 

desigualdade e diferença: 

Para o sistema de direitos humanos, a distinção entre desigualdades e 
diferenças é de capital importância. As primeiras referem-se a situações em 
que indivíduos ou grupos humanos acham-se juridicamente, uns em relação 
aos outros, em posição de superioridade-inferioridade; o que implica a 
negação da igualdade fundamental de valor ético entre todos os membros da 
comunhão humana. Por isso mesmo, a desigualdade constitui sempre a 
negação da dignidade de uns em relação a outros. As diferenças, ao 
contrário, são manifestações da rica complexidade do ser humano. Em todo 
o curso da História, e em todos os lugares, porém os indivíduos ou grupos 
diferentes sempre foram vistos com suspeita, ou tratados com desprezo; ou 
seja, na raiz de toda desigualdade encontramos uma diferença, quer 
biológica, quer cultural, quer meramente patrimonial. Ora, “a humanidade”, 
como bem disse Teilhard de Chardin, “se enriquece pela união de suas 
diferenças”. Sem a existência de sexos, raças ou culturas diferentes, a 
humanidade perderia toda a sua capacidade evolutiva e criativa. Por isso, 
enquanto as desigualdades devem ser perpetuamente combatidas, as 
diferenças, quando não contrárias à dignidade humana, hão de ser 
estimuladas e apoiadas.306 

 
Nessa perspectiva, a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as 

formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, internalizada no 

direito brasileiro por meio do Decreto Legislativo n. 3.596 de 2001, conceitua 

discriminação do seguinte modo: 

Artigo 1° 
 
 
 

305 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 241. 
306 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 303. 
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[...] 

 

2. Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 
 

a) o termo "discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência" 
significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte 
das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas 
liberdades fundamentais. 

 

b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo 
Estado Parte para promover a integração social ou o desenvolvimento 
pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou 
preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e 
que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. Nos 
casos em que a legislação interna preveja a declaração de interdição, quando 
for necessária e apropriada para o seu bem-estar, esta não constituirá 
discriminação. 

 

Como demonstrado, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, considera 

discriminação toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência 

anterior que impeça ou anule o reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos 

humanos e suas liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. 

A esse respeito, atesta Firmino Alves Lima: 

O texto interamericano busca a defesa das pessoas que possuam alguma 
forma de deficiência física ou mental. É uma situação especial que demanda 
um conceito especial diante das peculiaridades da proteção dos deficientes. 
A Convenção considera como ato discriminatório a existência de 
diferenciação, exclusão ou restrição, voltada contra as pessoas portadoras 
de deficiência e assimilados, e que tais atos tenham o efeito ou propósito de 
impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício, por parte das pessoas 
portadoras de deficiência, de seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais. O conceito expresso é muito semelhante aos conceitos 
adotados pelas Nações Unidas em suas normas antidiscriminatórias, 
adaptado a uma situação muito especial.307 

 

Vê-se, assim, que a referida Convenção prevê a adoção de medidas para que 

os Estados eliminem todas as formas possíveis de discriminação das pessoas com 

deficiência, e ainda reafirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos 

humanos e liberdades fundamentais que as outras pessoas e que estes direitos, 

inclusive o direito de não serem submetidas a discriminação com base na deficiência. 

Seguem na íntegra os artigos 4, 5, 8 e 12 da referida Convenção que tratam sobre o 

teor mencionado: 

 
307 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p.163. 
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Artigo 4 

Obrigações gerais 

1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno 
exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas 
as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa 
de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: 

 
a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra 
natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na 
presente Convenção; 

 
b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar 
ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem 
discriminação contra pessoas com deficiência; 

 
c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a 
promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência; 

 
d) Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a 
presente Convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições 
atuem em conformidade com a presente Convenção; 

 
e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação 
baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organização ou 
empresa privada; 

 
f) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, 
serviços, equipamentos e instalações com desenho universal, conforme 
definidos no Artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo possível 
de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às 
necessidades específicas de pessoas com deficiência, a promover sua 
disponibilidade e seu uso e a promover o desenho universal quando da 
elaboração de normas e diretrizes; 

 
g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a 
disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias 
da informação e comunicação, ajudas técnicas para locomoção, dispositivos 
e tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando 
prioridade a tecnologias de custo acessível; 

 
h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito 
de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, 
incluindo novas tecnologias bem como outras formas de assistência, serviços 
de apoio e instalações; 

 
i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela 
presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas 
com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços 
garantidos por esses direitos. 

 
2. Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte 
se compromete a tomar medidas, tanto quanto permitirem os recursos 
disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a 
fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, sem 
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prejuízo das obrigações contidas na presente Convenção que forem 
imediatamente aplicáveis de acordo com o direito internacional. 

 
3. Na elaboração e implementação de legislação e políticas para aplicar a 
presente Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos 
às pessoas com deficiência, os Estados Partes realizarão consultas estreitas 
e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com 
deficiência, por intermédio de suas organizações representativas. 

 
4. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições 
mais propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiência, as 
quais possam estar contidas na legislação do Estado Parte ou no direito 
internacional em vigor para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição ou 
derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte da presente Convenção, 
em conformidade com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a 
alegação de que a presente Convenção não reconhece tais direitos e 
liberdades ou que os reconhece em menor grau. 

 
5. As disposições da presente Convenção se aplicam, sem limitação ou 
exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados federativos. 

 
Artigo 5 

 
Igualdade e não-discriminação 

 
1. Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e 
sob a lei e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e 
igual benefício da lei. 

 
2. Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência 
e garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra 
a discriminação por qualquer motivo. 

 
3.A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados 
Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação 
razoável seja oferecida. 

 
4.Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem 
necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com 
deficiência não serão consideradas discriminatórias. 

 
[...] 

 

 
Artigo 8 

Conscientização 

1. Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas 
e apropriadas para: 

 
a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições 
das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela 
dignidade das pessoas com deficiência; 
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b) Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a 
pessoas com deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade, em 
todas as áreas da vida; 

 
c) Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das 
pessoas com deficiência. 

 
2. As medidas para esse fim incluem: 

 
a) Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de conscientização 
públicas, destinadas a: 

 
i) Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com 
deficiência; 

 
ii) Promover percepção positiva e maior consciência social em relação às 
pessoas com deficiência; 

 
iii) Promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das 
capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de 
trabalho e ao mercado laboral; 

 
b) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles 
todas as crianças desde tenra idade, uma atitude de respeito para com os 
direitos das pessoas com deficiência; 

 
c) Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as pessoas com deficiência 
de maneira compatível com o propósito da presente Convenção; 

 
d) Promover programas de formação sobre sensibilização a respeito das 
pessoas com deficiência e sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

 
[...] 

 

 
Artigo 12 

 
Reconhecimento igual perante a lei 

 
1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito 
de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante a lei. 

 
2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam 
de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em 
todos os aspectos da vida. 

 
3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de 
pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua 
capacidade legal. 

 
4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas 
para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos 
direitos humanos. Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas 
ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as 
preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de 
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influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da 
pessoa, se apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à 
revisão regular por uma autoridade ou órgão judiciário competente, 
independente e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em 
que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa. 

 
5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as 
medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas com deficiência o 
igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças e de 
ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de 
crédito financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não sejam 
arbitrariamente destituídas de seus bens. 308 

 
No tocante à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, o conceito de discriminação por motivo de deficiência está previsto em 

seu art. 2°, verbis: 

Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, 
exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de 
impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, 
cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, 
inclusive a recusa de adaptação razoável. 

 

Imperioso observar, conforme Firmino Alves Lima que a Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ao traçar o conceito de 

discriminação por motivo de deficiência, buscou ser abrangente, trazendo um conceito 

aberto que alcança hipóteses de recusa de adaptação razoável, como atitude 

discriminatória. 

Acerca disso, o autor registra: 

O conceito adotado pela referida Convenção é bastante interessante, e segue 
outras normas do mesmo teor das Nações Unidas, adaptando-se às 
situações das pessoas com deficiência e destacando a recusa da adaptação 
razoável como uma forma de discriminação, entre todas as formas de 
discriminação que estão proibidas pela norma. É a demonstração de como 
uma norma internacional recente vem conceituando a discriminação geral. 309 

 

Insta destacar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015 seguiu os 

passos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, pois 

estabelece em seus arts. 4° e 5° o direito à igualdade de oportunidades das pessoas 

com deficiência e o conceito de discriminação. Veja-se: 

Art. 4° Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 

 
 
 

308 Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em 06/01/2018. 
309 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p.164. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
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§ 1° Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de 
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito 
ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, 
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 
assistivas. 

 

§ 2° A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios 
decorrentes de ação afirmativa. 

 
Art. 5° A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e 
tratamento desumano ou degradante. 

 
Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, 

são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a 
mulher e o idoso, com deficiência. 

 

E mais,  
 

Art. 7° É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma 
de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. 
Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais 
tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nesta 
Lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências 
cabíveis. 

 

[...] 
 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

 
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 

 

[...] 
 

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha 
e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 

 

§ 1° As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza 
são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

 
§ 2° A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, 
incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. 

 

§ 3° É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 
discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de 
recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e 
periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação 
profissional, bem como exigência de aptidão plena. 

 
§ 4° A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, 
treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, 
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bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em 
igualdade de oportunidades com os demais empregados. 

 

§ 5° É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos 
de formação e de capacitação. 

 
[...] 

 

Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego 
promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com 
deficiência no campo de trabalho. 

 
Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao 
trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem 
prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas 
de crédito, quando necessárias. 

 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu quarto artigo, vai além no 

conceito de discriminação, considerando como atitudes discriminatórias, toda forma 

de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão que prejudicam, impedem 

ou anulam o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades de pessoa 

com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de 

tecnologias assistivas. Ou seja, uma empresa que não fornecer adaptações ou 

tecnologias para uma maior acessibilidade da pessoa com deficiência no meio 

ambiente laboral pratica discriminação dessa forma. Tendo em vista a importância do 

conceito de discriminação adotado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, segue o 

artigo na íntegra: 

Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 

 
§ 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de 
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito 
ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, 
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 
assistivas. 

 

[...] 

 

Observa-se, assim, que a discriminação por motivo de deficiência consiste em 

qualquer diferenciação, exclusão, ou restrição com o propósito de impedir com que as 

pessoas com deficiência exerçam seus direitos humanos e suas liberdades 

fundamentais, inclusive o direito ao trabalho. A discriminação é uma barreira para a 

pessoa com deficiência ser reconhecida como pessoa produtiva capaz de trabalhar e 

de desenvolver as suas potencialidades, o que dificulta o seu acesso ao trabalho 

digno, bem como a sua permanência no trabalho. Nesse sentido, o artigo 34 do 
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Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfatiza o direito da pessoa com deficiência de 

um ambiente acessível e inclusivo no trabalho: 

 
Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha 
e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 

 
§ 1o As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza 
são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

 
§ 2o A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, 
incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. 

 
§ 3o É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 
discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de 
recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e 
periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação 
profissional, bem como exigência de aptidão plena. 

 
§ 4o A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, 
treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, 
bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em 
igualdade de oportunidades com os demais empregados. 

 
§ 5o É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos 
de formação e de capacitação. 

 
 

Em tal sentido, é preciso destacar que negar ou obstar emprego, trabalho ou 

promoção à pessoa com deficiência constitui crime punível, conforme preceitua o art. 

8º, inciso III, da Lei 7.853/1989, que segue transcrito na íntegra: 

Art. 8° Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e 
multa: 

 

I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou 
fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer 
curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiência; 

 
II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer 
cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência; 

 
III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de 
sua deficiência; 

 
IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência 
médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência; 

 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial 
expedida na ação civil a que alude esta Lei; 

 
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura 
da ação civil pública objeto desta Lei, quando requisitados. 
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§ 1° Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 
(dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). 

 

§ 2° A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento 
de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio probatório em 
concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimonial pessoal do 
administrador público pelos danos causados. 

 
§ 3° Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de 
pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, inclusive 
com cobrança de valores diferenciados. 

 

§ 4° Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a 
pena é agravada em 1/3 (um terço). 

 

Para finalizar esse tópico, verifica-se que a discriminação é mais comumente 

conhecida pelo seu sentido negativo, possuindo um viés de condenação e envolta 

pelo preconceito, conforme foi exposto neste tópico. Porém, há várias formas de 

discriminação, ela pode assumir diferentes conotações: positiva e negativa, direta ou 

indireta. 

Eis o que será visto nas páginas que se seguem. 

 
 

4.2 DISCRIMINAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA 

 
 

A discriminação negativa foi amplamente tratada no primeiro tópico deste 

Capítulo, por ser mais conhecida por discriminação, já no sentido negativo, que é tratar 

um ser humano de forma desfavorável, implicando em exclusão acentuada e em 

violação ao princípio da igualdade e ao da dignidade da pessoa humana. 

Já a discriminação positiva, que é o destaque do presente tópico, conforme Maria 

José Morais Pires, “traduz-se na adoção de normas jurídicas que preveem um 

tratamento distinto para certas pessoas ou categorias de pessoas, com o objetivo de 

garantir-lhes uma igualdade material em relação aos outros membros da 

sociedade”.310 

De acordo com Célia Mara Peres, a discriminação positiva trata-se de um 

conjunto de ações afirmativas adotadas pelo Estado, através de normas; por 

particulares (empregadores e tomadores de serviço), por meio de cláusulas 

contratuais dispostas em contratos individuais ou regulamentos de empresas; e pelos 

sujeitos coletivos (sindicatos, federações e confederações), por meio de convenções 

 

310 PIRES, Maria José Morais. A discriminação positiva no direito internacional e europeu dos 
direitos do homem. In Documentação e Direito Comparado. Editora: Lisboa, Procuradoria Geral da 
República (PGR). n. 63/64, 1995, p. 18-19. 
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e acordos coletivos de trabalho, com a finalidade de proporcionar o trato igualitário 

aos trabalhadores em situação desfavorável ou desigual em relação à maioria. Um 

exemplo seriam as regras que determinam a contratação obrigatória de portadores de 

deficiência. 311
 

No magistério de Maria Luiza Pinheiro Coutinho, a distinção entre a 

discriminação positiva e a negativa é a seguinte: 

O tratamento desigual que cria um desfavor ao indivíduo, negando-lhe o 
exercício de seus direitos, ou que segrega, ou exclui, da vida social os 
membros de determinado grupo, é chamado de discriminação negativa. Seria 
aquela sofrida pelas mulheres, negros e índios, que historicamente enfrentam 
intensas desigualdades sociais. Para que se caracterize esse tipo de 
discriminação, é necessário que o tratamento diferenciado oferecido a alguns 
indivíduos produza um prejuízo observável, quando cotejado com o 
tratamento dispensado aos outros indivíduos ou grupo desses. Em oposição 
a essa forma desfavorável de tratamento, que resulta em excessivas 
desigualdades, tem-se a discriminação positiva, que é um modo de 
compensar as diferenças assegurando a igualdade de oportunidades, 
mediante políticas protetivas, de pessoas ou grupos que se encontram em 
situação desfavorável, buscando corrigir os desequilíbrios existentes na 
sociedade. Essas se justificam a partir da ideia de equidade, que vai dizer da 
necessidade de tratamento igual para os iguais e desiguais para os desiguais. 
A discriminação positiva, também chamada de ação afirmativa, é portanto, 
um conjunto de estratégias, iniciativas ou políticas que visam favorecer 
grupos ou segmentos sociais que se encontram em piores condições de 
competição em qualquer sociedade em razão, na maior parte das vezes, da 
prática da discriminação negativa, sejam elas presentes ou passadas. 312 

 

A discriminação positiva, desse modo, segundo Sidney Madruga, não tem 

apenas o escopo de prevenir a discriminação, na medida em que possui duplo caráter, 

quais sejam: a) o reparatório, que consiste em corrigir injustiças praticadas no 

passado; e b) o distributivo, ou seja, repartir a igualdade de oportunidades, 

direcionando-a principalmente, para as áreas da educação, da saúde e do emprego. 

313 

 

Seguindo o esteio de Firmino Alves Lima, as discriminações positivas... 

são aquelas deliberadamente adotadas, em caráter temporário para, por meio 
de atitudes diferenciadoras, procurar promover socialmente determinados 
grupos historicamente prejudicados, conferindo-lhe maior igualdade de 
oportunidades. Devem ser consideradas discriminações positivas pelo fato de 
promover uma equalização social de grupos historicamente excluídos ou sub-
representados dentro das esferas de poder na sociedade.314 

 
 

 
311 PERES, Célia Mara. A igualdade nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2014, p.108. 
312 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação nas relações de trabalho: uma afronta ao 
princípio da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p.19. 
313 SILVA, Sidney Pessoa Madruga da. Discriminação positiva: ações afirmativas na realidade 
brasileira. Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p. 58. 
314 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 163. 
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Nesse enleio, Vera Lucia Carlos assinala que “a discriminação negativa é ilícita, 

pejorativa, pois cria um desfavor à pessoa discriminada, e se distingue da 

discriminação positiva, lícita, que tem a finalidade de assegurar a igualdade real, 

dando origem às chamadas ações afirmativas”.315 

Como observa Ana Lúcia Coelho de Lima: 

A discriminação negativa refere-se à noção comum de discriminação, 
representada pela adoção de critérios desiguais em relação a sujeitos, 
supostamente, titulares dos mesmos direitos e obrigações. Já a discriminação 
positiva, ou também chamada de ação afirmativa, é representada por 
políticas públicas destinadas a eliminar situações de desigualdade maior.316 

 

Dessa maneira, as ações afirmativas – como expressões da discriminação 

positiva - devem ser vistas com bons olhos, tendo em vista que sua principal finalidade 

é compensar os danos devastadores da discriminação negativa e do preconceito da 

sociedade em relação às pessoas com deficiência. 

Acerca disso, destaca Rita de Cássia Gerlach Rodrigues: 

a discriminação positiva, portanto, marca uma mudança de postura do Estado 
em relação às minorias estigmatizadas, de não só proibir a discriminação, 
mas de, em um momento posterior da história, estabelecer medidas 
obrigatórias em favor de camadas que encontram dificuldades fáticas, alvo 
das práticas discriminatórias.317 

 

É preciso destacar que a discriminação e o preconceito, conforme Álvaro Ricardo 

Souza Cruz, apud Rita de Cássia Gerlach Rodrigues são “heranças culturais e passam 

de uma geração à outra, fazendo com que ações afirmativas se tornem uma 

compensação pelos prejuízos sucessivos que a coletividade, alvo da indenização, 

veio a sofrer”. 318 

No mesmo sentido, tem-se o pensamento de Maria Luiza Pinheiro Coutinho: “a 

desigualdade de tratamento, nesses casos, não se constitui em agravo à isonomia, 

porque verdadeiramente compensatória na busca de igualdade de oportunidades 

justificadora das ações afirmativas, encontrando-se em consonância com os ditames 

constitucionais.” 319 

E continua: 

 
315 CARLOS, Vera Lucia. Discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Método, 2004, p. 
33. 
316 LIMA, Ana Lúcia Coelho. Dispensa discriminatória na perspectiva dos direitos fundamentais. 
São Paulo: LTr, 2009, p. 69. 
317 RODRIGUES, Rita de Cássia Gerlach. O trabalhador com deficiência e a discriminação no ambiente 
do trabalho. In: BARZOTTO, Luciane Cardoso (coordenadora). Trabalho e Igualdade: tipos de 
discriminação no ambiente de trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p.216. 
318 RODRIGUES, Rita de Cássia Gerlach. O trabalhador com deficiência e a discriminação no ambiente 
do trabalho. In: BARZOTTO, Luciane Cardoso (Coord.) Trabalho e igualdade: tipos de discriminação 
no ambiente de trabalho. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 214. 
319 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 22. 
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é preciso arguir, portanto, sempre que se erige um critério diferenciador, se o 
fundamento da diferenciação é lógico e se o fim visado é legítimo, devendo 
essa observar os limites de razoabilidade para que seja aceitável. Tem de 
haver adequação entre meio e fim, cabendo ao elemento distintivo ser 
relevante e pertencente à pessoa por tal modo diferenciada, para que não se 
afronte o princípio da igualdade ao se estabelecer discrimen visando reparar 
situações de desigualdades. Desse modo, as políticas afirmativas são 
instrumentos de desigualação que, preservando as diferenças, buscam a 
igualdade de fato, por meio de mecanismos jurídicos que asseguram a 
proteção aos desiguais, para tornar acessível a todos as oportunidades como 
garantia da igualdade material, conformada ao conteúdo jurídico do princípio 
da isonomia. Tais políticas, considerando a diversidade de atributos dos 
indivíduos, objetivam superar segregações e discriminações, promovendo a 
igualdade de oportunidades àqueles colocados em desigualdades sociais.320 

 

Para finalizar o tópico da discriminação positiva, convém destacar que o 

ordenamento jurídico brasileiro estabelece reserva legal de empregos, por meio do 

sistema de cotas, quando assegura à pessoa com deficiência, habilitada ou 

capacitada para o exercício da função, a sua inserção no mercado de trabalho, 

conforme dispõe o art. 93 da Lei 8.213/91, veja-se: 

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%. 

 
 

4.3 DISCRIMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 

Seguindo o magistério de Maria Aparecida Gugel, há distinções entre a 

discriminação direta e indireta. Torna-se, pois, crucial destacar a diferença entre cada 

uma delas.321 

A discriminação direta, conforme a autora elucidada, é aquela que contém 

determinações e disposições gerais que estabelecem distinções fundamentadas em 

critérios proibidos, já definidos em Lei, e de fácil caracterização quando, por exemplo, 

proíbe-se a entrada de uma pessoa em um clube por ela ser negra.322 

 
 
 
 

320 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 22. 
321 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de 
cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. Goiânia: Ed. da UCG, 2006, p. 55. 
322 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de 
cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. Goiânia: Ed. da UCG, 2006, p. 55. 
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A discriminação indireta, por sua vez, está relacionada com situações, 

regulamentações ou práticas aparentemente neutras, mas que, na realidade, criam 

desigualdades em relação às pessoas que têm as mesmas características. Segundo 

a autora, este tipo de discriminação poderá ser imperceptível, mesmo para quem está 

sendo discriminado, como nos casos de processos de seleção para empregos 

baseada não só no histórico profissional e de qualificação do candidato, mas no seu 

desempenho em entrevista. É nesse momento que se revela o entrevistador 

preconceituoso ou que detém ideias pré-concebidas, denotando predisposição a 

respeito de alguém ou de algum grupo. 323 

Acerca deste aspecto, seguindo a análise de Roger Raupp, a discriminação 

direta constitui o estabelecimento de uma diferenciação com o propósito de prejudicar, 

enquanto a discriminação indireta produz tal prejuízo por meio de práticas, 

requerimentos ou medidas neutras e não-intencionais diante dos critérios 

constitucionais proibitivos de discriminação.324 

Ainda segundo Roger Raupp, a discriminação direta... 

se configura, portanto, quando há um tratamento desigual, menos favorável, 
e endereçado ao indivíduo ou ao grupo, motivado por um critério de 
diferenciação juridicamente proibido. Este tratamento desigual, decorrente da 
adoção de medidas, da prática de atos ou da tomada de decisões, pode 
ocorrer tanto nos fins almejados pela respectiva medida, ato ou decisão, 
quanto nos meios empregados para atingir-se algum outro resultado. 325 

 

Assim sendo, enfatiza Maria Luiza Pinheiro Coutinho: 

A discriminação direta ocorre quando o tratamento desigual é fundado em 
critérios proibidos como o sexo, a cor, a religião, a origem, ou seja, todas 
aquelas razões apontadas no ordenamento jurídico, exigindo-se comprova do 
ato discriminatório a intenção de discriminar do autor. 326 

 

Neste desiderato, ainda acentua a autora que a discriminação direta se dá por 

meio da exclusão explícita de um grupo social ou de um indivíduo em face de 

características próprias, trazendo como consequência o tratamento desigual, a esse 

dispensado, e a sua manutenção em situação desfavorável.327 

 

 
323 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de 
cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. Goiânia: Ed. da UCG, 2006, p. 55. 
324 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações 
afirmativas. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2008, p. 89. 
325 RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações 
afirmativas. Porto Alegre: Livraria do advogado Editora, 2008, p. 89. 
326 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 22. 
327 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 23. 
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Assim sendo, esclarece Ana Lúcia Coelho de Lima que a discriminação direta 

ou intencional ocorre de forma explícita, claramente, fácil de identificar, mediante 

tratamento desigual fundado em critérios proibidos. Por exemplo, um empregador que 

anuncia vagas de emprego, exigindo como requisito “boa aparência”. Tal exigência 

foge do razoável, seja pela subjetividade da expressão, seja pela inexistência de 

qualquer razão técnica plausível, ferindo diretamente o ordenamento jurídico. 328
 

Insta destacar que existem vedações expressas de discriminação direta no 

ordenamento jurídico brasileiro, inclusive constitucional, como a proibição de 

discriminação quanto a salários, e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, 

cor, estado civil e no caso do trabalhador com deficiência. Segue o artigo 

constitucional referido: 

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

 

[...] 
 

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

 

No tocante à discriminação indireta, Maria Luiza Pinheiro Coutinho assinala que 

ela “se manifesta no tratamento formalmente igual, mas que produz efeitos diversos 

em desfavor de determinados indivíduos ou grupos. São práticas aparentemente 

neutras, porém resultam por excluir pessoas ou grupos historicamente discriminados”. 

329 

 

Desse modo, a discriminação indireta consiste em um ato que de inicio é 

aparentemente neutro, mas que acarreta resultados práticos discriminatórios para 

alguns. 

Por consequência, “tais situações surgem quando idênticas condições de 

tratamento, ou critérios, se aplicam a todos, todavia suas consequências tem impacto 

negativo sobre alguns.”330 

A modalidade de discriminação indireta, a seu turno, se dá por atos que a 

princípio parecem imparciais contra determinada categoria de trabalhadores, mas 

produzem  resultados  que  vão  de  encontro  à  inclusão  de  determinados   grupos 

 

328  LIMA, Ana Lúcia Coelho. Dispensa discriminatória na perspectiva dos direitos fundamentais. 
São Paulo: LTr, 2009, p. 67. 
329 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 23. 
330 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 23. 
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vulneráveis. Por exemplo, por meio de estatísticas realizadas no âmbito da empresa, 

apresenta-se número bastante inferior de mulheres ou pessoas negras nos postos de 

trabalho, inclusive nos cargos de chefia. Assim, a intenção de discriminar é analisada 

segundo seus efeitos sobre determinado grupo vulnerável.331
 

Como destaca Denise Pasello Valente Novais apud Ana Lúcia Coelho de Lima, 

a modalidade indireta de discriminação ocorre de forma velada, camuflada.332
 

Vale destacar o pensamento de Ricardo Tadeu Marques da Fonseca acerca da 

forma indireta de discriminação: 

[...]. Se caracterizará pela falta de intenção declarada do agente 
administrador, mas se evidenciará de acordo com os resultados práticos dos 
efeitos de uma determinada regra ou decisão vigente em uma instituição ou 
empresa. Ela apresenta uma aparência formal de igualdade, todavia cria uma 
situação de desigualdade. É o caso, por exemplo, de discriminação do sexo 
feminino praticada por uma empresa ao instituir uma gratificação a uma 
determinada função, ocupada exclusivamente por homens. Nessa hipótese, 
aparentemente, a empresa respeita o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres (o adicional foi instituído para a função), mas, na verdade, o 
descumpre, gerando desigualdade. Essa é a mais comum, pelo menos no 
Brasil, e pior forma de discriminação, porque é mais difícil de identificar, mais 
difícil de combater e de eliminar. A discriminação indireta é a discriminação 
por impacto desproporcional (disparate impact doctrine) do Direito 
estadunidense. 333 

 

Isso posto, cumpre enfatizar que um exemplo de discriminação indireta são os 

critérios específicos observados na contratação de pessoas com deficiências, por 

empresas obrigadas ao cumprimento de cotas, cujas competências exigidas são 

difíceis de serem encontradas nesses trabalhadores com deficiência, por carecerem 

de qualificação profissional.334 

 
4.4 A DISCRIMINAÇÃO PRATICADA EM FACE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 
A discriminação praticada em face da pessoa com deficiência tem origens 

históricas, como já foi tratado no terceiro Capítulo da presente dissertação. Viu-se que 

alguns povos ancestrais eliminavam aqueles que não tinham utilidade para o trabalho 

 

 
331  GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo, LTr, 2010, p.154. 
332 LIMA, Ana Lúcia Coelho. Dispensa discriminatória na perspectiva dos direitos fundamentais. 
São Paulo: LTr, 2009, p.66. 
333 LIMA, Ana Lúcia Coelho. Dispensa discriminatória na perspectiva dos direitos fundamentais. 
São Paulo: LTr, 2009, p.66. 
334 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 23. 
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ou para a guerra. Nesta seara, é possível citar o caso dos romanos, que matavam 

imediatamente o filho nascido monstruoso, cumprindo à risca a Lei das Tábuas. 

Felizmente, essas práticas não mais ocorrem, salvo nos casos raríssimos de 

aborto eugênico, que constitui uma forma sofisticada de eliminar bebês com 

deficiência ainda no útero. Trata-se de caso muito específico e polêmico, fugindo do 

escopo da presente dissertação. 

Entretanto, a marca do preconceito foi impregnando nas atitudes das pessoas, 

incorporando várias formas ao longo da história, passando por fases de eliminação, 

exclusão, assistencialismo, integração e inclusão. O preconceito sempre esteve 

presente na história da humanidade, não importando em qual fase. 

Cumpre enfatizar que se vivencia, na atualidade, uma fase contemporânea muito 

complexa para a pessoa com deficiência, pois, ao mesmo tempo em que há 

movimentos fortes de integração e inclusão a favor da pessoa com deficiência, 

também há atitudes discriminatórias com teor de exclusão e negação. Tais atitudes 

são notáveis no acesso à educação e ao trabalho, tendo em vista que a pessoa com 

deficiência encontra obstáculos para ser incluída e se integrar-se à sociedade, 

principalmente no que se refere ao acesso à educação e ao mercado de trabalho. 

Razão pela qual, no presente capítulo, será abordada a prática de discriminação 

em face da pessoa com deficiência nas relações de trabalho, tendo em vista que a 

discriminação é justamente a maior barreira imposta ao acesso das pessoas com 

deficiência ao mercado de trabalho. As empresas costumam alegar falta de 

escolaridade, baixa qualificação profissional, dificuldades técnicas e ambientais de 

adaptação como motivos da baixa ou da sua não contratação. 

Maria Luiza Coutinho Pinheiro observa que em virtude do aumento considerável 

de pessoas com deficiência, a sociedade passou a exigir do Estado medidas de 

proteção visando a integração das pessoas com deficiência no meio social.335 

Assim, aos poucos, foi surgindo políticas públicas ou ações afirmativas visando 

à inserção da pessoa com deficiência no meio social e também no trabalho, de forma 

que fosse concretizada de forma plena e equivalente a igualdade material de direitos 

e oportunidades entre as pessoas com deficiência e a pessoas sem deficiência. 

Porém, nem sempre as políticas públicas são eficazes, e contam com vários 

obstáculos e entraves na realização. 

 

335 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 74. 
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No caso brasileiro, Maria Luiz Pinheiro Coutinho sinaliza que nos últimos anos... 

abdicou-se de um modelo clientelista de proteção paternalista, que 
perpetuava o preconceito – vez que o deficiente era visto como ser carente 
de piedade – em favor de uma política protetiva de direitos que viria privilegiar 
a saúde, a reabilitação e a educação profissional voltada para as 
necessidades do mercado. Desse modo, diante do fato do preconceito e da 
discriminação que vitimam a pessoa portadora de deficiência, daí resultado 
sua exclusão social, o legislador se viu na contingência de criar regras de 
condutas obrigatórias para sua integração com pesadas sanções jurídicas 
aplicadas aos seus descumprimentos. Essas regras conferem a posição de 
titular de direitos e garantias à pessoa deficiente, assegurando-lhe o pleno 
exercício de sua cidadania. Infere-se, daí, que o direito à integração social da 
pessoa portadora de deficiência comporta o conteúdo de outros direitos, sem 
os quais não se completaria, ou seja, abrange o direito à saúde, à educação, 
ao trabalho, ao transporte, à cultura, ao desporto, à isonomia, cujo conteúdo 
informa as políticas de igualdade de oportunidade. 336 

 
 

Porém, mesmo com uma ampla gama de normas jurídicas protetivas, é muito 

recorrente a discriminação em face da pessoa com deficiência no âmbito da relações 

de trabalho. 

Acerca deste aspecto, insta ressaltar que de acordo com o Censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, há cerca de 45 milhões de 

brasileiros (na verdade, com exatidão, 45.606.048) com algum tipo de deficiência – 

quase 24 por cento da população brasileira337. 

No entanto, menos de 1% de 45 milhões de brasileiros com deficiência estão 

efetivamente empregadas. A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2016 

do IBGE realizada em outubro de 2017 demonstra que o contingente de pessoas com 

deficiência empregadas totalizava 418,5 mil vínculos empregatícios em 2016. Neste 

aspecto, de 2010 até 2016, houve uma tendência de baixa participação das pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho formal. 338 

Em 2010, havia 306,0 mil pessoas com deficiência empregada, equivalente a 

0,7% do estoque total de empregos formais. Já em 2016, a participação evoluiu para 

um estoque de 418,5 mil pessoas com deficiências empregadas, correspondendo a 

0,9% do estoque total. Em seis anos, a participação das pessoas com deficiência na 

 
 
 

336 COUTINHO, Maria Luiza Pinheiro. Discriminação na relação de trabalho: uma afronta ao princípio 
da igualdade. Rio de Janeiro: AIDE Editora, 2003, p. 74. 
337 Pesquisa do Censo 2010. Consultar a “Tabela 1.3.2. xls” da planilha “Brasil_xls.zip” da subpasta 
“xls” da pasta “Características_Gerais_Religião_Deficiência”. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/9662-censo-demografico- 
2010.html?&t=downloads. Acesso em 06/01/2018. 
338 Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) 2016. Consultar Análise dos principais resultados de 
2016. Disponível em: http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default. Acesso em 06/01/2018. 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/9662-censo-demografico-2010.html?&amp;t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/trabalho/9662-censo-demografico-2010.html?&amp;t=downloads
http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default
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força de trabalho empregada estabilizou-se abaixo do patamar de 1% do estoque de 

emprego formal. 339 

À guisa de elucidar e de fortalecer os dados estatísticos acima referenciados, 

segue a tabela 11 do RAIS de 2016 que representa a série histórica de 2010/2016 do 

emprego segundo o tipo de deficiência e o total das pessoas com deficiência 

empregadas em cada ano, bem como a variação conforme os anos: 

 
 

Tipo de Deficiência: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variação 
2015/16 

Física 166.690 174.207 170.468 181.464 192.432 200.794 204.554 1,9% 

Auditiva 68.819 73.579 74.385 78.078 78.370 79.389 80.390 1,3% 

Visual 17.710 21.847 26.119 33.505 39.580 46.913 53.438 13,9% 

Intelectual (mental) 15.606 18.810 21.317 25.332 29.132 32.144 34.168 6,3% 

Múltipla 3.845 4.144 4.696 5.490 6.708 8.108 7.287 -10,1% 

Reabilitado 33.343 32.704 33.311 33.928 35.100 35.907 38.684 7,7% 

Portador de 
Deficiência 

306.013 325.291 330.296 357.797 381.322 403.255 418.521 3,8% 

Fonte: MTb/RAIS.340
 

 
 

Neste desiderato, pergunta-se: Qual seria a explicação para uma tendência 

baixa de participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal 

mesmo com toda a proteção jurídica internacional e nacional que é deferida a tais 

pessoas? 

Segundo uma reportagem da EBC, que entrevistou a secretária de Inspeção do 

Trabalho do Ministério do Trabalho - Maria Teresa Pacheco Jensen, se as empresas 

cumprissem a Lei, o número de pessoas com deficiência que estão empregadas seria 

maior. Ainda informou que existe uma resistência ou dificuldade de as empresas 

contratarem pessoas com deficiência, porque muitas, inicialmente, preferem pagar as 

multas, que vão de R$2,2 mil a R$ 228 mil. Maria Teresa Pacheco Jensen ainda 

enfatiza que o Ministério do Trabalho celebra acordos de compromisso, orienta e 

acompanha as empresas na contratação de pessoas com deficiência e no 

desenvolvimento de programas de aprendizagem, além de reforçar a necessidade da 

conscientização. 341 

 

 
339 Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) 2016. Consultar Análise dos principais resultados de 
2016. Disponível em: http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default. Acesso em 06/01/2018. 
340 Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) 2016. Consultar Análise dos principais resultados de 
2016. Disponível em: http://pdet.mte.gov.br/rais?view=default. Acesso em 06/01/2018. 
341 Reportagem da EBC. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017- 
08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de. Acesso em 06/01/2018. 
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
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Maria Teresa Pacheco Jensen assim sinaliza: 

É mais uma questão de conscientização. A pessoa com deficiência tem o 
direito a exercer todas as funções, cabe ao empregador fazer os ajustes 
necessários [...]. Não é um favor, é uma função social. Queremos mudar essa 
visão e tirar a ideia que a pessoa com deficiência deve receber tratamento 
assistencial. Ela não quer isso e não seria bom para a sociedade. Não 
queremos o modelo de assistencialismo, queremos o modelo de inclusão.342 

 

Na mesma reportagem acima mencionada, a Procuradora do Ministério Público 

do Trabalho, Maria Aparecida Gurgel, apontou que existem alguns dispositivos da Leis 

concernentes à inclusão, que poderiam ser melhor regulamentados e explorados, 

como o trabalho apoiado e a capacitação pelas próprias empresas, e no caso 

específico da deficiência intelectual, as empresas deveriam abrir oportunidades para 

as pessoas com deficiência intelectual em todas as funções. Assim se manifesta Maria 

Aparecida Gurgel: 

Nós estamos em um processo de mudança de cultura e como temos jovens 
e adultos com deficiência intelectual empregados, temos que aprender com 
esse sistema. O que foi feito para que essas pessoas estejam no mercado de 
trabalho? [...] a família também é extremamente importante para o 
desenvolvimento profissional da pessoa com deficiência intelectual. A família 
tem que acreditar nas suas potencialidades. Todos os pais e mães querem 
proteger o seu filho, e na área da deficiência intelectual, há uma proteção 
necessária, mas não há uma crença nas potencialidades de aprendizagem 
para o desempenho de funções [...]. Temos que quebrar essa cultura de que 
a pessoa com déficit cognitivo não aprende e não pode trabalhar ou que vai 
trabalhar somente em cargos de menores.343 

 
A Procuradora do Ministério Público do Trabalho Maria Aparecida Gurgel 

também enfatiza sobre a importância de se quebrar a cultura de que a pessoa com 

déficit cognitivo não aprende e não pode trabalhar ou que vai trabalhar somente em 

cargos de menores. Claramente, essa cultura é fruto de um preconceito arraigado na 

sociedade, o que induz à perpetuação de atitudes discriminatórias em face da pessoa 

com deficiência, inclusive no ambiente de trabalho. 344 

É preciso destacar que a falta de presença de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, potencializa o preconceito de que há limitações do trabalhador 

com deficiência para trabalhar. Além disso, fomenta as atitudes discriminatórias da 

sociedade em face do trabalhador com deficiência. 

 
 

342 Reportagem da EBC. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017- 
08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de. Acesso em 06/01/2018. 
343 Reportagem da EBC. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos- 
humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de. Acesso em 
06/01/2018. 
344 Reportagem da EBC. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017- 
08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de. Acesso em 06/01/2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-08/apenas-1-dos-brasileiros-com-deficiencia-esta-no-mercado-de
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Uma pesquisa realizada pelo site Vagas.com e pela Talento Incluir concluiu que 

quatro em cada dez pessoas com deficiência já sofreram algum tipo de discriminação 

no ambiente de trabalho. Desse total que admitiu ter sido discriminado, 57% disseram 

que foram vítimas de bullying. Outros 12% contaram que passaram por dificuldades 

para serem promovidos, e 9% contaram que já passaram por situações de isolamento 

e rejeição. 345 

A referida pesquisa foi realizada em 2016, época que a Lei de Cotas completou 

25 anos. Ela demonstra que a existência de Lei determinando a reserva legal de vagas 

de emprego não é o suficiente. Vê-se, assim, que muitas empresas não respeitam o 

profissional com deficiência. 

Insta destacar que, nessa mesma pesquisa, foi questionado aos profissionais 

com deficiência, o que era preciso melhorar para o mercado de trabalho voltado para 

a pessoa com deficiência. Viu-se que 34% dos respondentes afirmaram que as 

empresas precisam dar mais oportunidades para as pessoas com deficiência. Neste 

sentido, para 21% é necessário melhorar a qualificação dos próprios profissionais com 

deficiência para competirem igualmente com outros profissionais, e para 15% é 

necessário ter uma aplicação mais efetiva da Lei de Cotas. 346 

Ressalte-se ainda que a maioria dos respondentes enfatizou que a empresa 

precisa dar mais oportunidades para as pessoas com deficiência, o que significa que 

a empresa precisa ultrapassar a barreira da discriminação, do desconhecido, da falta 

de informação e incentivar o pensamento de que a pessoa com deficiência pode ser 

produtiva, e fomentar oportunidades e chances para que as pessoas com deficiência 

possam demonstrar o seu potencial no trabalho. 347 

Em tal perspectiva, uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos 

Humanos (ABRH) Nacional, Isocial e Catho realizada com 2.940 profissionais do 

setor, indicou que 81% das empresas contratam pessoas com deficiência apenas para 

cumprir a Lei. Somente 4% afirmaram que acreditam no potencial das pessoas com 

deficiência, e 12% o fazem independente de cota348. 

 

345 Notícia do G1 referente à pesquisa. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/concursos-e- 
emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz- 
pesquisa.html. Acesso em 06/01/2018. 
346 Notícia do G1 referente à pesquisa. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/concursos-e- 
emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz- 
pesquisa.html. Acesso em 06/01/2018. 
347 Notícia do G1 referente à pesquisa. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/concursos-e- 
emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz- 
pesquisa.html. Acesso em 06/01/2018. 
348 Reportagem do G1. Disponível em: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81- 
contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html. Acesso em 06/01/2018. 

http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-no-trabalho-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html
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Sobre a necessidade de mudança do olhar da empresa, Teresa Amaral, 

superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência adverte 

com exatidão ao G1: 

Eu acho que a grande questão é o olhar da empresa para a pessoa com 
deficiência com obrigação e não a contratação de uma pessoa competente. No 
momento que a empresa pensa 'vou ter que contratar despesa', essa pessoa vira 
um fardo para os seus quadros e ela já começa desistindo. Então, a grande 
mudança que é preciso é esse olhar das empresas e da sociedade no geral sobre 
a competência de pessoas com deficiência.349 

 

É factível que as atitudes discriminatórias são barreiras atitudinais para as 

pessoas com deficiência, causando obstáculos como a falta de oportunidades no 

mercado de trabalho e o acesso à educação, apesar da existência da Lei de Cotas e 

da proteção jurídica destinada às pessoas com deficiência. 

De acordo com a médica Izabel Loureiro Maior, uma das palestrantes do 

seminário Acessibilidade e Inclusão, organizado pelo Tribunal de Contas da União, 

“enquanto o preconceito é mais fácil de ser eliminado, por resultar da falta da 

informação, a discriminação é um traço de opressão”.350 

Sendo assim, é notável que enquanto o preconceito pode ser amenizado e até 

desmitificado através da informação, da educação, e de campanhas de 

conscientização. A discriminação negativa constitui uma forma de opressão porque a 

pessoa que discrimina, sabe o que está fazendo e faz de propósito, de forma que isso 

alcance o âmago íntimo da pessoa discriminada com um sentimento de inferioridade. 

Impende ressaltar que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Recurso 

Ordinário nº 0110900-82.2008.5.05 julgou que a discriminação por ser deficiente no 

meio ambiente de trabalho (nesse processo, a superiora disse ao reclamante “além 

de deficiente físico, você é surdo?”) é capaz de ensejar desrespeito aos direitos da 

personalidade, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, e se configurar 

dano moral, a fixação do valor da indenização deve cumprir a função pedagógica que 

se espera de tal condenação, principalmente num Estado de Direito que tem como 

norte constitucional o princípio da dignidade da pessoa humana. Vale ressaltar que 

nesse caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reformou a 

decisão originária e arbitrou em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a indenização 

devida a título de danos morais, com o argumento de que deve fixar quantia razoável 

 

349 Reportagem do G1. Disponível em: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81- 
contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html. Acesso em 06/01/2018. 
350 Reportagem da EBC. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017- 
09/inclusao-de-pessoa-com-deficiencia-ainda-esbarra-no-preconceito-diz. Acesso em 06/01/2018. 

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-09/inclusao-de-pessoa-com-deficiencia-ainda-esbarra-no-preconceito-diz
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-09/inclusao-de-pessoa-com-deficiencia-ainda-esbarra-no-preconceito-diz
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para compensação plena do dano sofrido e imposição de sanção ao agressor, e ainda 

com a observância de que a condenação em danos morais reveste-se de inegável 

caráter pedagógico, dotado de força dissuasória à prática de conduta discriminatória 

contra deficiente físico pelos prepostos do empregador. Segue a ementa do julgado: 

EMENTA: VIOLAÇÃO À DIGNIDADE HUMANA DO TRABALHADOR. 
DISCRIMINAÇÃO POR SER DEFICIENTE FÍSICO. INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. CARÁTER PEDAGÓGICO. A discriminação ao deficiente 
físico no emprego é preconceito que fere o princípio de igualdade previsto no 
artigo 5º da Constituição Federal e que deve ser erradicada, eliminada, 
combatida, ficando sempre garantido ao trabalhador o pleno exercício da 
cidadania. Esta discriminação gera dano moral, que deve ser indenizado, e 
cujo montante deve buscar mais que a reparação imediata do ofendido, 
através de seu caráter educativo, coibir a repetição de práticas 
discriminatórias e violadoras da dignidade da pessoa humana do 
trabalhador.351 

 

Vê-se que, conforme expressa Yara Maria Pereira Gurgel que “o fundamento 

principal de todo o ordenamento jurídico ocidental é o princípio da dignidade humana, 

agregado ao princípio da igualdade e não discriminação”. 352 

Insta destacar que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região já proferiu 

decisão considerando que a dispensa sem justa causa da pessoa com deficiência 

enseja reintegração ao emprego. Desse modo, caso seja dispensado por justa causa, 

ensejará a contratação de outro empregado em condição semelhante, nos termos do 

art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213/91. O objetivo é fazer com que este dispositivo seja 

cumprido à risca, a fim de que não haja discriminação pela deficiência no trabalho. No 

presente caso, o montante indenizatório foi majorado para a importância de 

R$10.000,0 (dez mil reais). Veja-se: 

EMENTA: DISPENSA IMOTIVADA. EMPREGADO DEFICIENTE. 
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, § 1º, DA LEI N. 8.213/91 
- REINTEGRAÇÃO. Em sintonia com o avanço do princípio da igualdade, 
passando de uma defesa passiva contra as discriminações para uma ação 
afirmativa visando à promoção de oportunidades, surgiram diversos 
documentos legislativos no Brasil favorecendo as pessoas com deficiência. 
Dentre eles, o artigo 93 da Lei n. º 8.213/91, ao estabelecer a obrigação das 
empresas que contam com 100 ou mais empregados de reservar em seus 
quadros funcionais um percentual mínimo para fins de admissão de 
trabalhadores deficientes (ou beneficiários reabilitados), conforme o número 
de empregados na empresa. O § 1º do referido dispositivo ainda determina 
que a dispensa sem justa causa do empregado deficiente somente pode ser 
efetivada se atendidos cumulativamente dois requisitos: 1. se o empregador 
contar com o número de empregados reabilitados ou deficientes habilitados 
pelo menos no limite do piso estabelecido; 2. admissão prévia de outro 
empregado   em   condição   semelhante.   Trata-se   de   modalidade   de 

 
351      BAHIA,    Tribunal    Regional  do   Trabalho. RO n°   0110900-82.2008.5.05.0009. Relatora 
Desembargadora Maria Adna Aguiar, DEJT, 5ª Turma, Bahia, Salvador, 05 abr. de 2010. 
352 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo, LTr, 2010, p. 39. 
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estabilidade provisória sem prazo certo, que limita o exercício do direito 
potestativo do empregador referente à dispensa, decorrente de seu poder 
diretivo. Assim sendo, na hipótese de não restarem preenchidos tais 
requisitos, o empregado deficiente dispensando imotivadamente faz jus à 
reintegração ao emprego.353 

 

Cumpre destacar que a simples previsão legal da reserva de vagas para a 

admissão de pessoas com deficiência no emprego não é o suficiente para a efetiva 

inclusão desses cidadãos no mercado de trabalho. É preciso ir além da mera oferta 

de vagas às pessoas com deficiência, é necessário que a empresa forneça condições 

reais físicas ou sensoriais para que a pessoa com deficiência consiga exercer seu 

trabalho. 

A empresa que contrata a pessoa com deficiência para apenas mero 

cumprimento de Lei e segrega-a a um canto de forma que passe o tempo sem fazer 

nada, tornando-a sem utilidade e improdutiva, está praticando discriminação em face 

da pessoa com deficiência. A inclusão da pessoa com deficiência no trabalho não é 

apenas fornecer vagas, e sim permitir a sua interação no ambiente de trabalho, bem 

como fornecer condições para que ela consiga exercer seu trabalho. 

Acerca do tema, o Tribunal Regional da 1ª Região, no recurso ordinário nº 

0002099-72.2010.5.01.0281, diante de um caso em que a empresa, durante anos, 

reservou à autora (pessoa com deficiência visual) um “canto” do espaço físico, 

relegando a ela à improdutividade absoluta, entendeu que... 

para o cumprimento do sistema nacional de proteção à pessoa com 
deficiência, não basta a observância apenas formal e quantitativa da 
admissão de pessoas com deficiência. A simples reserva de cotas para a 
admissão no emprego público e privado de candidatos com deficiência estaria 
reservada ao fracasso da efetiva inclusão desses cidadãos no mercado de 
trabalho. Faz-se necessário o oferecimento de reais condições físicas de 
trabalho, com adaptação do ambiente de trabalho, ampla acessibilidade e 
conscientização, que abracem os portadores de deficiência, oferecendo-lhes 
meios para que, em mais um ato de superação, ponham a favor da sociedade 
seus talentos e competências, no mais das vezes, superiores aos dos 
empregados dotados pela natureza. A prova dos autos é de causar espécie. 
A Ré, durante anos, sequer teve sistema informatizado adequado a 
deficientes visuais ou qualquer meio de treinamento específico para o 
exercício das funções. Ficou clara a atitude discriminatória, reservando à 
Autora um “canto” do espaço físico, relegando à improdutividade absoluta. 
Por conseguinte, não merece ser reformada a sentença, porque comprovado 
o odioso prejuízo causado à Recorrida. 354 

 
 
 

353 MINAS GERAIS, Tribunal Regional do Trabalho. RO n° 0001925-18.2011.5.03.0008. Relator 
Desembargador Sebastiao Geraldo de Oliveira, DEJT, 2ª Turma, Minas Gerais, Belo Horizonte, 18 fev. 
de 2012. 
354 Disponível em: <https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24556522/recurso-ordinario-ro- 
20997220105010281-rj-trt-1/inteiro-teor-112043911?ref=juris-tabs>. Acesso em 06/01/2018. 

https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24556522/recurso-ordinario-ro-20997220105010281-rj-trt-1/inteiro-teor-112043911?ref=juris-tabs
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24556522/recurso-ordinario-ro-20997220105010281-rj-trt-1/inteiro-teor-112043911?ref=juris-tabs


134 
 

 
 

 

No viés da temática, a prática discriminatória em face da pessoa com deficiência 

pode ocorrer das mais variadas formas. E pode ocorrer com a roupagem disfarçada 

de “inclusão”, mas com sérias restrições, como aconteceu no Recurso Ordinário nº 

02340201302103002 0002340-88.2013.5.03.0021, em que a empresa reduziu a 

jornada de trabalho das pessoas com deficiência, de forma distinta dos outros 

trabalhadores que não tinham deficiência, ou seja, ofereceu condições de trabalho 

extremamente diferenciadas dos demais empregados no tocante à carga horária e ao 

salário das pessoas com deficiência, em total dissonância com a finalidade do art. 93 

da Lei n. 8.213/91. Veja-se: 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 
8.213/91. CONDIÇÕES DE TRABALHO E SALÁRIOS DIFERENCIADOS. 
DISCRIMINAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. Considera- 
se discriminatória a conduta do empregador que, para fins de atender o 
disposto no art. 93, da Lei n. 8.213/91, contrata pessoas com deficiência em 
condições extremamente diferenciadas dos demais empregados no tocante 
à carga horária, de apenas 4 horas semanais e ao salário proporcional, em 
total dissonância com o escopo da norma, que é assegurar às pessoas com 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive ao trabalho. 
Demonstrada a prática abusiva, o deferimento da indenização por danos 
morais é medida que se impõe.355 

 

Em outra decisão, houve a admissão do trabalhador com deficiência sem lhe 

fornecer condições de desempenhar seu trabalho de forma digna e de acordo com as 

suas limitações físicas. Nesse caso, a trabalhadora foi admitida como deficiente física, 

porém foi alocada em uma função que contribuiu para uma precipitação da patologia, 

como concausa do agravamento da síndrome do impacto bilateral para os ombros, 

atingindo, desse modo, a sua integridade física e psíquica. Assim sendo, a empresa 

foi condenada ao pagamento da reparação por danos morais no importe de R$ 

22.880,00 (vinte e dois mil reais e oitocentos e oitenta reais). Veja-se: 

EMENTA: INOBSERVÂNCIA DAS LIMITAÇÕES LABORATIVAS DO 
EMPREGADO DEFICIENTE FÍSICO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. 
INDENIZAÇÃO EM DOBRO. A contratação de deficiente físico sem a 
observância de suas limitações físicas, imputando-lhe atividades laborativas 
incompatíveis com suas restrições, como se trabalhador comum fosse, 
causando-lhe o agravamento de sua condição física, gera a obrigação de 
reparação do dano sofrido. Indenização esta devida em dobro, para que o 
rigor sirva de exemplo ao lesante, de forma a coibir o agente de novas 
investidas.356 

 
 
 
 

355 MINAS GERAIS, Tribunal Regional do Trabalho. RO n° 0002340-88.2013.5.03.0021. Relator 
Desembargador Sebastiao Geraldo de Oliveira, 2ª Turma, DEJT, Minas Gerais, Belo Horizonte, 26 ag. 
de 2014. 
356 SÃO PAULO, Tribunal Regional do Trabalho. RO n° 00020882520105020472 A28. Relator 
Desembargador Valdir Florindo, 6ª Turma, DEJT, São Paulo, 10 out. de 2013. 
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Ademais, cumpre ressaltar uma outra forma de discriminação que costuma 

ocorrer com frequência em face da pessoa com deficiência no meio ambiente laboral. 

A discriminação dos colegas de trabalho, que é de responsabilidade do empregador, 

tendo em vista o seu dever de manter um ambiente de trabalho saudável para todos. 

Neste caso, o reclamante pleiteou reversão da justa causa por ter sido demitido por 

ato discriminatório. O empregado demitido aproveitou-se da falta de discernimento do 

colega de trabalho com deficiência mental, para induzi-lo a dançar no ambiente de 

trabalho, para que fosse feita uma filmagem para repassar no WhatsApp, com a 

finalidade de chacota, ferindo gravemente os princípios constitucionais inerentes à 

dignidade da pessoa humana. Como se tratou de uma atitude de depreciação e de 

ridicularização de pessoa com deficiência mental, através de produção e divulgação 

de vídeo com teor pejorativo, sem qualquer respeito ao próximo, o empregado foi 

demitido por justa causa, e posteriormente processou a empresa pleiteando a 

reversão da justa causa. O Tribunal negou o pedido, tendo em vista que tal atitude 

discriminatória enquadra-se como justa causa, conforme disposto no artigo 482, 

alíneas “b” e “h”, da CLT. Segue a ementa do julgado: 

EMENTA: JUSTA CAUSA. DISCRIMINAÇÃO CONTRA DEFICIENTE 

MENTAL. O empregador não pode permitir que seus empregados 
discriminem deficiente mental, colocando-o numa situação de ridículo, para 
mera diversão. O respeito à dignidade humana impõe que o empregador se 
esmere em manter sadio o ambiente de trabalho, aconselhando a 
manutenção de um mínimo de caridade e civilidade e punindo os excessos, 
com rigor proporcional à conduta. Constitui falta grave a ofensa moral ou 
física principalmente quando praticada contra deficiente mental, em situação 
que não pode ser justificada por nenhum argumento racional, tendo em vista 
a dignidade humana e o respeito às pessoas com limitações físicas ou 
mentais. O não acolhimento da justa causa nesse caso, serviria de incentivo 
a condutas censuráveis em qualquer sociedade civilizada e sabíveis como 
imorais e ilícitas, pelo senso comum.357 

 

Logo, a este ponto, faz-se mister deixar claro que a empresa quando não atinge 

o percentual mínimo previsto na Lei para fins de contratação da pessoa com 

deficiência, nenhum empregado reabilitado ou com deficiência pode ser dispensado, 

mesmo se for contratado outro reabilitado ou com deficiência, ressalvada a hipótese 

de justa causa. Desse modo, ocorrendo a dispensa ilegal, o reabilitado ou a pessoa 

com deficiência habilitada tem direito à reintegração ao emprego e aos salários 

durante o período do afastamento ou até quando a empresa preencher os requisitos 

necessários para poder dispensar de forma legal. Essa proteção configura-se como 

 

357 SANTA CATARINA, Tribunal Regional do Trabalho. RO n° 0002918-87.2014.5.12.0046. Relator 
Desembargador José Ernesto Manzi, 1ª Turma, DEJT, Santa Catarina, Florianópolis, 11 out. de 2016. 
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uma estabilidade provisória de emprego. Trata-se, assim, de uma limitação ao direito 

potestativo do empregador de despedir na empresa. 

Nesta temática, assegura Mauricio Godinho Delgado que o art. 93, § 1° da Lei 

8.213/91 criou uma espécie de garantia de emprego indireta, consistente no fato de 

que a dispensa do trabalhador só poderá ocorrer após a contratação de substituto de 

condição semelhante.358 

Assim se posiciona a jurisprudência trabalhista brasileira, in verbis: 

 
EMENTA: DISPENSA IMOTIVADA DE DEFICIENTE FÍSICO ANTES DA 
CONTATAÇÃO DE SUBSTITUTO EM CONDIÇÕES SEMELHANTES. 
IMPOSSIBILIDADE. A Lei 8.213/91 impôs limite ao direito potestativo do 
empregador rescindir o contrato do empregado que se encontre nas 
condições que menciona, o que só poderá ocorrer após a contratação de 
outro na mesma condição (trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado). 
Portanto, tendo o reclamante sido dispensado antes da reclamada contratar 
outro trabalhador com deficiência, faz jus o autor ao pagamento dos salários 
e demais verbas trabalhistas do período de afastamento até a data da 
contratação do novo empregado. Recurso Ordinário a que se nega 
provimento.359 

 
EMENTA: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. DISPENSA. O art. 93 da Lei nº 
8.213/91 impõe limites ao poder potestativo do empregador, condicionando a 
dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado à contratação 
prévia de substituto em condição semelhante. Não cumprida a determinação 
legal, impõe-se a recondução do trabalhador ao seu posto, haja vista que a 
norma é de ordem pública e visa reduzir desigualdades conferidas às pessoas 
pela própria natureza ou decorrentes de eventuais adversidades ocorridas 
durante o passar da vida.360 

 

EMENTA: DEFICIENTE FÍSICO. LIMITAÇÃO AO PODER DE DISPENSA. 
REINTEGRAÇÃO. ART. 93, § 1º, DA LEI N.º 8.213/1991. Nos termos do art. 
93, § 1º, da Lei n.º 8.213/1991, a dispensa de trabalhador reabilitado ou de 
deficiente habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 
(noventa) dias, e a imotivada no contrato por prazo indeterminado, só poderá 
ocorrer após a contratação de substituto em condição semelhante. Aquela lei 
não permite reconhecer ao reclamante autêntica garantia de emprego. 
Porém, a manutenção das cotas previstas no seu caput e a exigência contida 
no § 1º condiciona a dispensa imotivada à contratação de substituto em 
condição semelhante, resguardando-se, com isso, o direito de o empregado 
permanecer no emprego até que satisfeita a condição legal. Embora não se 
trate de garantia individual do empregado deficiente, a desobediência ao 
preceito legal gera a reintegração do empregado, até que outro seja 
admitido.361 

 
 
 

358 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho e princípios de direito 
individual e coletivo do trabalho. 5 ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 81. 
359 SÃO PAULO, Tribunal Regional do Trabalho. RO n° 00006025820125020464 A28. Relator 
Desembargador Nelson Nazar, 3ª Turma, DEJT, São Paulo, 03 jul. de 2013. 
360 SÃO PAULO, Tribunal Regional do Trabalho. RO n° 00006337720135020065. Relatora 
Desembargadora Rosana de Almeida Buono, 3ª Turma, DEJT, São Paulo, 10 dez. de 2014. 
361 MINAS GERAIS, Tribunal Regional do Trabalho. RO n° 0000261-47.2011.5.03.0138. Relator 
Desembargador Ricardo Antonio Mohallem, 9ª Turma, DEJT, Minas Gerais, Belo Horizonte, 31 jan. de 
2012. 



137 
 

 
 

 

Conforme visto, são várias as formas possíveis de discriminação praticadas em 

face da pessoa com deficiência. Há a discriminação feita pelo empregador, no sentido 

de induzir a pessoa com deficiência a um sentimento de inferioridade e de 

incapacidade; as dispensas imotivadas sem recolocação imediata de outra pessoa 

com deficiência na mesma vaga; não fornecer condições para a pessoa trabalhar de 

forma digna; fornecer condições extremamente diferenciadas e discriminatórias de 

trabalho à pessoa com deficiência, como jornada reduzida e salário reduzido; não 

fornecer trabalho de acordo com as limitações físicas da pessoa com deficiência; 

atitudes de assédio moral, como piadas discriminatórias dos colegas de trabalho, etc. 

Neste contexto, afirma Yara Maria Pereira Gurgel, que “a discriminação nas 

relações de trabalho é um fator antissocial que exclui pessoas, desrespeita os 

direitos da personalidade, a dignidade da pessoa humana, gerando 

humilhação, estresse e depressão”. 362 

São, portanto, incontáveis os exemplos de discriminação praticados em face da 

pessoa com deficiência nas relações de trabalho. É valido destacar que, felizmente, 

existe um ordenamento jurídico amplo - nacional e internacional, que visa combater a 

discriminação sofrida pela pessoa com deficiência no âmbito das relações de trabalho. 

Assim sendo, é possível citar a Convenção n. 111 da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT, que será objeto de análise no tópico a seguir. Trata-se de um 

documento internacional muito importante para o presente tema em estudo, tendo em 

vista que abarca o combate a todo e qualquer tipo de discriminação, o que a torna tão 

abrangente. 

 
4.4.1 A Convenção n. 111 DA OIT 

 
 

O primeiro documento normativo internacional que conceitua de forma objetiva 

o que é discriminação é a Convenção n. 111 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). A referida Convenção foi aprovada na 42ª Reunião da Conferência 

Internacional do Trabalho, realizada em Genebra em 1958, e entrou em vigor no plano 

internacional em 15 de junho de 1960. 

No Brasil, a Convenção n. 111 da OIT foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 

104, de 24 de novembro de 1964, ratificada em 26 de novembro de 1965, promulgada 

 

362  GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo: LTr, 2010, p. 61. 
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pelo Decreto n. 62.150 em 19 de janeiro de 1968, e vigente no território nacional desde 

26 de novembro de 1966. 

De acordo com Rúbia Zanotelli de Alvarenga, a Convenção n. 111 da OIT, que 

dispõe sobre discriminação no emprego e na profissão... 

fomenta promover a igualdade de oportunidades e de tratamento e formular 
uma política nacional que elimine toda e qualquer discriminação no emprego 
(formação profissional e condições de trabalho por motivo de raça, cor, sexo, 
religião, opinião pública, ascendência nacional e origem social) e que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou de profissão. 363 

 
 

Sob tal aspecto, destaca André Filippe Loureiro e Silva: 

A Convenção n. 111 possui como base a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, de 1948, e a Declaração de Filadélfia, que afirma que todos os 
seres humanos, seja qual for a raça, credo ou sexo, têm direito ao progresso 
material e desenvolvimento espiritual em liberdade e dignidade, em 
segurança econômica e com oportunidades iguais.364 

 
Nesta perspectiva, Firmino Alves Lima acentua que a Convenção n.111 da 

Organização Internacional do Trabalho é, sem sombra de dúvidas, a mais importante 

norma antidiscriminatória nas relações do trabalho, atualmente vigente no plano 

internacional e no plano interno brasileiro. Nenhuma norma interna é um instrumento 

tão abrangente como a referida Convenção, o mesmo ocorrendo no âmbito da OIT. 

Vários diplomas da OIT haviam sido moldados para o trato da igualdade nas relações 

de trabalho, mas nenhum deles foi tão importante como a Convenção n. 111 da OIT.365 

Impende reforçar, ainda, segundo Firmino Alves Lima: 

Não deixa dúvidas a Convenção n.111 da OIT no sentido de que o objeto de 
proteção da proibição da discriminação é evitar que seja destruída ou alterada 
a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou 
de profissão. Esse é o bem maior protegido, mediante a proibição das 
condutas descritas no art. 1º. A igualdade de oportunidades ou de tratamento 
é um dos princípios da Organização Internacional do Trabalho, estabelecidos 
na Declaração de Filadélfia de 1944, em seu art. II, reafirmada pela 
Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 
1988. O caráter inovador da Convenção n. 111 decorre de uma norma que 
foi pioneira ao definir uma situação discriminatória no plano global, inclusive 
explicitando os efeitos que visava coibir.366 

 

363 ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Trabalho decente: direito humano e fundamental. São Paulo: 
LTr, 2016, p.125. 
364 SILVA, André Filippe Loureiro. O direito do trabalho como direito humano. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2016, p. 124. 
365 LIMA, Firmino Alves. Mecanismos antidiscriminatórios nas relações de trabalho. São Paulo: 
LTr, 2006, p. 300. 
366 LIMA, Firmino Alves. Mecanismos antidiscriminatórios nas relações de trabalho. São Paulo: 
LTr, 2006, p. 301. 
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Logo, sobre o caráter inovador da Convenção n.111 da OIT, Firmino Alves Lima 

ressalta: 

Este foi um diploma extremamente audacioso para seu tempo, posto que 
nenhuma norma de cunho universal havia adotado uma descrição da conduta 
discriminatória. A convenção não somente adotou a expressão discriminação 
como também consolidou sua definição laboral em termos precisos, 
inaugurando uma nova fase, a das normas com conceitos descritivos. [...] o 
caráter inovador da Convenção n. 111 da OIT impulsionou outras normas 
internacionais a descreverem quais condutas seriam consideradas 
discriminatórias. 367 

 

Nesta esteira, Maria Fernanda Fernández Lopez apud Firmino Alves Lima 

acentua que a Convenção n. 111 da OIT serviu de norte para orientar várias normas 

antidiscriminatórias posteriores. A manutenção da igualdade de tratamento e de 

oportunidades foi a forma encontrada pela Convenção n. 111 para atender aos 

anseios de uma norma de alcance global que previsse e tratasse a discriminação nas 

relações do trabalho, visando não somente a proteção do emprego, mas também da 

profissão.368 

Pelo art. 1º da Convenção n. 111 da OIT, o termo “discriminação” compreende, 

in verbis: 

Artigo 1º. 

1. Para os fins da presente Convenção o termo 'discriminação' compreende: 

a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria 
de emprego ou profissão; 

 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria 
de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo Membro 
interessado depois de consultadas as organizações representativas de 
empregadores e de trabalhadores, quando estas existam, e outros 
organismos adequados. 
2. As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações 
exigidas para um determinado emprego não são consideradas como 
discriminação. 
3. Para os fins da presente Convenção, as palavras ‘emprego’ e ‘profissão’ 
incluem o acesso à formação profissional, ao emprego e às diferentes 
profissões, bem como às condições de emprego. 

 

Preceitua ainda o art. 2° da Convenção n. 111 da OIT que qualquer Membro para 

o qual a presente Convenção se encontre em vigor se compromete a formular e a 

 
367 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p.151. 
368 LIMA, Firmino Alves. Teoria da discriminação nas relações de trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011, p. 89. 
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aplicar uma política nacional para promover, por métodos adequados às 

circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidades e de tratamento 

em matéria de emprego e de profissão, para eliminar toda discriminação. 

Sob tal prisma, ensina Yara Maria Pereira Gurgel que a Convenção n.111 da OIT 

“demonstra preocupação com todo ser humano e abrange todas as formas de 

discriminação, não ficando limitada somente à questão salarial. A Convenção n.111 

da OIT é muito importante, pois tem como objetivo o combate a todo tipo de 

discriminação”.369 

A autora ainda registra que a disposição contida na letra “b”, do item 1, do art. 1° 

da Convenção n. 111 da OIT constitui cláusula aberta, “pois admite outros motivos e 

formas de discriminação, como a idade, o estado de saúde, a opção sexual, entre 

outros não escritos em seu texto, além de ter aplicação no âmbito público e privado”.370 

Logo, a referida autora defende que a Convenção n. 111 da OIT protege o 

trabalhador em todo tipo de ambiente de trabalho e em todas as fases da relação de 

trabalho, inclusive após a cessação do vínculo contratual. 371 

Em assim sendo, 

 
a Convenção n. 111 mostra preocupação com todo ser humano e abrange 
todas as formas de discriminação, não somente quanto à questão salarial, 
[...] tem por objeto o combate a toda e qualquer discriminação, 
independentemente do contexto sociocultural de cada País.372 

 

A esse respeito, ensina Matteo Carbonelli, que de acordo com este preceito, 

podem-se extrair três elementos. O primeiro elemento constitui a diferença de 

tratamento, ou seja, a existência de uma distinção, exclusão ou preferência que pode 

depender tanto por leis quanto pelo comportamento prático. O segundo elemento 

representa um critério que causa esta diversidade de tratamento. O terceiro e último 

elemento consiste no resultado objetivo da discriminação, ou seja, a eliminação ou 

alteração da igualdade de oportunidades ou de tratamento. Em decorrência dessa 

 
 
 
 

 
369  GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo: LTr, 2010, p. 62. 
370 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo, LTr, 2010, p. 114. 
371 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo, LTr, 2010, p. 114. 
372 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos humanos, princípio da igualdade e não discriminação. 
São Paulo, LTr, 2010, p. 114. 
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definição ampla, a Convenção abrange todas as formas de discriminação que impede 

a igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego.373 

Impende ressaltar que o item 2 do artigo 5° da Convenção n. 111 da OIT estatui 

que qualquer Membro pode, depois de consultadas as organizações representativas 

de empregadores e de trabalhadores, quando estas existam, definir como não- 

discriminatórias quaisquer outras medidas especiais que tenham por fim salvaguardar 

as necessidades particulares de pessoas em relação às quais a atribuição de uma 

proteção ou de uma assistência especial seja, de uma maneira geral, reconhecida 

como necessária, por motivos tais como o sexo, a invalidez, os encargos de família 

ou o nível social ou o nível cultural. 

Por fim, Maria Aparecida Gurgel esclarece que a Convenção n.111 da OIT foi 

muito importante, pois constituiu um marco inicial no combate à discriminação e 

impulsionou para que surgissem outras convenções sobre a discriminação, como a 

Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), a 

Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher 

(1979), a Convenção n. 159 da OIT (1983), e a Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência (1999), também chamada de Convenção de Guatemala. 374 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

373 CARBONELLI, Matteo. A proteção internacional dos direitos fundamentais no trabalho. In: 
CAVALCANTE, Jouberto Quadros Pessoa; VILLATORE, Marco Antônio César (Coord.). Direito 
internacional do trabalho e a organização internacional do trabalho: um debate atual. São Paulo: 
Atlas, 2015, p. 33. 
374 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de 
cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. Goiânia: Ed. da UCG, 2006, p. 60. 
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CAPÍTULO 5 – DIREITOS HUMANOS E A INCLUSÃO SOCIAL DO 

TRABALHADOR COM DEFICIÊNCIA 

 
5.1 O SISTEMA DE COTAS E A LEI 8.213/91 

 
Para Ana Carolina Comelli e Miriam Cipriani Gomes, o sistema de cotas, ou 

também chamado de sistema de reserva legal, é um tipo de ação afirmativa cujo 

objetivo é o de promover a igualdade e o equilíbrio entre as relações e 

oportunidades.375 

Para Joaquim Benedito Barbosa Gomes apud Julia Maurmann Ximenes, “as 

ações afirmativas são medidas corretivas e redistributivas, visando a mitigar a 

agudeza da nossa “questão social”, e conclamam o Estado a deixar de lado a 

passividade e adotar um comportamento ativo, positivo, afirmativo, quase militante na 

busca da concretização da igualdade substancial”. 376 

No escólio de Olney Assis e Lafayete Pozzoli apud Ana Carolina Comelli e 

Miriam Cipriani Gomes, a Lei impôs a reserva de cargos para que fosse neutralizado 

qualquer tipo de preconceito, sendo que a sobrevivência da sociedade depende da 

adoção de medidas que tenham em vista o conjunto de cidadãos.377 

No mesmo viés, Glaucia Lopes apud Ana Carolina Comelli e Miriam Cipriani 

Gomes assinalam que o sistema de cotas é um mecanismo compensatório utilizado 

para inserção de determinados grupos sociais, facilitando o exercício dos direitos ao 

trabalho, à educação, à saúde, ao esporte etc.378 

Em idêntica perspectiva, Cibelle Linero Goldfarb ressalta que “em linha com a 

ideia de ação afirmativa, o Brasil optou pela adoção de um sistema de cotas ou de 

reserva legal para estimular a inclusão das pessoas com deficiência no mercado 

formal de trabalho”.379 

 
 
 
 
 

375 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 21. 
376 XIMENES, Julia Maurmann. Ações afirmativas: estado e cidadania. Porto Alegre: Revista Direito 
Público, ano 8, v.36, nov./dez. 2010, p.107. 
377 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 21. 
378 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 21. 
379 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.119. 
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Verifica-se, assim, conforme Sandra Morais de Brito Costa que o sistema de 

cotas compulsório voltado à inserção e participação das pessoas com deficiência, 

afigura-se na ação afirmativa de maior relevo para este fim.380 

Acerca disso, ainda assinala a autora supracitada: 

Trata-se de um mecanismo compensatório, inserido no contexto de ação 
afirmativa que busca a igualdade de oportunidade de grupos em relação ao 
contexto social mais amplo. [...]. Portanto, o sistema de cotas, ou sistema de 
reserva legal, consiste em um mecanismo compensatório utilizado para a 
inserção de determinados grupos sociais em nosso contexto comunitário, 
facilitando o exercício dos direitos ao trabalho, à educação, à saúde, ao 
esporte etc. É uma forma de ação afirmativa com o intuito de promover a 
igualdade, o equilíbrio de oportunidades entre diversos grupos sociais. 381 

 

Nesta perspectiva, Eduardo Milléo Baracat e Veronica Calado assinalam que 

“o reconhecimento do direito ao trabalho, enquanto direito fundamental de segunda 

dimensão, a partir da ideia da igualdade no sentido material entre todas as pessoas 

da sociedade, sejam portadores ou não de algum tipo de deficiência”. 382 

Sobre a relação da igualdade material e a ação afirmativa, Julia Ximenes 

Maurmann destaca: 

Um dos importantes instrumentos de efetivação da igualdade material é a 
política pública conhecida como ação afirmativa. Esta visa a neutralizar os 
efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 
compleição física, apoiando e promovendo determinados grupos socialmente 
fragilizados. 383 

 

Os autores ainda destacam que o comando constitucional previsto no art. 7º, 

inciso XXXI, da Constituição Federal de 1988, ao proibir “qualquer discriminação no 

tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência” fixou 

um dever de prestação fática, tanto quanto ao Estado quanto aos particulares.384 

Assim sendo, 

Em que pese, o direito social prestacional reconhecido nessa norma 
constitucional carecesse de intervenção do legislador infraconstitucional, o 
fato é que o Estado brasileiro estabeleceu a forma como esse direito social 
deve ser prestado, por meio do art. 93 da Lei n.8.213/91. Com efeito, esse 
preceito legal integra o quadro de ações afirmativas fundamentalmente 
vocacionadas para a promoção de inclusão social, já que garante ao ingresso 

 

380 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.105. 
381 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.105. 
382 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.177. 
383 XIMENES, Julia Maurmann. Ações afirmativas: estado e cidadania. Porto Alegre: Revista Direito 
Público, ano 8, v.36, nov./dez. 2010, p.108. 
384 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.177. 
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(ou reingresso) no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. O artigo 
em análise é instrumento de concreção dos valores protegidos pelo Direito do 
Trabalho, voltando-se especificamente para a proteção de grupo específico 
que se encontra em situação de maior vulnerabilidade social. Trata-se da 
imposição normativa da contratação de empregados com deficiência, em 
percentual compreendido entre 2 a 5% do total do número de empregados da 
empresa. Conforme a redação do caput do art. 93 da Lei n. 8.213/1991 esses 
percentuais somente se aplicam às empresas com mais de 100 empregados 
e deverá ser calculado proporcionalmente, ou seja, 2% para as empresas que 
possuam até 200 empregados, 3% para aquelas que possuem entre 201 e 
500 empregados; 4% para as empresas que tenham 501 a 1.000 
empregados, e 5% para as empresas que possuam número igual ou superior 
a 1001 empregados. 385 

 

Ressalte-se, para além, em consonância com o pensamento de Maria 

Aparecida Gurgel, que o tratamento diferenciado para pessoas com deficiência 

através da reserva de cargos possui o seguinte objetivo: 

A República Federativa do Brasil, constituída em estado democrático de 
direito, fundamenta-se na soberania, na cidadania, na dignidade da pessoa 
humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo 
político. A dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), originariamente tida 
como valor moral, hoje está incorporada ao comando constitucional como 
valor jurídico, tendo o Estado a obrigação de preservá-la e, quando 
necessário, propiciar as condições para que as pessoas se tornem dignas. A 
preservação desse fundamento leva muitas vezes o Estado a lançar mão de 
artifício – tratamento diferenciado- decorrente do direito à igualdade (caput do 
artigo 5º) como forma eficaz de estratificar os objetivos da República, dentre 
eles, a promoção do direito de todos sem preconceito ou discriminação. Ao 
assumir este objetivo, indica, ao mesmo tempo, que há uma diversidade de 
indivíduos (identificados quanto à origem, raça, sexo, cor, idade e outros) que 
merecem ter dignidade e viver em pleno bem-estar.386 

 

Desse modo afirma-se: 

 
Compreender a aparente dicotomia entre o princípio constitucional da 
igualdade de todos perante a lei e o tratamento diferenciado que a própria 
Constituição da República confere às pessoas com deficiência é fundamental 
para a eficácia e aplicabilidade das normas que lhes são dirigidas. O 
tratamento diferenciado está evidenciado, junto a outros direitos de ordem 
social, na reserva de cargos e empregos públicos para pessoas com 
deficiência prevista no art. 37, VIII da Constituição. A reserva de cargos e 
empregos públicos, por sua vez, não se dissocia de outros dois importantes 
comandos voltados à administração pública: o da acessibilidade a cargos e 
empregos públicos e a investidura por concurso público (Art. 37, I e II). Há 
simetria do preceito no âmbito das relações privadas de trabalho na 
concepção da reserva de cargos em postos de trabalho da Lei n. 8.213/91.387 

 
 
 

 

385 BARACAT, Eduardo Milléo. CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.177 
386 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.32. 
387 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.32. 
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Neste desiderato, a igualdade está elevada à condição de direito, conforme 

dispõe o art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, e não mais à mera concepção 

de igualdade formal perante a lei, o que justifica a medida de discriminação positiva 

ou ação afirmativa, que aliada aos princípios da ordem econômica, sedimenta a 

reserva de cargos em postos de trabalho da Lei n. 8.213/91.388 

De acordo com Maria Aparecida Gurgel, a Lei 7.853/89, ao tratar da política 

nacional para a integração das pessoas com deficiência, representa uma norma 

declaratória do exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com 

deficiência. Por isso, a referida Lei antecedeu e abriu caminho para a Lei das Cotas 

nascer. É importante destacar que a letra d, do art. 2º da Lei n. 7.853/89 disciplina a 

adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado para as pessoas 

com deficiência.389 

Reza o art. 2° da Lei 7.853/89: 

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, 
ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

 
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e 
entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de 
sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento 
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas: 

 
[...] 

 

III - na área da formação profissional e do trabalho: 
 

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

 

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de 
empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de 
deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; 

 
c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores 
públicos e privado, de pessoas portadoras de deficiência; 

 

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de 
trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da 
Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a organização 
de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, 
nelas, das pessoas portadoras de deficiência. 

 
 

388 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.47. 
389 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.48. 
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Desse modo, a Lei n. 7.853/89, o art. 93 da Lei 8.213/91 e o Decreto nº 3.298/99 

são as três normas mais importantes voltadas para a proteção infraconstitucional do 

trabalho da pessoa com deficiência. 390 

No tocante à Lei n. 7/853/89, consoante Maria Aparecida Gurgel: 

A Lei n. 7.853/89, de conteúdo essencialmente programático, gerou 
regulamento importante para as relações de trabalho, o Decreto n.3.289/99 
que, além de conceituar as pessoas com deficiência (modificado pelo Art. 1º, 
do Decreto nº 3.956/01 ou Convenção de Guatemala e art. 70, do Decreto nº 
5.296/04), trata amplamente de seu acesso ao trabalho indicando as 
modalidades de contratação do trabalhador com deficiência, a participação 
das entidades beneficentes de assistência social e as regras para o concurso 
público. 391 

 

A respeito da ação afirmativa da reserva de cargos em empresas, ainda reza o 

art. 93 da Lei n. 8.213/91: 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção: 

 

I - até 200 empregados..............................................................................2%; 
 

II - de 201 a 500...........................................................................................3%; 
 

III - de 501 a 1.000.......................................................................................4%; 
 

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

§ 1o A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da 
Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 
(noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado 
somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com 
deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. 

 
§ 2o Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática 
de fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de 
empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por 
beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando 
solicitados, aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados ou 
aos cidadãos interessados. 

 
§ 3o Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta 
de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata 
a Consolidação das Leis  do Trabalho  (CLT), aprovada  pelo  Decreto-Lei  no 

5.452, de 1o de maio de 1943. 
 
 
 
 

 

390 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.57. 
391 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.58. 
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Cibelle Linero Goldfarb ao discorrer sobre o artigo acima, destaca que quanto 

aos beneficiários da política implementada pelo art. 93 da Lei n. 8213/91, a Lei incluiu 

no âmbito de proteção todas as pessoas com deficiência habilitadas e os 

trabalhadores reabilitados.392 

A esse respeito, ensina José Claudio de Monteiro Brito Filho: 

 
Essa disposição, totalmente compatível com a promoção do bem de todos, 
fixa o acesso dos trabalhadores com deficiência ou reabilitados ao mercado 
de trabalho, em percentual que, como visto, inicia em 2%, e varia para mais, 
conforme o tamanho do quadro de pessoal das empresas. A norma em 
comento, penso, contempla o que indico serem os critérios estabelecidos 
para a validade dos programas de ação afirmativa: justiça, compatibilidade e 
eficácia. É que, no caso da inclusão das pessoas com deficiência, acredito 
que o programa previsto no art. 93 da Lei n. 8.213/1991 é justo, 
primeiramente, porque pretende corrigir situação de exclusão de um grupo 
vulnerável, que é o dos trabalhadores com deficiência, trabalhadores estes 
que estão, claramente, alijados do mercado de trabalho por força de 
discriminação que sofrem, ao argumento incorreto, de que não são capazes 
de exercitar uma atividade produtiva. O programa, no aspecto externo e 
interno, em princípio, é apto a produzir o resultado pretendido porque obriga 
as empresas a contratar integrantes desse grupo vulnerável, focando sua 
permanência nos estabelecimentos empresariais, uma vez que o tomador só 
pode dispensar o empregado, imotivadamente ou por término do contrato por 
prazo determinado, no caso de contratar outro empregado nas mesmas 
condições. 393 

 

Luiz Eduardo Amaral destaca que o empregador que se enquadrar dentro do 

padrão estabelecido pelo artigo 93 da Lei n. 8.213/91 está obrigado a reservar vagas 

e contratar, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, com vínculo 

empregatício, pessoas com deficiências para preenchê-las sob pena de prática 

discriminatória.394 

Para tanto, tenham-se em vista os ensinamentos de Maria Aparecida Gurgel: 

Dirige-se para uma só faixa de empresas, ou seja, aquelas consideradas de 
grande porte. As demais empresas, e em maior número do país, ficam 
desobrigadas do cumprimento da reserva. Na definição de faixas de tamanho 
de empresas do IBGE aquelas com cem ou mais empregados são 
consideradas grandes empresas e, existem em quantidade expressivamente 
menor no Brasil, embora proporcionalmente ocupem e assalariem um maior 
número de trabalhadores, mas, em contrapartida exigem maior grau de 
qualificação profissional. Do ponto de vista da extensão da eficácia da norma, 
a reserva deveria atingir um maior número de empresas (senão todas) e, 
consequentemente, um maior número de trabalhadores com deficiência 
fixados em áreas e regiões que não detenham a concentração das empresas. 
[...]. Portanto, a forma mais eficaz de garantir a implementação da ação 

 

 
392 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.120. 
393 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paul: LTr, 2016, p. 94. 
394 AMARAL, Luiz Eduardo. Lei de cotas: pessoas com deficiência, a visão empresarial. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 113. 
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afirmativa, em curto tempo, é tornar obrigatório e garantir o cumprimento da 
reserva de cargos em todas as empresas.395 

 

No mesmo sentido, Cibelle Linero Goldfarb estatui: 

De plano, nota-se que a legislação brasileira optou por vincular o percentual 
de cotas com o número de empregados da empresa, deixando isentas de 
qualquer obrigação as empresas com menos de 100 empregados. A esse 
respeito, nota-se claramente que (i) a lei desconsiderou a receita bruta anual 
da empresa; (ii) o número de trabalhadores indiretos e (iii) a atividade 
empresaria. Assim, o critério cinge-se ao número de empregados diretos, 
contratados nos moldes previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, 
cabendo a contratação de empregados portadores de deficiência por toda e 
qualquer empresa com mais de 100 empregados registrados. Note que, 
segundo o Chefe do Centro de Políticas Sociais do IBRE/FGV, Marcelo 
Côrtes Neri, “45% do emprego formal estão em empresas de menor porte, 
não sujeitas à legislação”. E prossegue, “estabelecimentos com menos de 
100 funcionários, que por lei não têm obrigação de contratar pessoas com 
deficiência, apresentam uma taxa de empregabilidade média de pessoas 
portadoras de deficiência de 1,05% inferior ao conjunto de empresas”. 396 

 
Maria Aparecida Gugel enfatiza que o percentual da cota é aplicado sobre o 

número de empregados do único estabelecimento ou, quando se tratar de empresa 

com vários estabelecimentos e com diferentes inscrições no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ) sobre a soma total de empregados de todos os 

estabelecimentos.397 

É necessário ainda enfatizar, em consonância com Luiz Eduardo Amaral que a 

condição de pessoa com deficiência precisa ser comprovada, não bastando, para fins 

de preenchimento de cota, que o candidato apresente qualquer deficiência.398 Assim, 

de acordo com o autor: 

A condição de pessoa com deficiência deverá ser comprovada por meio de: 
a) laudo médico, que pode ser emitido por médico do trabalho da empresa ou 
outro médico, atestando enquadramento legal do (a) empregado (a) para 
integrar a cota, de acordo com as definições estabelecidas na Convenção 
n.159 da OIT, Parte I, art. 1; Decreto n. 3.298/99, arts. 3º e 4º, com as 
alterações dadas pelo art. 70 do Decreto n. 5.296/04. O laudo deverá 
especificar o tipo de deficiência e ter autorização expressa do (a) empregado 
(a) para utilização do mesmo pela empresa, tornando pública a sua condição; 
b) Certificado de Reabilitação Profissional emitido pelo INSS.399 

 
 

 
395 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.59. 
396 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.123. 
397 GUGEL, Maria Aparecida. O direito ao trabalho e ao emprego: a proteção na legislação trabalhista. 
In: FERRAZ, Carolina Valença. LEITE, George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. Leite, Glauco 
Salomão. (Coord.). Manual dos direitos da pessoa com deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
426. 
398 AMARAL, Luiz Eduardo. Lei de cotas: pessoas com deficiência, a visão empresarial. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 113. 
399 AMARAL, Luiz Eduardo. Lei de cotas: pessoas com deficiência, a visão empresarial. São Paulo: 
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A Subprocuradora-Geral do Trabalho Maria Aparecida Gugel assinala que a Lei 

de cotas desafia o poder do empregador de contratar as pessoas, tendo em vista que: 

a reserva de cargos em empresas é norma de natureza jurídica de ordem 
pública, cujo cumprimento é obrigatório e sem restrição. Esse caráter desafia 
o poder (potestativo) do empregador quanto a decidir sobre a destinação de 
cargos criados ou disponíveis que não seja o cumprimento da cota com 
trabalhador com deficiência. No âmbito das relações de trabalho são 
incompatíveis as concepções e exigências de aptidão plena e atribuições 
compatíveis com a deficiência. Isso porque aqui se aplicam as regras 
obrigatórias ambientais de saúde e segurança, incluída toda a questão 
organizacional das atividades (NR 17, Portaria n. 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego), acrescidas das regras de acessibilidade (Leis n. 
10.048/2000 e 10.098/2000 e Decreto n. 5.296/2004) e, do ponto de vista da 
adaptação, do novo conceito de adaptação razoável. Todos esses elementos 
permitem ajustes para o exercício das tarefas e atividades inerentes a cada 
função, segundo a necessidade imposta pela deficiência do trabalhador. 
Creditar esse conceito é entender que nenhuma atividade de trabalho é 
vedada à pessoa com deficiência e amalgamar o direito constitucional à 
igualdade (art. 5º, caput) e de a pessoa não ser discriminada (art. 7º, XXXI) 
no tocante a salário e critério de admissão, ressalvados os casos de funções 
incompatíveis (não há motorista cedo porque norma específica lhe impede a 
permissão de condução de veículos).400 

 

Por conseguinte: 

[...] no contexto do poder hierárquico do empregador e, seu poder de direção 
da empresa, o único critério para a admissão do trabalhador com deficiência 
que pode (e deve pois se trata de uma regra de mercado!) ser estabelecido 
pelo empregador é a demonstração de habilidade e qualificação profissional 
para a atividade a ser exercida.401 

 

5.1.1 Habilitação e reabilitação profissional 

 
A proteção legal da Lei n. 8213/91 não se destina somente às pessoas com 

deficiência, mas também aos beneficiários reabilitados pela Previdência Social. 

De acordo com Cibelle Linero Goldfarb: 

O art. 89 da Lei n.8.213/91 prescreve que a habilitação e a reabilitação 
profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial 
ou totalmente para o trabalho e às pessoas portadoras de deficiência os 
meios para (re) educação e de (re) adaptação profissional e social 
necessários para a participação no mercado formal de trabalho e no contexto 
social em que vivem. 402 

 
Nesse contexto, preceituam os arts. 89, 90, 91 e 92 da Lei 8.213/91, in verbis: 

 
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão 
proporcionar  ao  beneficiário  incapacitado  parcial  ou  totalmente  para  o 

 

400 GUGEL, Maria Aparecida. O direito ao trabalho e ao emprego: a proteção na legislação trabalhista. 
In: FERRAZ, Carolina Valença. LEITE, George Salomão. LEITE, Glauber Salomão. Leite, Glauco 
Salomão (Coord.). Manual dos direitos da pessoa com deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
426. 
401 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.113. 
402 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.123. 
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trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a 
(re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para 
participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. 

 

Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: 
 

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio 
para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder 
ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e 
reabilitação social e profissional; 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Na temática, Pedro de Alcântara Kalume conceitua a habilitação profissional 

como sendo... 

a satisfação ou preenchimento de determinados requisitos previstos para o 
exercício de uma profissão, que podem ser impostos ou por lei por adquiridos 
voluntariamente na prática, pelo dia-a-dia da vivencia ocupacional, ou por via 
de treinamento ou da aprendizagem programada ou por todas essas formas. 
Se atendidos, a pessoa tornar-se-á apta ao exercício da profissão 
escolhida.403 

 
E reabilitação profissional como sendo... 

 
o preparo de alguém que, tendo tido uma habilitação qualquer anterior, esteja 
hoje impossibilitado de exercê-la por doença ou por acidente, do trabalho ou 
não. A reabilitação importa na aquisição de novos conhecimentos, técnicas 
ou aptidões. Visa a uma outra profissão ou atividade (novas para ele). No 
âmbito empresarial, tem sempre por objetivo abrir oportunidade para o 
desempenho de um novo cargo, implicando numa readaptação profissional. 
404 

 
 
 
 
 
 

403 KALUME, Pedro de Alcântara. Deficientes: ainda um desafio para o governo e para a sociedade. 
Habilitação, reabilitação profissional e reserva de mercado de trabalho. São Paulo, LTr, 2005, p.11. 
404 KALUME, Pedro de Alcântara. Deficientes: ainda um desafio para o governo e para a sociedade. 
Habilitação, reabilitação profissional e reserva de mercado de trabalho. São Paulo, LTr, 2005, p.11. 
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Nesta senda, Maria Aparecida Gugel destaca que a todo trabalhador é 

garantida a cobertura de eventos de doença ou acidente decorrentes da atividade 

laborativa (art. 201, I da Constituição), sob as formas de proteção (art. 201, III, 

Constituição), e continua: 

 
Não obstante as garantias constitucionais, relacionadas à redução de riscos 
(Art. 7º, XXII, Constituição) e, a correspondente contrapartida para as 
situações de desemprego involuntário, para o trabalhador (beneficiário) 
reabilitado o exercício desses direitos é quase sempre vexatório. Exige-se do 
trabalhador doente ou acidentado a demonstração de “incapacidade total ou 
parcial para o trabalho”, impondo-lhe um resíduo de capacidade e 
possibilidades de trabalhar, inevitavelmente em função alheia ao seu anterior 
preparo e, fatalmente impeditiva para o reingresso no mundo do trabalho vez 
que as reabilitações são tardia e insuficientemente conduzidas. 405 

 
Por assim ser, a autora ressalta que será considerado beneficiário reabilitado 

da Previdência Social aquele trabalhador, incapaz parcial ou totalmente para o 

trabalho que, obrigatoriamente, vier a utilizar os meios indicados para proporcionar o 

seu reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vive. 406 

Segundo Sandra Morais de Brito Costa, o art. 317 do Decreto n. 3.048/99 

(Regulamento de Benefícios da Previdência Social), permite convênios entre o INSS 

e as empresas, para que estas promovam a reabilitação de seus empregados, cujo 

processo deverá ser homologado pela autarquia para que a sua condição de 

beneficiário reabilitado seja certificada. 407 

A autora supracitada ainda destaca que a comprovação da deficiência do 

trabalhador tem sido feita por meio de atestados, emitidos por médicos do trabalho de 

cada empresa, desde que observados o art. 4º e incisos do Decreto n. 3.298/99. 

Ainda conforme Sandra Morais de Brito Costa: 

 
Não devem ser aceitos enquadramentos genéricos, como: “é portador de 
deficiência, nos termos do Decreto n.3.298”, pois nem toda deficiência assim 
considerada, pelos padrões médicos, é objeto da proteção legal. Psicose- 
maníaco-depressiva, síndrome de pânico, HIV, a princípios os problemas de 
LER/DORT, desvios de coluna, visão monocular etc. não são objeto do art. 
4º do referido decreto. Já para os beneficiários habilitados/reabilitados, a 
comprovação de sua condição pode ser feita por meio de certificados ou 
qualquer outro documento do INSS, que comprove que foram submetidos ao 

 
 
 

 

405 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p. 85. 
406 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p. 86. 
407 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.157. 
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processo. A CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) somente comprova 
a ocorrência do acidente, e não o efetivo procedimento de reabilitação.408 

 
Assim sendo, Sandra Morais de Brito Costa ensina que a habilitação visa a 

possibilitar que a pessoa com deficiência, depois de identificadas suas 

potencialidades, se desenvolva profissionalmente para ingressar ou reingressar, no 

mercado de trabalho. No entanto, a autora lembra que a habilitação deve ser um 

conjunto de ações tanto do Estado quanto da sociedade. 409 

É necessário enfatizar, consoante Cibelle Linero Golfarb que qualquer pessoa 

portadora de deficiência pode ser admitida pelas empresas privadas quando 

demonstra capacidade para assumir as atividades atinentes à vaga de trabalho 

oferecida. Independentemente do processo de habilitação e reabilitação, a 

capacidade para o trabalho pode ser atestada pelo empregador e, como 

consequência, pode ser feita a contratação.410 

A autora também elucida: 

Apesar de a lei mencionar pessoa portadora de deficiência habilitada, basta 
a verificação, pelo empregador, das potencialidades e habilidades do 
candidato, sem ser condição para a contratação a submissão previa a 
qualquer programa de qualificação profissional disponibilizado pelo INSS. Até 
porque é sabido que os serviços de habilitação e reabilitação profissional no 
Brasil são limitados, estimando-se, em 2001, a existência de cerca de 30 
centros de reabilitação com um total de 2.500 profissionais para todo o país, 
os quais não conseguem atender aos mais de 100 mil portadores de 
deficiência que solicitam ajuda anualmente. 411 

 
A respeito da qualificação profissional ofertada às pessoas com deficiência, 

Sandra Morais de Brito Costa estatui o seguinte: 

 
A habilitação, como as demais políticas que objetivam a plena integração das 
pessoas com deficiência, pressupõe o desenvolvimento de ações conjuntas 
do Estado e da sociedade. [...] As instituições públicas e privadas que 
ministram educação profissional estão obrigadas a oferecer cursos para as 
pessoas com deficiência, devendo disponibilizar a elas cursos profissionais 
de nível básico. A matrícula nesses cursos de nível básico deve estar 
condicionada ao nível de escolaridade e vinculada à capacidade de 
aproveitamento da pessoa com deficiência.412 

 
 
 

 

408 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.156. 
409 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.165. 
410 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.125. 
411 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.125-126. 
412 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.165. 
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Também consoante Maria Aparecida Gugel: 

 
A habilitação e a reabilitação profissional previdenciária está tratada nos arts. 
89 a 92, da Lei n. 8.213/91. Tem a natureza jurídica de prestação 
previdenciária na modalidade de serviço, destinando-se aos beneficiários 
incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho e, às pessoas com 
deficiência. É um serviço de cunho social que deve proporcionar aos 
beneficiários todas as condições de (re) ingressar no mercado de trabalho e 
no contexto em que vive, com o direito à certificação individual. Os 
procedimentos de habilitação e reabilitação profissional a serem seguidos 
pela autarquia ou órgãos conveniados estão previstos no Decreto nº 
3.048/99, art. 137, e consistem em: avaliar e definir a capacidade de trabalho 
residual do trabalhador; avaliar o potencial de trabalho; orientar e acompanhar 
a programação profissional que poderá ser desenvolvida mediante cursos 
e/ou treinamentos, na comunidade, por meio de contratos, acordos e 
convênios com instituições e empresas públicas ou privadas, na forma do art. 
317; articular com a comunidade, com o objetivo de reingresso do trabalhador 
(beneficiário) no mercado de trabalho, podendo ser celebrado convênio para 
a reabilitação física dos beneficiários que cumpram os pressupostos do 
programa de reabilitação profissional; acompanhar e pesquisar o reingresso 
e permanência do trabalhador (beneficiário) no mercado de trabalho. A 
execução dos procedimentos de reabilitação deve ser feita por equipe 
multiprofissional, com profissionais de medicina, serviço social, psicologia, 
sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e outras afins e que se verifiquem 
necessárias, sempre que possível na localidade do domicílio do beneficiário. 
Sendo necessário, serão fornecidas as ajudas técnicas (órteses, próteses, 
etc.), transporte urbano e alimentação para o beneficiário. No entanto, sabe-
se que o sistema funciona precariamente, a tal ponto que impede mesmo o 
direito à reabilitação.413 

 
Desse modo pode-se defender que: 

 
Ao trabalhador reabilitado da Previdência Social agregou-se o direito de 
compor a reserva de cargos em empresas com cem ou mais empregados, 
decorrente da Lei n. 8.213/91. Portanto, é um dos destinatários da reserva. 
Aos demais trabalhadores reabilitados que não estejam inseridos em 
empresas de tais portes resta, infelizmente, o desemprego. O exemplo que 
retrata a armadilha existente na lei é o do segurado acidentado tratado no art. 
118 da Lei n. 8.213/91. Esse artigo o Supremo Tribunal Federal (ADIn 639, 
de 2/6/05, Relator Ministro Joaquim Barbosa), já declarou constitucional posto 
que o dispositivo legal visa atender a saúde do trabalhador após o acidente, 
não dispondo em caráter permanente sobre a estabilidade de emprego, que 
ensejaria previsão por disposição de lei complementar, com reflexos 
importantes nas relações de trabalho como a concessão de auxílio-doença 
no curso do aviso prévio. O trabalhador detém a garantia, em decorrência de 
sua condição de saúde, do prazo mínimo de doze meses de manutenção do 
seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença 
acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. 
Transcorrido esse período, no entanto, e não se tratando de empresa com 
cem ou mais empregados que possa contá-lo para a reserva de cargos, o 
trabalhador, via de regra, é demitido. 414 

 
 
 
 

413 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.165. 
414 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.87-88. 
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Sobre a habilitação e qualificação profissional, ainda destaca a autora 

supracitada: 

A reserva de cargos nas empresas está inserida em lei previdenciária, 
especificamente em seção destinada à habilitação e reabilitação profissional, 
por isso gera interpretações equivocadas no sentido de que somente poderá 
ocupar vaga decorrente de reserva a pessoa com deficiência habilitada e com 
certificação do INSS. A melhor interpretação sobre o sentido de habilitação 
da pessoa com deficiência para o trabalho é aquela do § 2º, do art. 36, do 
Decreto nº 3.298/99, porque abarca conceitos amplos de habilitação e 
educação profissional. Nesse contexto, a habilitação dirige-se para um 
processo orientado de forma a possibilitar que a pessoa com deficiência, a 
partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível 
suficiente de desenvolvimento profissional para o ingresso no mercado de 
trabalho. A habilitação contempla a formação técnico-profissional, que 
segundo a UNESCO, designa o processo educativo, ou seja, a formação 
geral de conhecimentos acrescida de competências adquiridas de caráter 
técnico e práticas relativas ao exercício de profissões em diversos setores da 
vida econômica e social. No mundo do trabalho exige-se a qualificação 
profissional do trabalhador quem somam outras variáveis e que podem ser 
inseridas no gênero habilitação da pessoa com deficiência. São elas, a 
“formação profissional”, processo que visa a que a pessoa adquira a 
qualificação prática e os conhecimentos específicos necessários para a 
ocupação de um determinado emprego ou de um grupo de emprego, e a 
“capacitação profissional”, processo que prepara a pessoa com deficiência 
para o desenvolvimento de atividades laborais específicas, conforme suas 
potencialidades, visando seu ingresso no mercado de trabalho. A pessoa com 
deficiência habilitada compreende: 1) aquela que concluiu o curso de 
educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso 
superior, com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou 
privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão 
equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de 
habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo INSS; 2) aquela que, 
não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja 
capacitada para o exercício de uma função.415 

 
 

Cumpre registar, que findo o processo de habilitação ou reabilitação 

profissional e social, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as 

atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário e ressalva que nada impede o 

exercício de atividades diversas das certificadas pela Previdência Social quando o 

beneficiário estiver capacitado. 416 

Por fim, seguindo-se no esteio de Maria Aparecida Gugel: 

 
Nenhuma medida de promoção a direito ao trabalho é realmente eficaz sem 
que antes o Estado providencie mecanismos estruturais de educação e 
preparação profissional para a pessoa com deficiência que possibilitem sua 
entrada e permanência no mundo do trabalho. E não é só isso, conforme a 
prática está a apontar, os serviços de colocação no trabalho devem avançar 
e estabelecer critérios para atender a pessoa com deficiência de forma 

 
415 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.88-89. 
416 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.124. 
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apoiada, se necessário e tendo em vista do tipo e comprometimento da 
deficiência. 417 

 

5.1.2 A Convenção 159 da OIT 
 

De acordo com Cibelle Linero Goldfarb, em 1921, a Organização Internacional 

do Trabalho já debatia questões voltadas à inclusão no mercado de trabalho de 

mutilados de guerra, bem como métodos de inserção dos incapacitados na vida 

profissional.418 

A autora ainda observa que em 1955, a Organização Internacional do Trabalho 

aprovou a Recomendação n. 99 sobre a Reabilitação de Pessoas Portadoras de 

Deficiência, que define a “reabilitação profissional” como parte de um contínuo e 

coordenado processo, abrangendo o provimento de serviços profissionais, como: 

orientação vocacional, treinamento profissional e colocação seletiva, destinados a 

capacitar a pessoa portadora de deficiência a conseguir e manter um emprego 

conveniente.419 

A respeito da Convenção 159 da OIT, Goldfarb ainda estatui o seguinte: 

Passados vinte e oito anos da promulgação da Recomendação n. 99, a 
Organização Internacional do Trabalho promulgou a Recomendação 168 e a 
Convenção 159, ambas sobre a readaptação profissional e emprego de 
pessoas portadoras de deficiência.   [...] Tanto a Recomendação 99 como  a 
168 tratam da necessidade de extensão das políticas de reabilitação 
profissional às zonas rurais e comunidades remotas, mas a segunda também 
reforça a importância do papel destinado às associações de empregadores e 
trabalhadores e das próprias pessoas portadoras de deficiência e suas 
organizações para o desenvolvimento de serviços de reabilitação profissional. 
A Recomendação 168 destaca que os planos de seguridade social devem, 
sempre que possível, contribuir para a organização, desenvolvimento e 
financiamento de programas de treinamento, colocação e emprego (inclusive 
emprego protegido) e de serviços de reabilitação profissional para pessoas 
portadoras de deficiência. No tocante à Convenção 159, segundo seu texto, 
os países signatários devem introduzir, nos respectivos ordenamentos, 
políticas de readaptação profissional e emprego de pessoas portadoras de 
deficiência, com vistas a garantir que adequadas medidas de readaptação 
profissional estejam disponíveis para todos (inclusive para as pessoas 
portadoras de deficiência nas zonas rurais e nas coletividades isoladas) e 
promover as oportunidades de emprego sempre com base no princípio da 
igualdade de oportunidades entre trabalhadores portadores de deficiência e 
trabalhadores em geral. A Convenção delega às associações representativas 
de trabalhadores e de empregadores e às organizações representativas de 
pessoas portadoras  de deficiência ou  que 

 
 
 

417 GUGEL, Maria Aparecida. O direito ao trabalho e ao emprego: a proteção na legislação trabalhista. 
In: FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, George Salomão; LEITE, Glauber Salomão. Leite, Glauco 
Salomão. (Coords.). Manual dos direitos da pessoa com deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
422. 
418 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.44. 
419 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.44. 
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se ocupem delas a tarefa de responder às consultas sobre a aplicação da 
política de readaptação. 420 

 

No Brasil, a Convenção 159 da OIT foi promulgada pelo Decreto Legislativo do 

Congresso Nacional n. 51, de 25.8.89 e promulgada pelo Decreto n.129, de 22.5.91 e 

passou a viger em 18.5.91, um ano depois da sua ratificação. 

Pedro de Alcântara Kalume esclarece que a Convenção 159 da OIT trouxe 

inovações em favor da pessoa com deficiência, destinando orientações para os 

Estados, no sentido de que adotem medidas sobre a readaptação profissional e o 

emprego de pessoas deficientes”. 421 

Nesse contexto, reza o art. 1° da Convenção 159 da OIT: 

Artigo 1° 
 

1. Para efeitos desta Convenção, entende-se por ‘pessoa deficiente’ todas as 
pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado e 
de progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a uma 
deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada. 

 
2. Para efeitos desta Convenção, todo o País-Membro deverá considerar que 
a finalidade da reabilitação profissional é a de permitir que a pessoa deficiente 
obtenha e conserve um emprego e progrida no mesmo, e que se promova, 
assim a integração ou a reintegração dessa pessoa na sociedade. 

 
3. Todo País-Membro aplicará os dispositivos desta Convenção através de 
medidas adequadas às condições nacionais e de acordo com a experiência 
(costumes, uso e hábitos) nacional. 

 
4. As proposições desta Convenção serão aplicáveis a todas as categorias 
de pessoas deficientes. 

 

Importante frisar que o art. 3° da Convenção n. 159 da OIT ainda exige dos 

Estados um posicionamento acerca de políticas de readaptação profissional “ao 

alcance de todas as categorias de pessoas deficientes”, que lhes assegurem 

oportunidade de emprego no mercado regular de trabalho, com base no princípio da 

igualdade de oportunidades, sem discriminação.422 

Reza o art. 3° da Convenção n. 159 da OIT: 

Art. 3° Essa política deverá ter por finalidade assegurar que existam medidas 
adequadas de reabilitação profissional ao alcance de todas as categorias de 
pessoas deficientes e promover oportunidades de emprego para as pessoas 
deficientes no mercado regular de trabalho. 

 

 
420 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p. 45. 
421 KALUME, Pedro de Alcântara. Deficientes: ainda um desafio para o governo e para a sociedade. 
Habilitação, reabilitação profissional e reserva de mercado de trabalho. São Paulo, LTr, 2005, p.14. 
422 LOPES, Glaucia Gomes Vergara. A inserção do portador de deficiência no mercado de 
trabalho: a efetividade das leis brasileiras. São Paulo: LTr, 2005, p. 36. 
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Acerca disso, destaca Glaucia Gomes Vergara Lopes: 

A base para aplicação desta política é o princípio da igualdade de 
oportunidades entre os trabalhadores portadores de deficiência e os 
trabalhadores em geral, respeitando-se a igualdade de oportunidades e de 
tratamento também para as trabalhadoras portadores de deficiência, sempre 
de forma que, quaisquer medidas adotadas com a finalidade de atingir a 
igualdade efetiva, não signifiquem discriminação em relação aos 
trabalhadores não portadores de deficiência. 423 

 
A respeito do art. 4° da Convenção n. 159 da OIT, Ricardo André Maranhão 

Santiago estatui o seguinte: 

Para tanto, as políticas públicas de reabilitação profissional e emprego, à luz 
do art.4, deveriam ter como sustentáculo o princípio da igualdade efetiva 
entre os obreiros com e os sem deficiência, garantindo o mesmo tratamento 
para as obreiras, sem que fossem consideradas discriminatórias, para com 
os sem deficiência, as ações específicas para a reabilitação dos com 
deficiência, pois, do contrário, todo o esforço seria estéril caso prevalecesse 
uma ideia de mera igualdade formal. 424 

 

Reza o art. 4° da Convenção n. 159 da OIT: 

Art. 4° Essa política deverá ter como base o princípio de igualdade de 
oportunidades entre os trabalhadores deficientes e dos trabalhadores em 
geral. Dever-se-á respeitar a igualdade de oportunidades e de tratamento 
para as trabalhadoras deficientes. As medidas positivas especiais com a 
finalidade de atingir a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento 
entre os trabalhadores deficientes e os demais trabalhadores, não devem ser 
vistas como discriminatórias em relação a estes últimos. 

 

Seguindo ainda o escólio de Ricardo André Maranhão Santiago, a preocupação 

com a abertura de espaço para manifestação das organizações representativas de e 

para deficientes marcou presença no quinto artigo e preparou o terreno para o 

incremento futuro de maior atuação daquelas, ao passo que o nono artigo focou no 

esforço que os países membros devem realizar para garantir a formação e a 

disponibilidade de assessores em matéria de reabilitação ou de outra pessoa 

qualificada que se ocupe a orientação e formação profissional, da colocação e 

emprego de pessoas deficientes.425 

Preceituam, assim, os arts. 5° e 9° da Convenção n. 159 da OIT: 

Art. 5°. As organizações representativas de empregadores e de empregados 
devem ser consultadas sobre aplicação dessa política e em particular, sobre 
as medidas que devem ser adotadas para promover a cooperação e 

 

423 LOPES, Glaucia Gomes Vergara. A inserção do portador de deficiência no mercado de trabalho: 
a efetividade das leis brasileiras. São Paulo: LTr, 2005, p.36. 
424 SANTIAGO, Ricardo André Maranhão. Emprego apoiado: inclusão do trabalhador à luz da 
convenção dos direitos das pessoas com deficiência da ONU. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 
72. 
425 SANTIAGO, Ricardo André Maranhão. Emprego apoiado: inclusão do trabalhador à luz da 
convenção dos direitos das pessoas com deficiência da ONU. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 
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coordenação dos organismos públicos e particulares que participam nas 
atividades de reabilitação profissional. As organizações representativas de e 
para deficientes devem, também, ser consultadas. 

 

[...] 
 

Art. 9°. Todo País Membro deverá esforçar-se para assegurar a formação e 
a disponibilidade de assessores em matéria de reabilitação e outro tipo de 
pessoal qualificado que se ocupe da orientação profissional, da formação 
profissional, da colocação e do emprego de pessoas deficientes. 

 

5.1.3 A dispensa do empregado habilitado e reabilitado 

 
De acordo com Luiz Eduardo Amaral, o art. 93 da Lei n. 8.213/91, além de impor 

a admissão dos trabalhadores com deficiência, também estabeleceu um rito para a 

dispensa no primeiro parágrafo.426 

Quanto à dispensa do empregado habilitado e reabilitado, reza o art. 93 da Lei 

n. 8.213/91: 

 
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção: 

 
[...] 

 
§ 1o A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da 
Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 
(noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado 
somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com 
deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. 

 
Sobre a dispensa do empregado habilitado e reabilitado, Eduardo Milléo 

Baracat e Veronica Calado assinalam: 

Além disso, e com vistas a garantir máxima efetividade ao princípio da 
isonomia substancial (material), cuidou o parágrafo primeiro de garantir que 
a dispensa do trabalhador reabilitado ou com deficiência, quando contratado 
por prazo indeterminado, só possa ser considerada válida mediante a 
contratação de outro empregado em condição semelhante. Não se trata de 
modalidade de estabilidade ou garantia de emprego, já que será lícito ao 
empregador promover a substituição do empregado por outro que também 
apresente qualquer forma de deficiência compatível com o desempenho das 
atividades. 427 

 
 
 
 
 
 

426 AMARAL, Luiz Eduardo. Lei de cotas: pessoas com deficiência, a visão empresarial. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 113. 
427 BARACAT, Eduardo Milléo. CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.177. 
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Na mui precisa visão de Luiz Eduardo Amaral, é factível que há uma pré- 

condição para efetuar a dispensa da pessoa com deficiência, que é a contratação de 

outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social. 428 

E complementa: 

Há, portanto, uma conditio sine qua non de validade do ato jurídico de 
dispensa imotivada. Luis Carlos Moro lembra que “a dispensa é um negócio 
jurídico. E, nessa circunstância, não escapa da aplicação do conteúdo 
normativo dos arts. 82, 130, e 145, incisos II, III e IV, todos do Código Civil”. 
Isso implica reconhecer que a dispensa de trabalhadores com deficiência, que 
é tratada no art. 477 da CLT, depende de uma pré-condição positivada, sem 
a qual poderá ser declarada nula, sob o fundamento de ilicitude de objeto e 
desrespeito à forma prescrita em lei. Nesse sentido, explica o referido autor 
que o art. 158 do Código Civil acaba impondo à situação vertente a restituição 
do emprego do trabalhador autor (de ação de reintegração), além do 
pagamento dos salários como se trabalhado houvesse, sem que se possa 
convalidar ato nulo, a teor do seu parágrafo único. Luis Carlos Moro vai ainda 
mais longe. Afirma que o legislador presumiu que tais dispensas fossem 
retaliativas, contra empregados com deficiência, em razão de suas 
dificuldades. Não entendemos que o legislador tenha ido tão longe, até 
porque seria uma presunção de má-fé, o que é inadmissível em direito, mas 
certamente criou um tipo de proteção à classe das pessoas com deficiência 
em prestígio da reserva legal. 429 

 

No entanto, Luiz Eduardo Amaral enfatiza que essa pré-condição para realizar 

a dispensa do trabalhador com deficiência não configura estabilidade ou uma garantia 

de emprego da pessoa com deficiência, mas sim uma proteção à existência do 

sistema de cotas. 

Ainda consoante o autor: 

A primeira discussão que se travou na doutrina e jurisprudência diz respeito 
ao nascimento ou não de uma nova espécie de estabilidade ou garantia de 
emprego. Alguns sustentam que o § 1º do art. 93 do decreto em comento teria 
criado mais uma forma de garantia de emprego, pois a empresa não pode 
dispensar uma pessoa com deficiência sem justo motivo, salvo se tiver 
contratado outro substituto de condição semelhante. Com efeito, da leitura do 
texto ora citado, não concordamos que seja uma garantia de emprego, pois 
essa se destina ao indivíduo, sendo que o dispositivo contido no § 1º da 
norma não é pessoal. Protege sim a classe das pessoas com deficiência 
(visando à inclusão social – finalidade precípua da norma), mas não o 
indivíduo. Tanto é que autoriza a dispensa se garantida a substituição. Não 
existe na lei a obrigatoriedade de vinculação do novo contratado ao mesmo 
cargo ou função anteriormente exercida pelo deficiente dispensado. O 
Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que “não cabe ao intérprete 
diferenciar onde o legislador não diferenciou”. Não parece razoável que o 
legislador tivesse como intenção, ao editar a norma, intrometer-se na 
conveniência administrativa do empregador, que é contratar o trabalhador 
deficiente para desempenhar funções que considere de maior carência na 
empresa. A finalidade da norma é assegurar o percentual estabelecido em lei 
para os trabalhadores com deficiência e reabilitados nos quadros das 

 

428 AMARAL, Luiz Eduardo. Lei de cotas: pessoas com deficiência, a visão empresarial. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 113. 
429 AMARAL, Luiz Eduardo. Lei de cotas: pessoas com deficiência, a visão empresarial. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 114. 
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empresas, a fim de garantir-lhes uma atividade profissional diária, onde 
possam obter condições de vida mais digna, além de uma maior interação 
social. Assim, conclui-se que a lei não prevê estabilidade no emprego para a 
pessoa com deficiência. A garantia é a reserva de vaga para a pessoa em 
condição semelhante.430 

 

Nesta toada, Maria Aparecida Gugel assegura que o objetivo do art. 93 da Lei 

n. 8.213/91 é assegurar a manutenção permanente da reserva. Sendo assim, a 

garantia do emprego no cargo não é dirigida a um indivíduo com deficiência ou 

beneficiário reabilitado, mas a condição da deficiência ou de reabilitado do 

trabalhador, na qual o interesse a ser resguardado diz respeito à coletividade de 

pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social. Assim sendo, é 

possível a dispensa, sem justa causa, do empregado com deficiência sem qualquer 

formalização do ato da dispensa.431 

No tocante ao beneficiário reabilitado, decorrido o tempo de estabilidade do art. 

118, da Lei n. 8.213/91, observado o precedente nº 378, da SBDI-1, a dispensa não 

poderá implicar em redução da reserva. Assim, o empregador não poderá rescindir o 

contrato de trabalho firmado enquanto não tiver meios de contratar outro trabalhador 

com deficiência ou beneficiário reabilitado. Se ainda assim o empregador rescindir o 

contrato de trabalho, sem proceder nova contratação de empregado em condições 

semelhantes, a dispensa será considerada nula, nos termos do art. 9º, da CLT, a exigir 

a reintegração do demitido no emprego com a percepção de salários e vantagens. 

Desse modo, o beneficiário reabilitado que compõe a reserva em empresas com cem 

ou mais empregados também recebe o mesmo tratamento, caso o empregador não 

tenha contratado substituto em condição semelhante para manutenção da reserva. 432 

Reforce-se, então, consoante Cibelle Linero Goldfarb, que diante o art. 93 da 

Lei 8.213/91, o empregado com deficiência não possui estabilidade no emprego, 

porque o empregador não está impedido de exercer seu direito de demitir, ou seja, 

pode o contrato de trabalho ser rescindido, por iniciativa do empregador, a qualquer 

tempo; e que a única limitação, de fato, é que a demissão do trabalhador com 

 
 
 
 

 
430 AMARAL, Luiz Eduardo. Lei de cotas: pessoas com deficiência, a visão empresarial. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 116. 
431 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p. 98. 
432 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p.100. 
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deficiência exige a contratação de outra pessoa com deficiência, com a finalidade de 

preencher a cota, e manter o sistema de cotas funcionando.433 

No mesmo sentido, Mauricio Godinho Delgado conclui: 

[...] há a garantia do “trabalhador reabilitado ou de deficiente reabilitado” (art. 
93, §1º, Lei nº 8.213/91). Reza a lei que a dispensa imotivada de tais 
trabalhadores, ao final de contrato a termo de mais de 90 dias ou em contrato 
de duração indeterminada, “só poderá ocorrer após a contratação de 
substituo de condição semelhante” (art. 93, §1º, Lei n. 8.213, de 1991). Não 
se está perante, como se vê, de uma garantia específica, direta, porém 
indireta; de todo modo, é importante criação em favor do empregado portador 
de deficiência ou em reabilitação. Há outra garantia de caráter indireto, mas 
de significativa importância – e que já foi citada neste Curso. Trata-se da 
obrigação legal imposta a empresas com 100 ou mais empregados, de 
preencherem determinado percentual de suas vagas com “beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas” (caput do art. 
93, Lei n. 8.213/9). Este percentual inicia-se no patamar de 2%, alterando-se 
segundo uma tabela crescente, até atingir o percentual substantivo de 5% 
para empresas que tenham mais de 1.000 empregados (a regra fala “1.001 
em diante”: art. 93, incisos I a IV, Lei n. 8.213, de 1991). 434 

 
 

5.2 A EFETIVIDADE NO CUMPRIMENTO DO SISTEMA DE COTAS 

 
 

5.2.1 A responsabilidade do Estado e a importância dos programas políticos de 

incentivos fiscais 

 
Para Olney Queiroz Assis e Lafayette Pozzoli apud Ana Carolina Comelli e 

Miriam Cipriano Gomes, é de responsabilidade de órgãos e entidades da 

Administração Pública direta e indireta as medidas cabíveis de forma a assegurar às 

pessoas com deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, como o direito 

ao trabalho.435 

Nesta esteira, Alvaro Sousa Cruz apud Ana Carolina Comelli e Miriam Cipriano 

Gomes ressaltam que a falta de qualificação das pessoas com deficiência é o principal 

entrave à inserção delas, de forma que a empresa deixa de cumprir a cota em virtude 

da falta de mão de obra qualificada, atestando a inexistência ou insuficiência de cursos 

profissionalizantes voltados a esse grupo.436 

 
 

433 GOLDFARB, Cibelle Linero. Pessoas portadoras de deficiência e a relação de emprego: o 
sistema de cotas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p.126. 
434 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 15 ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 1399- 
1400. 
435 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 21. 
436 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 22. 
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Essa questão de qualificação, na ótica de Olney Queiroz Assis e Lafayette 

Pozzoli apud Ana Carolina Comelli e Miriam Cipriano Gomes, refere-se à uma 

responsabilidade do Estado de dar a cada cidadão, com deficiência ou não, as 

condições necessárias para aprender um ofício. 

Ainda consoante Olney Queiroz Assis e Lafayette Pozzoli apud Ana Carolina 

Comelli e Miriam Cipriano Gomes, 

[...] o dever de inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
por parte dos empregadores é relativo, pois acreditam que o despreparo da 
sociedade e das pessoas com deficiência não pode ser um ônus ao 
empregador, de forma que o Estado deve assumir sua parcela de culpa e 
implementar políticas de habilitação e reabilitação efetivas.437 

 

Imperioso reiterar, neste ponto, o pensamento de Glaucia Lopes apud Ana 

Carolina Comelli e Miriam Cipriano Gomes: 

a questão é agravada quando se verifica a falta de incentivos fiscais e 
financeiros para que as empresas possam se adaptar às exigências do 
sistema de cotas, criando novas vagas de emprego. Agrava-se porque a 
inserção de pessoas com deficiência em empresas leva ao desemprego de 
pessoas não deficientes. 438 

 
 

Sobre a falta de incentivos fiscais, Sandra Morais de Brito Costa estatui com 

exatidão: 

Apesar do Estado ter meios de coagir o empresariado a cumprir a legislação, 
impondo sanções e penalidades aos que não assumem sua responsabilidade 
social, consideramos necessário implementar essa estrutura com subsídios 
aos empregadores regulares. Sugerimos a dedução de determinado valor, no 
imposto de renda da pessoa jurídica, por empregado com deficiência 
contratado, já que os empregadores resistem à ideia de adaptar e integrar 
tais funcionários, enquanto no mercado houver trabalhadores que não 
precisem de adaptação. Os empregadores argumentam que não encontram 
pessoas com deficiências aptas para o desempenho de determinadas 
funções, ou ainda que só poderiam contratar o percentual legal de 
empregados com deficiência mediante a dispensa de igual número de 
empregados, pois, estando com o quadro preenchido, não teriam como 
suportar o acréscimo de gastos. De fato, a contratação de pessoas com 
deficiência implica, normalmente, modificações arquitetônicas, aquisição de 
equipamentos especiais, treinamento dos trabalhadores com deficiência, ou 
não, aquisição de equipamentos especiais, treinamento dos trabalhadores 
com deficiência, ou não, para que aprendam a conviver. Nesta abordagem de 
pensamento existem duas correntes: a jurídica e a econômica. A jurídica 
busca seu fundamento no direito civil, e procura evitar e punir toda e qualquer 
forma de discriminação relativa às pessoas com deficiência, defendendo 
sanções e penalidades aos que não cumprirem a sua responsabilidade social. 
Já os adeptos da concepção econômica defendem a necessidade de se 
prover recursos e estímulos econômicos – como renúncia fiscal, créditos 

 
437 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 22. 
438 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 23. 
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tributários e ajuda financeira – para que os empregadores apoiem a inserção 
dessas pessoas no mercado de trabalho. Para estes, as empresas 
respondem melhor a estímulos e punições econômicas do que a sanções 
legais. Como visto, na maioria dos países europeus que adotam as cotas 
compulsórias, os empregadores recebem bônus e estímulos para contratar 
portadores de deficiência, como forma de minimizar os gastos disso 
resultantes, procedimento que deveria ser seguido em nosso país. 439 

 

Dessa forma, é nítido que o Estado através do sistema compulsório das cotas, 

previsto no art. 93 da Lei 8.213/91 delegou o seu papel de incluir as pessoas com 

deficiência às empresas. 

Acerca disso, destacam Ana Carolina Comelli de Miriam Cipriani Gomes: 

Percebe-se mais que o Estado, ao não implementar as políticas públicas 
devidas e ao não dar os incentivos necessários, acabou impondo às 
empresas um ônus seu, o de incluir as pessoas com deficiência na sociedade 
por meio do trabalho.440 

 

E completam de forma categórica: 

Não se deve buscar apenas obedecer uma imposição legal de preencher as 
cotas, caso contrário não se atingirá a finalidade primordial de tal sistema, 
colocando como fator principal números, e não pessoas que precisam de uma 
verdadeira inclusão na sociedade, sendo o trabalho uma das melhores 
formas de dignificação do homem. Desta forma, conclui-se que não haverá 
possibilidade da efetivação da reserva de vagas em empresas privadas 
enquanto o Estado se eximir de suas responsabilidades e não oferecer 
subsídios para tanto, não podendo tal questão ser motivo para que o 
empregador assuma os ônus e responsabilidades do Estado. 441 

 

Sandra Morais de Brito Costa também aponta que no mundo inteiro, o sistema 

de cotas compulsório, quando usado isoladamente, revelou-se ineficiente para 

promover a inserção, tendo em vista que: 

 
As empresas, quando forcadas a admitir, tendem a cumprir essa obrigação, 
alocando os portadores de deficiência em setores e atividades marginais que, 
em muitos casos, se transformam em verdadeiros depósitos de seres 
humanos, agravando ainda mais a situação daquelas pessoas. O sistema de 
cotas se torna mais eficiente, porém, quando acompanhado de medidas 
complementares que estimulem e criem condições para a empresa contratar 
e manter nos seus quadros os portadores de deficiência de uma forma 
respeitosa e digna. 442 

 
 
 
 

439 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.108. 
440 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 24. 
441 COMELLI, Ana Carolina; GOMES, Miriam Cipriani. A lei de cotas para pessoas com deficiência em 
empresas: uma análise aplicada. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Discriminação no 
trabalho. São Paulo, LTr, 2016, p. 25. 
442 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.109. 
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Observa-se, de tal modo, conforme a autora supracitada, que é necessária a 

adoção de outras ações afirmativas para conferir efetividade ao direito ao trabalho da 

pessoa com deficiência, tendo em vista que as cotas, isoladas, são insuficientes para 

garantir tal direito. Por isso, é preciso a combinação do sistema de cotas com a 

concessão pelo Estado de contribuições, subsídios, prêmios e benefícios aos que 

cumprem a lei.443 

Assim, em consonância com o brilhante direcionamento de Sandra Morais de 

Brito Costa: 

A inclusão social da pessoa com deficiência, por meio do trabalho, é uma das 
tarefas mais árduas, envolve educação, qualificação, eliminação de barreiras 
arquitetônicas, adequação do meio ambiente do trabalho, elementos estes 
que não são contemplados em princípio pelo sistema de cotas isolado. [...] 
Contudo, no Brasil, a política de proteção mostra-se ineficiente. Para que se 
alcance de fato, a igualdade no exercício do direito ao trabalho da pessoa 
portadora de deficiência e uma sociedade, efetivamente, inclusiva, é 
imprescindível adotar medidas compensatórias, aliadas a um sistema de 
cotas. Isto exige contribuições, subsídios, prêmios e benefícios aos 
envolvidos. Nos países desenvolvidos, o sistema de cotas está aliado a leis, 
programas, incentivos e instituições que facilitam o trabalho da pessoa com 
deficiência. 444 

 

Lutiana Nacur Lorentz aponta que a inclusão da pessoa com deficiência não 

pode ser feita de modo isolado pelo trabalho, mas sim por meio de oferta de meios de 

trabalho aliado ao meio ambiente de trabalho adaptado e à acessibilidade ampla, 

incluindo-se nesta o meio ambiente do trabalho acessível e uma educação inclusiva.445 

Por isso, pode-se dizer, seguindo-se o pensamento de Lutiana Nacur Lorentz, 

que a partir de pesquisas doutrinárias e de análise do direito comparado, há outros 

sistemas de trabalho para as pessoas com deficiência, como o sistema de quotas de 

trabalho no setor público; o de cooperativas sociais; o de isenção ou redução de 

tributos; o de ajuda para adaptação; o de complementação salarial; o de compensação 

para reabilitação; o de quota-contribuição e o de quota-terceirização.446 

E prossegue: 

Nesse contexto, há dois sistemas que visam o cumprimento da legislação, 
sendo o primeiro o da penalização aos que a descumprem e o segundo o da 
premiação para os que a cumprem. [...] A Lei n. 8.212, de 1991, em seu art. 

 

443 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.107-109. 
444 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.122. 
445 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 
2.ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 302. 
446 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 
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22, § 4º, determinou a criação de estímulos para as empresas que 
contratassem portadores de deficiência. Nesse sentido, inseria-se o projeto 
da Senadora Benedita para regulamentação do artigo (Projeto n.190/97), 
tendo sido, porém, arquivado em 1997. [...]. Até o momento, infelizmente, este 
dispositivo não foi regulamentado, o que faz com que o sistema brasileiro, 
atualmente em vigor, seja apenas punitivo para aqueles que não cumprem a 
quota do art. 93 da Lei n. 8.213, de 1991 (quotas de trabalho privado) e quotas 
de trabalho público (de concurso). No entanto, a análise do direito comparado 
e da própria realidade nacional demonstra que certamente resultados mais 
alvissareiros neste paradigma de inclusão das pessoas com deficiência no 
mundo do trabalho seriam alcançados conjugando-se este sistema punitivo 
com o sistema premiativo de contratação destas pessoas. Esta autora 
salienta que o sistema tem apresentado mais resultados positivos é aquele 
que conjuga, ao mesmo tempo, várias destas formas de promoção de 
trabalho. 447 

 
Lutiana Nacur Lorentz destaca que a Lei 8.212, de 1991, em seu art. 22, 

§4º, determinou a criação de estímulos para as empresas que contratassem pessoas 

com deficiência. 

Segue o artigo e o parágrafo referido: 

 
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, 
além do disposto no art. 23, é de: 

 
[...] 

 
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho 
Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que 
se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou 
mental com desvio do padrão médio. 448 

 
A Senadora Benedita da Silva propôs o Projeto de Lei do Senado Federal 

n.190/97 que dispôs sobre a concessão de incentivo fiscal para as pessoas jurídicas 

que firmarem contratos de trabalho com pessoas com deficiência, afim de cumprir o 

artigo 22, §4º, da Lei 8.212 de 1991. Porém, o mesmo foi arquivado em 1999 nos 

termos do artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal. 449 

A possibilidade da concessão de incentivo fiscal às empresas que contratarem 

pessoas com deficiência poderia aumentar a inserção das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho, e garantir com mais eficácia a inclusão social do trabalhador 

com deficiência. 

 
 
 
 

447 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 
2.ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 303. 
448 Lei 8.212 de 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212cons.htm. Acesso 
em 24.01.18. 
449 Projeto de lei do Senado Federal n. 190/1997. Disponível em: 
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/29288 Acesso em 24.01.18. 
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5.2.2 A fiscalização no cumprimento do sistema de cotas pelo Ministério Público do 

Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego 

 

Como informa Sandra Morais de Brito Costa: 

O Poder Público vem desenvolvendo ações, visando à promoção de 
igualdade de oportunidade a grupos socialmente excluídos, por meio da 
disseminação, fortalecimento institucional e articulação de políticas públicas 
que promovam a diversidade e a eliminação de todas as formas de 
discriminação.450 

 

A autora, assim, estatui a respeito da atuação do Ministério do Trabalho e 

Emprego: 

O Ministério do Trabalho e Emprego tem impulsionado ações e apoios 
estratégicos a estas políticas, com a finalidade de contribuir para a 
consolidação de uma política nacional integrada de inclusão social e redução 
das desigualdades, por meio da geração de trabalho, emprego e renda. Tais 
políticas são desenvolvidas por meio de diversos programas do Sistema 
Público de Trabalho, Emprego e Renda, Economia Solidária, Relações do 
Trabalho, fiscalização no cumprimento das normas de proteção ao 
trabalhador, e ampliação e aperfeiçoamento da rede de combate à 
discriminação no trabalho. Além do Programa Brasil Gênero e Raça, que 
incorpora a promoção da igualdade de oportunidades no trabalho e o combate 
à discriminação, fundamentada na raça, cor, sexo, religião, opinião pública, 
ascendência ou origem social, de acordo com as Convenções 100 e 111 da 
OIT, e outras discriminações, como idade, orientação sexual, saúde, 
deficiência e obesidade, por meio de ações educativas de sensibilização. 451 

 

Ademais, vale ressaltar que no tocante ao cumprimento das cotas, o Ministério 

do Trabalho e Emprego tem como objetivo a fiscalização intensa feita pelos Auditores 

Fiscais do Trabalho. 

De acordo com Sandra Morais de Brito Costa, cabe aos Auditores Fiscais do 

Trabalho fiscalizar se as empresas estão cumprindo a legislação sobre o trabalho das 

pessoas com deficiência, nos termos do art. 36, § 5º do Decreto n. 3.298/99.452 

Reza o art. 36, § 5º do Decreto n. 3.298/99: 

Art. 36. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher 
de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência 
Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na 
seguinte proporção: 

 
[...] 

 

§ 5o Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática 
de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem como instituir 
procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o número de 
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451 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.181. 
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empregados portadores de deficiência e de vagas preenchidas, para fins de 
acompanhamento do disposto no caput deste artigo. 

 

Sandra Morais de Brito Costa ainda destaca que o descumprimento da Lei de 

Cotas pode resultar em auto de infração e multa administrativa e também pode ser 

encaminhado um relatório ao Ministério Público do Trabalho para as medidas legais 

cabíveis do art. 10, § 5º, c/c art. 15 da Instrução Normativa 20/01. Seguem os artigos 

da portaria referida: 

Art. 10 O AFT verificará, mediante fiscalização direta ou indireta, se a 
empresa com cem ou mais empregados preenche o percentual de 2 a 5 por 
cento de seus cargos com beneficiários reabilitados da Previdência Social ou 
com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 

 

I - até duzentos empregados, dois por cento; 
 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; 

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 

IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 

[...] 
 

§ 5º O Auditor-Fiscal do Trabalho deverá consignar no auto de infração o 
número de trabalhadores que deixou de ser contratado, tendo em vista a 
aplicação do percentual referido no caput. 

 
[...] 

 

Art. 15 O não cumprimento do Termo de Compromisso implicará na adoção 
das medidas cabíveis, nos termos da IN nº 13 de 06.06.99, com posterior 
encaminhamento de relatório circunstanciado ao Delegado Regional do 
Trabalho para remessa ao Ministério Público do Trabalho. 

 

É preciso ainda ressaltar que a multa referida está prevista no art. 133 da Lei 

n. 8.213/91, calculada atualmente nos moldes dos arts. 1° e 2° Portaria 1.199, de 28 

de outubro de 2003, in verbis: 

Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja 
penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a 
gravidade da infração, à multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) 
a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros). 

 

[...] 
 

Art. 1º Esta Portaria fixa parâmetros para a gradação da multa administrativa 
variável prevista no art. 133 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, pela 
infração ao art. 93 da mesma Lei. 

 

Art. 2º A multa por infração ao disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de julho de 
1991, será calculada na seguinte proporção: 

 
I - para empresas com cem a duzentos empregados, multiplicar-se-á o 
número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários 
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reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, 
acrescido de zero a vinte por cento; 

 

II - para empresas com duzentos e um a quinhentos empregados, multiplicar- 
se-á o número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários 
reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, 
acrescido de vinte a trinta por cento; 

 
III - para empresas com quinhentos e um a mil empregados, multiplicar-se-á 
o número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários 
reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, 
acrescido de trinta a quarenta por cento; 

 

IV - para empresas com mais de mil empregados, multiplicar-se-á o número 
de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários reabilitados que 
deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de quarenta 
a cinqüenta por cento; 

 
§ 1º O valor mínimo legal a que se referem os incisos I a IV deste artigo é o 
previsto no artigo 133, da Lei nº 8.213, de 1.991. 

 
§ 2º O valor resultante da aplicação dos parâmetros previstos neste artigo 
não poderá ultrapassar o máximo estabelecido no artigo 133 da Lei nº 8.213, 
de 1991. 

 
De acordo com Sandra Morais de Brito Costa, à autoridade regional do 

Ministério do Trabalho e Emprego caberá estabelecer a porcentagem que será 

aplicada sobre o valor mínimo, dentro dos limites fixados. Os valores mínimo e máximo 

da multa são anualmente corrigidos pela portaria que reajusta os benefícios mantidos 

pela Previdência Social. 453 

Atualmente, o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do 

Regulamento da Previdência Social – RPS, para a qual não haja penalidade 

expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 

2.331,32 (dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) a R$ 

233.130,50 (duzentos e trinta e três mil cento e trinta reais e cinquenta centavos), 

segundo artigo 8º, inciso IV, da Portaria MF nº 15, de 16 de janeiro de 2018. 

Assim, diz o art. 8° da referida Portaria: 

Art. 8° A partir de 1º de janeiro de 2018: 
 

I - o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos indicadores da 
natureza do grau de dependência resultante da deformidade física, para fins 
de definição da renda mensal inicial da pensão especial devida às vítimas da 
síndrome da talidomida, é de R$ 435,35 (quatrocentos e trinta e cinco reais e 
trinta e cinco centavos); 

 
II - o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo deslocamento, por 
determinação do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou 

 

453 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
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processo de reabilitação profissional, em localidade diversa da de sua 
residência, é de R$ 94,34 (noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos); 

 

III - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no: 
 

a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social (RPS), varia de 
R$ 306,71 (trezentos e seis reais e setenta e um centavos) a R$ 30.672,81 
(trinta mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos); 

 

b) inciso I do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$ 68.161,77 
(sessenta e oito mil e cento e sessenta e um reais e setenta e sete centavos); 
e 

 

c) inciso II do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$ 340.808,90 
(trezentos e quarenta mil oitocentos e oito reais e noventa centavos); 

 
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual 
não haja penalidade expressamente cominada no art. 283 do RPS, varia, 
conforme a gravidade da infração, de R$ 2.331,32 (dois mil trezentos e trinta 
e um reais e trinta e dois centavos) a R$ 233.130,50 (duzentos e trinta e três 
mil cento e trinta reais e cinquenta centavos); 
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 23.313,00 
(vinte e três mil trezentos e treze reais); 

 

VI - é exigida Certidão Negativa de Débito (CND) da empresa na alienação 
ou oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao seu ativo 
permanente de valor superior a R$ 58.282,04 (cinquenta e oito mil duzentos 
e oitenta e dois reais e quatro centavos); e 

 
VII - o valor de que trata o § 3º do art. 337-A do Código Penal, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, é de R$ 4.984,35 (quatro 
mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 

 

VIII - o valor da pensão especial concedida às pessoas atingidas pela 
hanseníase e que foram submetidas a isolamento e internação compulsórios 
em hospitais-colônia, assegurada pela Lei nº 11.520, de 18 de setembro de 
2007, é de R$ 1.459,17 (um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 
dezessete centavos). 

 
Frise-se que para calcular o valor da multa por não-preenchimento da cota, 

Sandra Morais de Brito Costa explana que é preciso multiplicar o número de 

empegados com deficiência que deixou de ser contratado pelo valor previsto para as 

empresas com a respectiva faixa de empregados. 454 

No entanto, o valor da multa não poderá ultrapassar o atual valor de R$ 

233.130,50 (duzentos e trinta e três mil cento e trinta reais e cinquenta centavos), 

segundo o artigo 8º, inciso IV, da Portaria MF nº 15, de 16 de janeiro de 2018. 

Reforce-se, ainda, que a multa aplicável na dispensa de empregado com 

deficiência, sem a contratação antecedente de substituto em condições semelhantes, 

é a mesma referente ao não-preenchimento da cota. Dessa forma, multiplica-se o 

 
454 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
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número de empregados dispensados de forma irregular pelo valor da multa previsto 

para a faixa na qual a empresa enquadra-se.455 

No tocante à atuação do Ministério Público do Trabalho na fiscalização do 

cumprimento das cotas, é mister, ressaltar que a sua atuação compõe-se em quatro 

frentes, quais sejam: a) ação civil pública; b) atuação extrajudicial; c) atuação 

promocional; e d) atuação interveniente e conjunta com os outros Ministérios Públicos. 

Carlos Henrique Bezerra Leite ressalta que no âmbito judicial a função ministerial 

privativa é apenas para a promoção da ação penal pública, tendo em que vista que 

a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar tal ação.456 O autor 

salienta que a atuação ministerial mais comum é como autor da ação (órgão agente) 

e as principais ações utilizadas pelo Ministério Público do Trabalho são ação civil 

pública, ação civil coletiva, ação anulatória de cláusulas de contrato, acordo coletivo 

ou convenção coletiva, a ação rescisória (NCPC, art. 967, III) e o dissídio coletivo no 

caso de greve em atividades essenciais lesivas ao interesse público (CF, 

art. 114, §3º). 457 

Maria Aparecida Gugel esclarece que o Ministério Público do Trabalho tem por 

atribuição buscar a satisfação dos interesses das pessoas com deficiência 

qualificadas profissionalmente que, por meio da reserva de vagas em empresas com 

cem ou mais empregados, almejam um trabalho remunerado.458 

No viés da temática, ensina a autora supracitada: 

Na condição de instituição permanente e essencial à função jurisdicional do 
Estado, ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (caput, Art. 
127, Constituição), com legitimidade para propor a ação civil pública (Art. 129, 
III, Constituição), instrumento processual apto à defesa dos interesses 
metaindividuais, assim entendidos os difusos e coletivos (Art. 1º, IV, da Lei n. 
7.347/85 – LACP). A Lei Orgânica do Ministério Público da União – Lei 
Complementar nº75, de 20/5/1993 -, delimita as atribuições dos diferentes 
Ministérios Públicos, conferindo ao Ministério Público do Trabalho, nos Arts. 
83 e 112 a defesa dos interesses difusos e coletivos dos trabalhadores, 
decorrentes das relações de trabalho, no âmbito da Justiça do Trabalho. O 
art. 3º, da Lei nº 7.853/89 confirma o pressuposto da LACP e define 
especificamente a legitimidade do Ministério Público para as ações civis 
públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das 
pessoas com deficiência. Na terminologia do art. 81, Parágrafo Único, da Lei 
n.º 8.078/90 – CDC - trata-se da defesa coletiva de interesses difusos, pois 
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são transindividuais, de natureza indivisível cujos titulares são pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 459 

 

Cabe salientar que além da garantia da reserva de cargos, o Ministério Público 

do Trabalho busca garantir que o empregador realize todas as necessárias e 

indispensáveis adaptações das atividades a serem exercidas pelo trabalhador com 

deficiência e que envolvem a organização do trabalho, bem como as, também 

indispensáveis, como as adaptações do ambiente de trabalho, por meio dos 

elementos tecnológicos assistivos. 460 

Como observa Sandra Morais de Brito Costa: 

A atuação do Ministério Público do Trabalho na inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho deixa, sem dúvida, sua marca decisiva 
nos aspectos orientadores e conciliatórios. Entendemos, porém, que se 
fossem firmados termos de ajuste conjuntos com a ciência do Ministério do 
Trabalho e Emprego, para balizamento das ações fiscais, seria preservado 
de forma mais efetiva o valor maior, que é a dignidade da pessoa com 
deficiência e sua inclusão social. 461 

 

Na mesma esteira, Carlos Henrique Bezerra Leite destaca a atuação do 

Ministério Público do Trabalho no combate às práticas discriminatórias, em especial 

em face dos trabalhadores com deficiência: 

[...] o Ministério Público do Trabalho, com amparo na Lei n. 9.029/95 (art. 1º) 
tem atuado no combate a qualquer forma discriminatória praticada pelo 
empregador, seja na admissão do trabalhador para o emprego, seja o curso 
do contrato, pois não é permitido discriminar o empregado em vista de seu 
sexo, de sua origem, de sua idade, de sua cor, de sua raça, de seu estado 
civil, de sua crença religiosa ou convicção política filosófica ou política, de sua 
situação familiar, de sua condição de saúde. Ao atuar, o MPT também faz 
valer as normas internacionais ratificadas pelo Brasil, como as Convenções 
da ONU e da OIT. O MPT vem atuando no efetivo cumprimento do art. 93, da 
Lei n. 8.213/91, que impõe que seja observado percentual mínimo de 2% a 
5% de trabalhadores portadores de necessidades especiais (física, visual, 
auditiva) para empresas com 100 (cem) ou mais empregados. Também 
preocupa o Ministério Público do Trabalho, sobretudo pela falta de política 
regulamentar nas empresas, as práticas discriminatórias levadas a efeito 
quando da readaptação do empregado, que retorna ao trabalho com 
deficiências por motivo de saúde ou acidente. Também vem atuando no 
sentido de eliminar diferenças de remuneração pelo trabalho prestado por 
homem e mulher, ou seja, afastar a discriminação fundada em sexo, bem 
como qualquer prática discriminatória motivada pela orientação sexual 
assumida pelo trabalhador. 462 
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460 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
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Em tal contexto, Maria Aparecida Gugel destaca que atrelada à obrigação das 

empresas com cem ou mais empregados, ao cumprimento da reserva está o comando 

constitucional, previsto no art. 7°, inciso XXXI, da Constituição Federal de 1988, que 

proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 

trabalhador com deficiência. 463 

Ainda conforme a autora, na fase inicial, as empresas são instadas a informar 

o número de empregados e apresentar documentação comprobatória do cumprimento 

da cota legal. Se verificado que a empresa não cumpre a cota, o Procurador do 

Trabalho pode instaurar procedimento investigatório, tentando o cumprimento da cota. 

464 

 

Para tanto, segue-se a atuação do Procurador do Trabalho que consiste em 

convocar a empresa para uma audiência pública, solicitar um relatório de providencias 

já tomadas, e por tomar, em prol da inserção da pessoa com deficiência.  Por 

conseguinte, adota-se, assim, se viável, um termo de ajuste de conduta e se expede 

a notificação recomendatória. Somente depois de esgotadas essas tentativas de 

solução extrajudicial, o Procurador do Trabalho promove o ajuizamento da ação civil 

pública. Observe-se que a instauração do procedimento investigatório e a 

consequente ação civil pública cabem ao Ministério Público do Trabalho da região 

competente, e a mesma só ocorre apenas no caso de recusa da adequação legal. 465 

Vale ressaltar que “a depender do caso concreto, o Ministério Público do Trabalho, 

ao receber denúncia que verse sobre lesão a direito da pessoa com deficiência, 

pode propor de imediato à ação civil pública ou, como salientado, instaurar no âmbito 

administrativo, inquérito civil público ou procedimento investigatório, para formação 

de seu convencimento e instrução da petição inicial com elementos 

probatórios mais seguros para a eventual sensata propositura da ação”.466 

É imperioso ressaltar que “a lei faculta ao Ministério Público tomar dos 

inquiridos/investigados termo de ajuste de conduta, por meio do qual se evita o 

ajuizamento da demanda, em que deve constar uma cominação, normalmente uma 
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multa, para o caso de descumprimento da obrigação assumida, reversível ao Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT)”. 467 

Dessa forma, “o Ministério Público do Trabalho atua em parceria com o 

Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da aproximação com empresários, 

autoridades públicas e organizações não-governamentais envolvidas, visando a 

alterar o paradigma cultural de exclusão das pessoas com deficiência”. 468 

Costa observa que diante das infrações legais, parte-se do pressuposto de que 

o desconhecimento das capacidades das capacidades das pessoas com deficiência 

é o maior obstáculo ao cumprimento da lei. Desse modo, o Ministério Público do 

Trabalho tenta compor a situação por meio do Termo de Ajuste de Conduta, 

estipulando multa pelo não cumprimento e prazo para a sua adequação. Se o 

entendimento restar impossível, é feito o ajuizamento da ação civil pública, visando ao 

cumprimento da obrigação, à fixação da multa até que a cota se preencha, além da 

indenização social devida.469 

Sobre a ação civil pública, consoante Maria Aparecida Gugel, a eficácia da 

sentença prolatada em sede de ação civil pública possui eficácia de coisa julgada 

oponível erga omnes.470 

E completa de forma categórica: 

A eficácia da coisa julgada erga omnes tem se revelado de grande 
importância e de efeitos práticos consideráveis no âmbito das relações de 
trabalho, sobretudo quando se trata de aferir a reserva de cargos em 
empresas com vários estabelecimentos em funcionamento em todo o 
território nacional. Para tal soma-se o número total de empregados de todos 
os estabelecimentos para aplicação do percentual previsto no art. 93 da Lei 
nª 8.213/91. 

 
Consoante Carlos Henrique Bezerra Leite, a lei outorga ao Ministério Público 

em geral e ao Ministério Público do Trabalho em particular outros instrumentos, de 

natureza extrajudicial, igualmente aptos e eficazes, cuja utilização tem a finalidade de 

evitar o ajuizamento da ação civil pública: o inquérito civil e o procedimento 

investigatório (LOMPU, art. 84, II).471 
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Insta destacar, que na esfera da atuação extrajudicial, na condição de promotor 

de direitos, cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988).472 

Carlos Henrique Bezerra Leite esclarece que a atuação extrajudicial do 

Ministério Público do Trabalho, como órgão estatal que é, ocorre na esfera 

administrativa e observa que incumbe ao Ministério Público do Trabalho exercer 

funções institucionais previstas no art. 84 da LC n.75/93, que segue na íntegra.473 

 
Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas 

atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos Capítulos I, II, III 
e IV do Título I, especialmente: 

 
I - integrar os órgãos colegiados previstos no § 1º do art. 6º, que lhes 

sejam pertinentes; 

 
II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 

sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos 
trabalhadores; 

 
III - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos 

órgãos de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos 
administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas; 

 
IV - ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça 

do Trabalho, nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer 
escrito; 

 
V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde 

que compatíveis com sua finalidade. 474 

 
Carlos Henrique Bezerra Leite observa que os instrumentos, de natureza 

administrativa (inquérito civil e procedimento investigatório) contribuem para: 

a) a prevenção e solução pacífica dos potenciais conflitos (metaindividuais) 
trabalhistas; b) a celeridade e economia da prestação jurisdicional, na medida 
em que desafoga o aparelho judiciário; c) o acesso democrático dos 
trabalhadores aos direitos sociais durante a vigência do contrato de trabalho, 
já que, via de regra, tais direitos só lhes são garantidos individualmente, pela 
via judicial, quando, na maioria das vezes, já se encontram desempregados 
etc. 475 

 
 
 

 

472 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p. 222. 
473 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência e 
prática. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, posição 3022 da versão eletrônica. 
474 Lei Complementar nº75 de 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm> Acesso em 25/01/2018. 
475 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência e 
prática. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, posição 5908 da versão eletrônica. 
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O autor destaca ainda que o Ministério Público do Trabalho tem outra forma de 

atuação administrativa: 

Além dessas funções extrajudiciais básicas, desponta no seio da Instituição 
uma outra forma de atuação administrativa, que é a do Ministério Público do 
Trabalho como agente de articulação social. Neste caso, o Parquet Laboral 
atua de forma imediata, orientando os interessados por meio de audiências 
públicas, palestras, workshops, reuniões setoriais etc., visando a defender de 
forma mediata, o cumprimento efetivo da ordem jurídica. É na função de 
articulador social que o Ministério Público do Trabalho atua incentivando e 
orientando, como instituição observadora, os setores governamentais e não 
governamentais na execução de políticas públicas de elevado interesse 
social (CF, art. 127, caput), como as que têm por objeto a erradicação do 
trabalho infantil, do trabalho forçado ou escravo e de todas as formas de 
discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idade, religião, inserção no 
mercado de trabalho da pessoa portadora de deficiência etc. 476 

 

Sob a égide do pensamento de Hugo Nigro Mazzili apud Maria Aparecida 

Gugel, o inquérito civil é uma investigação administrativa prévia a cargo do Ministério 

Público, que se destina basicamente a colher elementos de convicção para que o 

próprio órgão ministerial possa identificar se ocorre circunstância que enseja eventual 

propositura de ação civil pública ou coletiva.477 

Sobre a atuação interveniente do Ministério Público do Trabalho, cumpre 

destacar que cabe ao mesmo a intervenção obrigatória, na condição de fiscal da Lei, 

nas ações civis públicas em que não for parte, (art. 5º, § 1º, LACP), coletivas e 

individuais (art. 5º, Lei nº 7.853/89) nas quais se discutem interesses relacionados à 

deficiência das pessoas.478 

Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, o Ministério Público do Trabalho como 

órgão interveniente atua como fiscal da ordem jurídica: 

A tradicional expressão “fiscal da lei” está a merecer uma nova reflexão, na 
medida em que a atual Carta Magna define o MP como defensor da ordem 
jurídica, é dizer, do ordenamento jurídico, que, como é sabido, abrange as 
leis, os princípios, os costumes, os valores e objetivos fundamentais da 
República. Essa nossa reflexão foi consagrada no NCPC, como se infere dos 
seus arts. 178 e 179, que utilizam literalmente a expressão “fiscal da ordem 
jurídica”. 479 

 

Carlos Henrique Bezerra Leite salienta que a obrigatoriedade de intervenção 

ministerial ocorrerá em todos os feitos nos segundo e terceiro graus de jurisdição da 

 

476 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência e 
prática. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, posição 3022 da versão eletrônica. 
477 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p. 222. 
478 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p. 227. 
479 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência e 
prática. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, posição 2617 da versão eletrônica. 
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Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado 

estrangeiro ou organismo internacional. Ou seja, não sendo partes as referidas 

pessoas jurídicas, a intervenção do Ministério Público do Trabalho será facultativa.480 

O autor ainda destaca que o Ministério Público não é mais representante 

judicial das pessoas jurídicas de direito público, sendo-lhe vedado tal atuação (CF, 

art. 129, IX) e que deverá o Ministério Público atuar “contra” a Administração, pois o 

interesse público, aqui, milita em seu desfavor. 481 

Por último, quanto à atuação conjunta de Ministérios Públicos, Maria Aparecida 

Gugel pontifica exponencialmente: 

Na esfera dos interesses coletivos e difusos trabalhistas há espaço para o 
Ministério Público agir em relação à ação ou omissão da empresa com cem 
ou mais empregados, em flagrante descumprimento do comando da reserva 
de cargos pelo empregador. A resistência injustificada do empregador em 
cumprir a reserva de cargos também pode ser traduzida como conduta 
discriminatória, a depender da prova produzida. Assim apurado, depara-se 
com a prescrição de crime punível na forma do art. 8º, III, da Lei nº 7.853/89. 
A constatação da prática de conduta penal pelo empregador, abre espaço 
para a possibilidade de atuação conjunta dos Ministérios Públicos com 
atribuições trabalhista e penal, de forma a alcançar o objetivo das normas 
voltadas para pessoas com deficiência. 482 

 
 

5.2.3. As ações afirmativas como vetores de inclusão social do trabalhador com 

deficiência 

Segundo José Claudio Monteiro de Brito Filho, as ações afirmativas surgiram 

como uma resposta contra as discriminações, haja vista que... 

o combate às práticas discriminatórias, desde que foi iniciado, pode ocorrer 
basicamente, de duas formas: pela pura e simples adoção de normas que 
vedem e reprimam a discriminação ou pela adoção de disposições que 
favoreçam a inclusão de integrantes de determinados grupos, em prática que 
se convencionou chamar de ação afirmativa, e que é mais recente. 483 

 

As ações afirmativas, conforme Joaquim Benedito Barbosa Gomes apud José 

Cláudio Monteiro de Brito Filho podem ser definidas... 

como um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação 
racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos 
presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 

 
 
 

480 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência e 
prática. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, posição 2619 da versão eletrônica. 
481 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ministério Público do Trabalho: doutrina, jurisprudência e 
prática. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, posição 2676da versão eletrônica. 
482 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoa com deficiência e o direito ao trabalho: reserva de cargos em 
empresas, emprego apoiado. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007, p. 227. 
483 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 60. 
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concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais 
como a educação e o emprego. 484 

 

Para Sidney Madruga, à respeito do termo “ação afirmativa”: 

[...] pode-se dizer que o termo ação afirmativa está adstrito a programas, 
políticas e diretrizes estabelecidas por entidades governamentais e privadas 
e que proporcionam determinadas vantagens, benefícios a um coletivo 
específico, caracterizado por traços distintos, tais como os baseados em raça, 
cor, deficiência e origem nacional. Esse tratamento preferencial fundamenta- 
se: 1) na reparação, na compensação, devida a esse coletivo pela 
discriminação sofrida no passado; 2) em função de uma maior distribuição de 
oportunidades a esse grupo, mormente na área de educação e emprego, na 
forma de justiça social; e 3) na necessidade de uma maior representatividade 
desse coletivo na sociedade, em outras palavras, numa maior composição da 
diversidade social. 485 

 

Neste sentido, o autor supracitado conceitua ação afirmativa do seguinte modo: 

[...] pode-se conceituar as ações afirmativas como políticas de caráter 
temporário ou indeterminado concebidas tanto pelo poder público como pela 
iniciativa privada, de forma compulsória ou voluntária, direcionadas para uma 
determinada parcela da população, excluída em função de origem, raça, cor, 
gênero, deficiência, etnia, opção sexual, religião ou condição econômico- 
social, que se destinam, além do incremento à diversidade e o combate às 
relações sociais de subordinação, a corrigir ou, ao menos, minimizar as 
distorções ocorridas no passado e propiciar a igualdade de tratamento e de 
oportunidades no presente, em especial as relacionadas com as áreas da 
educação, da saúde e do emprego. 486 

 
Verifica-se, assim, que o objetivo das ações afirmativas é garantir a inclusão de 

integrantes de grupos sociais excluídos na sociedade, e permitir-lhes o acesso aos 

seus direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. 

Em geral, as ações afirmativas são conhecidas como políticas públicas do 

Estado. No entanto, Joaquim Benedito Barbosa Gomes apud José Cláudio Monteiro 

de Brito Filho elucida que elas também podem ser concebidas tanto pela iniciativa 

privada, quanto podem ser decorrentes de ação do Poder Judiciário.487 

Impende ressaltar que o elenco das ações afirmativas é muito vasto, podendo 

ser implementadas de várias maneiras, pois, “o que importa é que a medida, desde 

que compatível com o ordenamento jurídico, tenha como finalidade garantir o acesso 

de pessoas pertencentes a grupos vulneráveis a determinado recurso, em busca da 

igualdade real entre os indivíduos”. 488 

 
 
 

484 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 63. 
485 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações 
afirmativas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 177. 
486 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações 
afirmativas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 135. 
487 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 64. 
488 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 68. 
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Dessa forma, é nítida a preocupação de José Cláudio Monteiro de Brito Filho, 

tendo em vista que o verdadeiro objetivo da ação afirmativa é promover a igualdade, 

desde que de forma coerente. 489 

Conclui-se, então, que as ações afirmativas constituem em verdadeiros vetores 

de inclusão social do trabalhador com deficiência, tendo em vista que o seu principal 

objetivo é corrigir as desigualdades reais. 

Acerca disso, destaca Sidney Madruga: 

Segundo a OIT, mais especificamente o Setor de Coordenação de Igualdade 
e Direitos Humanos – a quem compete avaliar os programas de ação 
afirmativa adotados em vários países do mundo que buscam superar a 
discriminação no emprego enfrentada por minorias étnicas e pessoas com 
deficiência -, da observação extraída de vários desses programas resulta que 
a mera proibição do discrímen se apresenta muitas vezes insuficiente para 
eliminar, de fato, essa prática. Assim, medidas positivas (positive measures) 
seriam providencias destinadas para eliminar e compensar quaisquer 
desigualdades de fato, possibilitando, desse modo, que membros de grupos 
discriminados ou em desvantagem possam trabalhar em todos os setores de 
atividade e níveis de responsabilidade. 490 

 

Em conformidade com os ensinamentos de José Cláudio Monteiro de Brito 

Filho, o Ordenamento Jurídico Brasileiro e a Constituição da República criam as 

condições, ou melhor, impõe a adoção das condições para a correção das 

desigualdades, o que sustenta a implementação das medidas de ação afirmativa. Em 

primeiro lugar, um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana 

(art. 1, III), pelo que está claro que somente se pode admitir, no Brasil, uma sociedade 

onde todos tenham o mínimo de direitos necessários à preservação desse atributo do 

ser humano.491
 

Em assim sendo, 

Seguindo o texto constitucional, constituem objetivos fundamentais da 
República (art. 3º): a construção de uma sociedade justa (inciso I); a garantia 
do desenvolvimento nacional (II); a erradicação da pobreza e reduzir as 
desigualdades sociais (III); e promover o bem de todos, sem qualquer 
discriminação (IV). O Estado e a sociedade devem, dessa feita, promover as 
ações que forem necessárias para a correção das desigualdades – aqui ainda 
em sentido amplo, incluído a desigualdade em si, e a exclusão [...], permitindo 
que a todos seja garantido o acesso aos recursos e serviços disponíveis. Isso, 
entretanto, não pode ser garantido nem obtido com o estado simplesmente 
regulando esse acesso de maneira formal, ou seja, pretendendo situação de 
igualdade absoluta, como se todos nascessem iguais, do ponto de vista de 
suas características e de sua condição social, nem com a sociedade fazendo 
de conta que as desigualdades e as situações de exclusão não existem, ou 

 
489 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 68. 
490 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações 
afirmativas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 132. 
491 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações 
afirmativas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 132. 
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às vezes, que isso é de responsabilidade apenas do Estado. Não, a regra é 
que as pessoas sejam diferentes, e mais do que isso, desiguais, em todos os 
níveis, não podendo o Estado e a sociedade ignorarem esta situação, como 
se ela fosse o diferencial que irá determinar a medida de nossa dignidade, 
por toda a vida, o que seria injusto. Mais ainda quando se é sabedor de que 
boa parte das desigualdades e de sua acentuação decorre e decorreu, ao 
longo de nossa história, do não respeito às diferenças.492 

 

Por tudo isso pode se afirmar que: 

[...] é preciso adotar medidas que levem em consideração essas 
desigualdades e exclusões, conduzindo à busca do que se convencionou 
chamar de igualdade material, e que pode também ser designada de 
substancial ou real. E o ordenamento comporta essas medidas, ou melhor, 
impõe sua adoção, pois as ações estatais devem levar em conta os objetivos 
da República, enunciados acima.493 

 

Insta salientar, dessa forma, que a ação afirmativa busca promover a inclusão 

social daqueles que foram discriminados. No entanto, merece ressalva que a adoção 

da ação afirmativa não é uma opção do Estado, e sim uma imposição necessária para 

a construção de uma sociedade justa, na qual abraça a todos, sem desigualdades, 

exclusões ou preconceitos, a fim de cumprir os objetivos da Constituição Federal de 

1988. 

Como declara José Cláudio Monteiro de Brito Filho: 

O Estado está obrigado a implementar políticas públicas que permitam a 
inclusão dos integrantes dos grupos vulneráveis, cabendo-lhe, tão somente, 
e respeitando o ordenamento jurídico, determinar a forma e o alcance. Mais, 
o ordenamento jurídico brasileiro, pelos princípios fundamentais insculpidos 
na Constituição da República, deixa claro que a tarefa de corrigir as 
desigualdades e as situações de exclusão não é somente do Estado, pelo 
que as obrigações jurídicas criadas não precisam ser suportadas apenas pelo 
Estado, mas também pela sociedade, pois a busca pelo bem de todos, aqui 
entendida como medida de justiça é, sendo redundante, obrigação de todos. 
494 

 
 

Para concluir o tópico, cumpre registar que as ações afirmativas, por si só, 

não conseguem fornecer a inclusão real e verdadeira aos integrantes do grupo 

excluído, mas elas impulsionam o início do caminho para o alcance da tão almejada 

inclusão social. 

As ações afirmativas, como observa José Cláudio Monteiro de Brito Filho, 

possuem um papel ativo na desconstrução do preconceito, abrindo assim, um 

caminho para que a inclusão de fato surja.495
 

 
 
 
 

492 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 71. 
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494 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 72. 
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No mesmo sentido, Sidney Madruga ressalta que a jurisprudência brasileira 

reconhece que as pessoas com deficiência enfrentam várias formas de obstáculos, 

discriminação e preconceito, além de ter relegados seus direitos individuais e sociais, 

o que legitima as ações afirmativas em seu favor, fundadas em “princípios legitimados 

dos interesses humanos” e direcionadas à proteção da dignidade humana e dos ideais 

de justiça, pelo que quando denegadas a esse coletivo consubstancia verdadeira 

afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade humana. 496
 

Segundo Madruga, a jurisprudência brasileira também observa que “as 

ações afirmativas não são avaliadas por critérios matemáticos típicos do Estado 

liberal, em que prevalece o individualismo e a igualdade formal. Eventual “injustiça” de 

caráter individual resolve-se em função da finalidade social e da política pública 

almejada”. 497
 

Ainda consoante Madruga, o estudo da jurisprudência brasileira demonstra 

que “o desaparecimento de desigualdades intoleráveis no país não pode depender do 

livre funcionamento do mercado, até porque políticas universais adotadas em outros 

países de baixo desenvolvimento socioeconômico levaram um longo tempo para 

afastar as tais injustiças, o que requer ações específicas para grupos estigmatizados 

e marginalizados”. 498
 

Madruga ressalta que na perspectiva da jurisprudência brasileira, “as 

ações afirmativas buscam a superação das desigualdades das minorias e surgem 

como um novo conteúdo do princípio da igualdade, como foco na diminuição das 

desigualdades estruturais de grupos discriminados e ações específicas para que 

certas minorias alcancem a igualdade de oportunidades”.499
 

Ainda na ideia de que as ações afirmativas, sozinhas, não são suficientes, 

pode-se afirmar, conforme José Cláudio Monteiro de Brito Filho que: 

As medidas de ação afirmativa que criam condições de acesso, então, não 
serão suficientes, sozinhas, para mudar o quadro existente, mas, por outro 
lado, serão compatíveis no sentido de alterar, em curto e médio prazo, uma 
situação que, a depender de uma reforma completa no ensino, só produziria 
efeitos muito depois, atrasando a correção da exclusão e das desigualdades. 
[...]. Assim, não basta que a medida seja, em tese, capaz de corrigir o acesso 
desigual e injusto a determinado recurso, é preciso que sua implementação 

 

496 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações 
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seja feita de forma a garantir os resultados esperados com o mínimo de 
impacto negativo. Questões como a forma como as medidas serão 
implementadas, como de qual será o apoio colocado à disposição para que 
se alcance o objetivo pretendido, por exemplo, são indispensáveis para o 
sucesso da iniciativa, bem como para o seu controle. [...] é preciso que 
medidas de ação afirmativa sejam revestidas de mecanismos de natural 
assimilação, sob pena, de em nome da igualdade, produzir-se um 
acirramento de posições, já eivadas de preconceito. É que, ao lado da 
questão jurídica, é preciso que as ações afirmativas cumpram o papel de 
desconstrutoras do preconceito.500 

 

Desse modo, é notório que o processo de inclusão social da pessoa com 

deficiência requer mudança de paradigma da fase da discriminação e repulsa para a 

fase de aceitação da diversidade no convívio social, da valorização de novas formas 

de convivência para inserir a inclusão social de fato, principalmente no trabalho, um 

meio essencial para a concretude da dignidade da pessoa humana.501 

5.2.4 A responsabilidade social da empresa em qualificar trabalhadores com 

deficiência para o acesso do trabalho regulado 

 
Inicialmente, é necessário destacar o conceito de responsabilidade social. 

A autora Sandra Morais de Brito Costa estatui o seguinte: 

O conceito de responsabilidade social aplicado à gestão dos negócios traduz- 
se como um compromisso ético voltado à criação de valores para todos os 
públicos com os quais a empresa se relaciona: clientes, funcionários, 
fornecedores, comunidade, acionistas, governo e meio ambiente. 502 

 
Para Maria de Lourdes Carvalho, a responsabilidade social possui o seguinte 

significado: 

Pensar em responsabilidade social é assumir o compromisso constitucional 
com a concretização de valores, tais como justiça social e dignidade humana; 
é conciliar a capacidade dos detentores de capital da iniciativa privada em 
auferir lucros e contribuir para o bem comum e os interesses da sociedade a 
que serve e da qual se serve.503 

 

Sob tal prisma, faz parte da responsabilidade social da empresa, 

proporcionar todos os meios possíveis para que as pessoas com deficiência tenham 

de fato acesso ao pleno emprego, e um desses meios é o da qualificação profissional. 

 
 
 
 

500 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Ações afirmativas. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016, p. 77. 
501 CARVALHO, Maria de Lourdes. A empresa contemporânea: sua função social em face das 
pessoas com deficiência. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p.166. 
502 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.149. 
503 CARVALHO, Maria de Lourdes. A empresa contemporânea: sua função social em face das 
pessoas com deficiência. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 36. 
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Sandra Morais de Brito Costa observa a necessidade da promoção de ações 

da empresa que beneficiem a sociedade. De acordo com a autora: 

A responsabilidade social resgata a função social da empresa, tendo por 
objetivo maior a promoção da qualidade nas relações dos públicos da 
empresa com práticas que respeitem as pessoas, a comunidade e o meio 
ambiente, para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, 
qualitativamente melhor para o viver humano, com atividade mais condizente 
com os ditames sociais e legais hoje estabelecidos em nossa comunidade. 
Assim a função da legislação é dar amparo aos cidadãos e às instituições que 
compõem o espectro social. Faz-se necessário, desta forma, a promoção de 
uma abertura no campo da reflexão jurídica e ética para que os empresários 
se sintam incentivados. Cabe, então, ao direito oferecer instrumentos para 
que a empresa disponha de condições para assumir sua responsabilidade 
social e promover ações que além de promoções para a empresa se revertam 
em contribuições efetivas no âmbito social.504 

 

Logo, se a empresa possibilitar ofertas de qualificação profissional ou 

pequenos cursos para a habilitação em determinados ofícios na sua empresa, estará 

ela cumprindo sua responsabilidade social, pois é através dessas ações que resultam 

em contribuições efetivas à sociedade. 

Como argumenta Sandra Morais de Brito Costa: 

 
Para a empresa socialmente responsável, a contratação das pessoas com 
deficiência não é vista apenas como uma obrigação legal, mas sim como um 
compromisso e um dos itens de sua política de responsabilidade social. 
Desse modo, preocupa-se em desenvolver um programa, amplo e 
estruturado, de capacitação, recrutamento, seleção, contratação e 
desenvolvimento das pessoas com deficiência. Muitas empresas já 
entenderam que a inclusão é um grande aprendizado para o incremento de 
políticas de promoção e respeito à diversidade no ambiente de trabalho. Além 
disso, elas estão descobrindo que há um grande segmento de mercado 
composto de pessoas com deficiência e que, para atingi-lo adequadamente, 
precisa de linguagem adequada e estrutura acessível. 505 

 

Na visão de Maria de Lourdes Carvalho: 

 
Para a empresa socialmente responsável, a contratação das pessoas com 
deficiência não é vista apenas com uma obrigação legal. A inclusão, passa a 
ser um compromisso e um dos itens de sua política de responsabilidade 
social. Nesse passo, o papel do direito é ser instrumento de transformação 
social para o resgate de direitos ainda não realizados. Cabe, pois, 
inevitavelmente, estabelecermos o caminho da reconstrução dos direitos 
fundamentais estabelecido pelo paradigma constitucional do Estado 
Democrático de Direito. Assinale-se, por importante, que a Lei do Sistema de 
Cotas não pretende apenas inserir a pessoa com deficiência no interior da 
empresa. Pauta-se, ao contrário, pelo princípio da dignidade da pessoa, que 

 

504 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.149. 
505 COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos legais 
e trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, p.151. 



183 
 

 
 

 
consta como princípio normativo básico da Constituição para a interpretação 
de normas civis e trabalhistas. Busca, portanto, a inclusão no mercado de 
trabalho, inclusão produtiva, operosa, o que implica a necessidade de um 
profundo questionamento acerca da forma de inserção, a qual acarretará, 
sem sombra de dúvida, a revisão paradigmática cultural do estereótipo 
normalmente atribuído às pessoas com deficiência, o qual as desqualifica 
para o trabalho, sujeitas, a priori, à ótica da assistência social. 506 

 

Consoante Eduardo Milléo Baracat e Veronica Calado, o principal 

argumento das empresas com mais de 100 empregados para não preencherem as 

cotas do art. 93 da Lei. n. 8.213/91 é a ausência de trabalhadores com deficiência 

qualificados e interessados nas vagas de emprego. Os autores ainda salientam que o 

desinteresse nas vagas de emprego é gerado pelo benefício previdenciário previsto 

no art. 2º, I, “e”, da Lei n. 8.742/1993, que garante um salário mínimo para as pessoas 

com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família. 507
 

Na mesma esteira, Eduardo Milléo Baracat e Veronica Calado observam 

que a jurisprudência majoritária do TST reconhece de forma equívoca que a 

incumbência de qualificar profissionalmente os trabalhadores com deficiência é do 

Estado ou do próprio trabalhador. 508
 

Nessa perspectiva, Eduardo Milléo Baracat e Veronica Calado explanam: 

 
Ora, a ideia de atribuir apenas ao Estado – excluindo deliberadamente as 
empresas – o dever de habilitar e reabilitar as empresas com deficiência para 
o mercado de trabalho decorre do ideário neoliberal de hostilidade de “toda 
forma de solidariedade social que imponha restrições à acumulação de 
capital”. Paradoxalmente, o mínimo Estado, exigido pelo neoliberalismo, 
impede importantes investimentos na formação dos trabalhadores, sobretudo 
aqueles com deficiência e que possuem maior vulnerabilidade social. A 
consequência, é que a ausência da presença estatal exacerba o 
individualismo, acentuando a responsabilidade individual e atribuindo os 
fracassos pessoais a falhas individuais. A conclusão inequívoca é a de um 
círculo vicioso: o Estado a quem unicamente incumbe investir na formação 
dos trabalhadores com deficiência, não o faz, por falta de recursos e 
incapacidade de investimentos, devidas às sucessivas crises de capitalismo 
neoliberal, levando à inexistência de trabalhadores com deficiência 
qualificados. A consequência é a incongruente desobrigação da empresa 
com mais de 100 empregados de cumprir a cota prevista no art. 93 da Lei n. 
8.213/1991. 509 

 

506 CARVALHO, Maria de Lourdes. A empresa contemporânea: sua função social em face das 
pessoas com deficiência. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p.165. 
507 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.178. 
508 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.178. 
509 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.179. 
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Eduardo Milléo Baracat e Veronica Calado ainda ressaltam que os baixos 

salários anunciados pelas empresas aos trabalhadores com deficiência que, via de 

regra, desempenham funções de baixa qualificação, desestimulam-nos a procurar 

qualificação, e se inserir no mercado de trabalho, na medida que já lhes é assegurado 

pelo Estado o benefício equivalente a um salário mínimo mensal. 510
 

Os autores salientam esse contraponto e concluem que se o empresário 

não conscientizar-se da sua responsabilidade social, não será possível a 

concretização da inclusão social assegurada pela Constituição Federal de 1988: 

 
Em 2014, a renda média domiciliar per capita do brasileiro foi de R$ 1.052,00, 
enquanto o salário mínimo de R$ 724,00, o que demonstram que sem a 
conscientização do empresário, no sentido de assumir sua responsabilidade 
social, participando ativamente da qualificação dos trabalhadores com 
deficiência, e oferecendo-lhes salários atrativos, não se alcançará a inclusão 
social almejada pela Constituição. 511 

 
É válido destacar que a Constituição Federal de 1988 fornece elementos 

hermenêuticos-integrativos que permitem a plena eficácia e efetividade da prestação 

prevista no art. 93 da Lei n. 8.231/1991, a exemplo da cláusula geral da função social 

da empresa. 

Os autores Eduardo Milléo Baracat e Veronica Calado esclarecem: 

 
Enquanto cláusula geral, a função social da empresa permite, para a sua 
concepção, que se integrem a ela os valores plasmados na Constituição, 
dentre os quais, o da dignidade da pessoa humana, construção de uma 
sociedade justa e solidária, redução das desigualdades sociais, direito social 
do trabalho, valorização do trabalho humano e o da não discriminação do 
trabalhador com deficiência. Nesse quadrante, a empresa, enquanto 
propriedade do empresário, tem o dever de, juntamente com o Estado, 
qualificar os 26,3 milhões de trabalhadores com deficiência, a fim de inseri- 
los no mercado de trabalho. Ou seja, o atributo da função social, torna a 
empresa agente proativo de inclusão do trabalhador com deficiência, e não 
apenas expectador acomodado que aguarda indiferente o desenlace da cena. 
512 

 
 

 

Dessa forma, o argumento de não ter suficientes trabalhadores com deficiência 

não é o suficiente para que a empresa se exonere da obrigação legal prevista no art. 

 

510 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.178. 
511 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.179. 
512 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.180. 
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93 da Lei n. 8.213/91, ao passo que a empresa não deve ter uma postura meramente 

passiva, à espera de trabalhadores qualificados interessados nos postos de trabalho. 

513 

 

Nesse sentido, Eduardo Milléo Baracat e Veronica Calado asseveram: 

 
A exigência legal – e constitucional -, assevera a Ministra, é de uma postura 
ativa da empresa, sem o que implicaria esvaziamento da norma. Assim, a 
despeito das dificuldades que as empresas encontram para o preenchimento 
das cotas, existem “soluções objetivas e concretas que podem ser adotadas 
pelas empresas, não sendo necessário que fiquem esperando que apareçam 
candidatos encaminhados por meio do SINE ou da associação local”. Dentre 
essas soluções esta o de “ela própria treinar, qualificar e aproveitar os 
trabalhadores que estejam em condições pessoais especiais”, sobretudo para 
aquelas funções mais simples. De fato, a própria CLT fornece instrumental 
para essa atitude proativa, ao autorizar a celebração de contrato de 
aprendizagem, com vistas à “formação técnico-profissional metódica, 
compatível com o seu (do trabalhador) desenvolvimento físico, moral, 
psicológico”. Nesse sentido, a lei autoriza que o contrato de aprendizagem 
seja celebrado por trabalhador com deficiência por prazo superior a 2 anos, 
e, ainda, por trabalhadores com idade superior a 24 anos. Tudo com vistas a 
permitir a qualificação dos trabalhadores com deficiência. 514 

 

Na mesma esteira, a jurisprudência trabalhista brasileira entende que o 

dever das empesas com mais de 100 empregados qualificar os trabalhadores com 

deficiência decorre da responsabilidade social da empresa. 

No item 5 da seguinte ementa, o Tribunal Superior do Trabalho observa 

que há estudos elaborados pelo Ministério do Trabalho e por instituições de pesquisa 

que demonstram que há soluções objetivas e concretas que podem ser adotadas 

pelas empresas, e não é necessário que as mesmas fiquem esperando que apareçam 

candidatos encaminhados por meio do SINE ou da associação local; sobretudo no 

caso das funções mais simples, pode a própria empresa treinar, qualificar e aproveitar 

os trabalhadores que estejam em condições pessoais especiais; e ainda ressalta que 

é necessário comprovar a tentativa real de preenchimento das vagas pela reclamada: 

 
RECURSO  DE  REVISTA  DA  CONSTRUTORA  BARBOSA  MELLO  S.A. 
INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. O recurso de revista 
foi interposto na vigência da Lei nº 13.015/2014. CERCEAMENTO DO 
DIREITO  DE DEFESA. INDEFERIMENTO  DE PROVA  PERICIAL. 1  -  Foi 
transcrito apenas um fragmento da decisão recorrida, que não identifica os 
diversos fundamentos de fato e de direito assentados no acórdão para 
resolver a controvérsia, a exemplo do entendimento do Regional de que se 

 

513 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.180. 
514 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.180. 
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trata de fato que independe de prova técnica. 2 - Não atendida, portanto, a 
exigência prevista no art. 896, §1º-A, I, da CLT, motivo pelo qual o recurso de 
revista não deve ser conhecido. 3 - Recurso de revista de que não se 
conhece. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA 
ADMINISTRATIVA. ARTIGO 93 DA LEI Nº 8.213/1991. CONTRATAÇÃO DE 
TRABALHADORES     REABILITADOS     OU     DE     PORTADORES   DE 
DEFICIÊNCIA HABILITADOS. 1 - Foram atendidos os requisitos do art. 896, 
§ 1º-A, I, II e III, da CLT, introduzidos pela Lei nº 13.015/2014. 2 - A relevância 
e o profundo significado da proteção especial aos trabalhadores reabilitados 
e aos portadores de deficiência habilitados, positivada no art. 93 da Lei nº 
8.213/1991, é compatível com as garantias institucionais da dignidade da 
pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV), da construção 
de uma sociedade justa e solidária e da redução das desigualdades sociais 
(art. 3º, I e III), do direito social ao trabalho (art. 6º, caput), da ordem 
econômica fundada na valorização do trabalho humano com o fim de 
assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social 
(art. 170) e da ordem social cuja base é o primado do trabalho (art. 193). 3 - 
Nesse contexto, a proteção tem de ser efetiva, e não meramente formal, o 
que implica postura ativa da empresa para o fim de preenchimento das vagas 
colocadas à disposição. Entendimento contrário iria contra a finalidade da lei, 
esvaziando-a completamente. 4 - Não se ignoram as dificuldades que as 
empresas têm para preencher as vagas destinadas aos trabalhadores 
reabilitados e aos portadores de deficiência habilitados, de maneira que há 
muitos casos nos quais não se consegue preenchê-las, por mais que se tente, 
até mesmo para as funções mais simples. Mas o que se está dizendo aqui é 
que a não aplicação da multa administrativa somente se justifica quando 
esteja demonstrado de maneira inequívoca que a empresa se empenhou em 
cumprir a obrigação legal, que buscou as várias alternativas à sua disposição, 
as quais não se limitam à mera remessa de ofícios. 5 - Estudos elaborados 
pelo Ministério do Trabalho e por instituições de pesquisa demonstram que 
há soluções objetivas e concretas que podem ser adotadas pelas empresas, 
e não é necessário que fiquem esperando que apareçam candidatos 
encaminhados por meio do SINE ou da associação local; sobretudo no caso 
das funções mais simples, pode ela própria treinar, qualificar e aproveitar os 
trabalhadores que estejam em condições pessoais especiais, ressaltando-se 
ainda que, nos termos do art. 36, § 3º, do Decreto nº 3.298/1999, "considera- 
se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo 
se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada 
para o exercício da função". 6 - No caso dos autos, conforme consignado pelo 
Regional, não foi comprovada a tentativa real de preenchimento das vagas 
pela reclamada, nos termos da fundamentação exposta. 7 - Em relação ao 
cálculo do percentual de vagas que devem ser destinadas aos portadores de 
deficiências ou trabalhadores reabilitados, o art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91 
determina uma cota para portadores de deficiência e reabilitados de 2 a 5% 
dos seus cargos, sem nenhuma ressalva, ou seja, a base de cálculo do 
percentual de vagas a ser destinado ao preenchimento por esses 
trabalhadores é a totalidade dos cargos da empresa. Intacto o art. 93, II, da 
Lei nº 8.212/91. 8 - Recurso de revista de que não se conhece. PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR    DA    MULTA    IMPOSTA    
PELO    MTE.    SUSPENSÃO    DA 
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1 - Nas razões do recurso de 
revista não foram indicados os trechos da decisão recorrida que 
consubstanciam o prequestionamento dos temas em epígrafe, o que não se 
admite, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, que assim dispõe: "Art. 896 
(...) § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o 
trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da 
controvérsia objeto do recurso de revista;" 2 - Registre-se que o trecho 
transcrito no recurso de revista diz respeito às razões por que foi imposta a 
multa pelo MTE, bem como aos motivos por que não deve ser declarado nulo 
o auto de infração, e não ao tema tratado neste tópico, qual seja, o pedido de 
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autorização do depósito judicial do valor atualizado da multa aplicada e a 
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3 - Recurso de 
revista de que não se conhece. 
(RR - 277-83.2014.5.03.0109 , Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, 
Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
09/10/2015). 515 

 

A decisão do processo RR – 277.83.2014.5.03.0109 lista as soluções 

objetivas e concretas elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego que devem 

ser adotadas pelas empresas: 

 
Nesse particular, soluções objetivas e concretas podem ser vistas no 

seguinte documento elaborado pelo Ministério do Trabalho em Emprego: 

 
"6.1.2 Pode ser exigida experiência do candidato com deficiência? 

 
Antes de ser instituída a obrigatoriedade de contratação de pessoas com 

deficiência, raras eram as empresas que as empregavam. Portanto, a elas 
não foram dadas oportunidades para terem em seu currículo experiência 
profissional. Assim, de uma forma geral, delas não se deve exigir experiência. 
Quando a experiência for efetivamente necessária ao desempenho da 
função, a própria empresa deve oportunizar que a pessoa adquira 
internamente as habilidades, a postura de trabalho e os conhecimentos 
exigidos para o exercício de certos cargos (art. 36, alínea "c", da 
Recomendação nº 168 da OIT, c/c item 4.4 do Repertório de Recomendações 
Práticas da OIT: Gestão de questões relativas à deficiência no local de 
trabalho). 

 
6.1.3 Como a empresa deve encarar a escolaridade? 

 
Às pessoas com deficiência também não foram dadas iguais oportunidades 

de acesso à escolarização. Entretanto, muitas vezes, apesar de não terem a 
certificação, tiveram acesso ao conhecimento por meio do apoio da família ou 
da comunidade local. De outro lado, muitas vezes é exigido, de forma 
generalizada, um patamar de escolaridade que não é compatível com as 
exigências de fato necessárias para o exercício das funções. Assim sendo, 
ao candidato deve ser dada a oportunidade de fazer um teste para revelar 
suas reais condições de realizar o trabalho (art. 36, alínea "c", da 
Recomendação nº 168 da OIT, c/c item 4 do Repertório de Recomendações 
Práticas da OIT: Gestão de questões relativas à deficiência no local de 
trabalho). 

 
6.1.3.1 Que outras atitudes podem ser adotadas para facilitar a contratação 

de pessoas com deficiência? 

 
O modelo atual de organização do trabalho impôs um perfil de trabalhador 

polivalente que desempenha inúmeras funções. Dependendo das limitações 
impostas pela deficiência, muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver 
o conjunto das funções inseridas num mesmo cargo. Entretanto, pode realizar 
grande parte delas. A empresa, sempre que possível, deve verificar a 
possibilidade de desmembrar as funções de forma a adequar o cargo às 

 
 
 

515 BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. RR - 277-83.2014.5.03.0109, Relatora Ministra: Kátia 
Magalhães Arruda, 6ª Turma, DEJT 09/10/2015. 
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peculiaridades dos candidatos (art. 36, alínea "d", da Recomendação nº 168 
da OIT). 

 
................................................................................................... 

 
6.2 Onde podem ser encontrados candidatos a emprego com deficiência? 

 
Os postos do Sistema Nacional de Empregos (SINE) mantêm cadastro de 

candidatos com deficiência para inserção no mercado de trabalho. Os 
reabilitados podem ser encontrados nos Centros e Unidades Técnicas de 
Reabilitação Profissional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As 
escolas e entidades representativas das pessoas com deficiência também 
dispõem de cadastros de seus associados. No Sistema de Informações da 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(SICORDE), há uma relação de instituições que atuam na área de atenção à 
pessoa portadora de deficiência: http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/ 
dpdh/legis/consultaruf.asp. 

 
....................................................................................................... 

 
6.3 Quem pode assessorar e apoiar as empresas nos processos de 

inclusão de pessoas com deficiência? 

 
A maior dificuldade das empresas reside no seu desconhecimento a 

respeito da questão da deficiência, reconhecendo suas possibilidades e 
limitações. Essa situação gera medo, insegurança e preconceito e pode 
inviabilizar o processo de inclusão. Para superar essa limitação, a empresa 
buscará apoio junto às entidades e escolas de pessoas com deficiência que 
detêm acúmulo de conhecimento a respeito da matéria e podem se constituir 
em importantes parceiras desse processo. Nesse sentido, é proverbial o lema 
do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência em 2004: "Nada sobre nós 
sem nós". 

 
................................................................................................ 

 
13.3.4 Que contribuição as organizações de pessoas com deficiência 

podem dar ao processo de inclusão no trabalho? 

 
As empresas, de um modo geral, não têm especialistas nas questões que 

dizem respeito à inclusão desse segmento no trabalho, em razão da novidade 
ainda dessa questão no mundo empresarial. Assim, ao desenvolverem 
parcerias com essas entidades podem dispor de uma assessoria com 
acúmulo de vivência e estudos na temática das deficiências. Certamente 
dessas parcerias poderão surgir propostas criativas para enfrentar as 
dificuldades que irrompem no processo de inserção no trabalho. 

 
.................................................................................................... 

 
15.4 Qual a relação da responsabilidade social com a questão da inclusão 

das pessoas com deficiência na empresa? 

 
Para a empresa socialmente responsável, a contratação das pessoas com 

deficiência não é vista apenas com uma obrigação legal. A inclusão, para 
essas empresas, passa a ser um compromisso e um dos itens de sua política 
de responsabilidade social. Para tanto desenvolve um programa amplo, 
estruturado, de capacitação, recrutamento, seleção, contratação e 
desenvolvimento das pessoas portadoras de deficiência. Muitas empresas já 
entenderam que a inclusão das pessoas com deficiência é um grande 

http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/
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aprendizado para o desenvolvimento de políticas de promoção e respeito à 
diversidade no ambiente de trabalho. Além disso, elas estão descobrindo, 
nesse processo, que há um grande segmento de mercado composto de 
pessoas com deficiência. E que para atingi-lo adequadamente precisa ter 
uma linguagem e uma estrutura a ele acessível. 

 
....................................................................................................... 

 
16.1 Há alguma linha de financiamento público federal voltado para 

programas de inclusão das pessoas com deficiência? 

 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por 

meio do Programa de Apoio a Investimentos Sociais de Empresas (PAIS), 
disponibiliza recursos para financiar os programas empresariais. 

 
16.2 Quais são os itens financiáveis? 

 
Obras civis e adaptação física de instalações, equipamentos especiais, 

ajudas técnicas - próteses, órteses, equipamentos, elementos especiais para 
facilitar a comunicação, a informação e a sinalização, equipamento e material 
pedagógico especial, maquinaria e utensílios de trabalhos especiais -, 
capacitação de pessoal para convívio no trabalho com as PPD, capacitação 
das PPD para assumirem postos de trabalho e consultoria técnica para a 
realização dos projetos e atividades. As informações podem ser encontradas 
na página do BNDES na 
internet: http://www.bndes.gov.br/programas/sociais/pais.asp." ("A inclusão 
das pessoas com deficiência no mercado de trabalho". Disponível em 
< http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao_pessoas_defi12_07.pdf> Pags. 
27, 29/30, 52/55 Acesso em 7 jun 2013) 

Cita-se ainda o seguinte estudo doutrinário sobre a matéria: 

"Sabe-se que as empresas que têm a obrigação de cumprir a reserva legal 
de postos de trabalho para o portador de deficiência, imposta pela Lei 
8.213/91, deparam-se hoje com a triste realidade de, com frequência, não 
encontrar trabalhador preparado e qualificado para as funções oferecidas. 

 
A aprendizagem poderá ser a expectativa de preparação adequada de 

futuros profissionais. 

 
Contratando portadores de deficiência aprendizes, matriculados nos 

cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, estes poderão ser 
considerados, ao mesmo tempo, para o preenchimento da reserva de 
aprendizes (art. 429, da CLT - mínimo de 5% e máximo de 15%, em relação 
ao número de trabalhadores existentes em cada estabelecimento), e a 
reserva legal de vagas, prevista no artigo 93, da Lei 8.213/91, pois se está 
diante de um contrato de trabalho, embora de natureza especial.516 

 
 

Vale ressaltar ainda que a decisão do processo RR – 277- 

83.2014.5.03.0109 observa o belíssimo trabalho da Procuradoria Regional do 

Trabalho da 2ª Região, que atua em São Paulo e que possui um núcleo de 

 
516 BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. RR - 277-83.2014.5.03.0109, Relatora Ministra: Kátia 
Magalhães Arruda, 6ª Turma, DEJT 09/10/2015. 

http://www.bndes.gov.br/programas/sociais/pais.asp
http://www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao_pessoas_defi12_07.pdf
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discriminação, que entre outros assuntos, cuida de procedimentos/inquéritos relativos 

à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Em relação à carência 

de mão de obra qualificada, o Ministério Público do Trabalho procura conscientizar as 

empresas para a necessidade da criação de programas de capacitação específicos 

para a pessoa com deficiência. Segue parte da decisão: 

 
As empresas são convocadas a comparecer ao Ministério Público do 
Trabalho, sendo que essa convocação pode se dar de ofício ou em razão de 
denúncia, que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha conhecimento 
de que a empresa não está com a reserva cumprida, como pelo 
encaminhamento de relatórios de fiscalização levada a efeito pela Delegacia 
Regional do Trabalho e Emprego, etc. Inicia-se, a partir daí, um trabalho de 
sensibilização e conscientização da empresa sobre a necessidade de 
desenvolvimento de um projeto de inclusão do empregado com deficiência, 
buscando-se, assim, dar um efetivo cumprimento à legislação em apreço, já 
que  a  mesma  não  pode  ser  cumprida  de  qualquer  forma,  sem   a   real 
responsabilidade de se fazer a inclusão. Esse projeto deve ser inserido na 
política comportamental da empresa. Com relação ao argumento da carência 
de mão-de-obra qualificada, o MP procura conscientizar as empresas para a 
necessidade da criação de programas de capacitação específicos para a 
pessoa com deficiência. Esse programa pode ser desenvolvido pela própria 
empresa, em razão da atividade peculiar por ela desenvolvida, ou por 
segmentos do mercado. 517 

 
 

No mesmo sentido, o Tribunal Superior do Trabalho ainda ressalta no 

segundo item da seguinte ementa que o cumprimento da obrigação legal exige uma 

postura ativa da empresa para o fim de preenchimento das vagas colocadas à 

disposição, e que não basta que a empresa se limite a colocar vagas à disposição: 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. UNIÃO. AÇÃO 
ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 
93 DA LEI Nº 8.213/1991. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES 
REABILITADOS OU DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA HABILITADOS. 
Está demonstrada a provável violação do art. 93 da Lei nº 8.213/1991. Agravo 
de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA. UNIÃO. 
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. 
ARTIGO 93 DA LEI Nº 8.213/1991. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES 
REABILITADOS OU DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA HABILITADOS. 1 
- A relevância e o profundo significado da proteção especial aos trabalhadores 
reabilitados e aos portadores de deficiência habilitados, positivada no art. 93 
da Lei nº 8.213/1991, compatibiliza-se com as garantias institucionais da 
dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV), 
da construção de uma sociedade justa e solidária e da redução das 
desigualdades sociais (art. 3º, I e III), do direito social ao trabalho (art. 6º, 
caput), da ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano com 
o fim de assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da 
justiça social (art. 170) e da ordem social cuja base é o primado do trabalho 
(art. 193). 2 - Nesse contexto, a proteção tem de ser efetiva, e não meramente 
formal, quer dizer, não basta que a empresa se limite a 

 
517 BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. RR - 277-83.2014.5.03.0109, Relatora Ministra: Kátia 
Magalhães Arruda, 6ª Turma, DEJT 09/10/2015. 
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colocar vagas à disposição, assim como também não basta que se limite ao 
mero procedimento formal de enviar ofícios ao SINE ou a associação local de 
portadores de deficiência e fique passivamente à espera da iniciativa dos 
interessados nos postos de trabalho. O cumprimento da obrigação legal exige 
a postura ativa da empresa para o fim de preenchimento das vagas colocadas 
à disposição. Entendimento em sentido contrário iria contra a finalidade da 
lei, esvaziando-a completamente. 3 - Não se ignoram as dificuldades que as 
empresas têm para preencher as vagas destinadas aos trabalhadores 
reabilitados e aos portadores de deficiência habilitados, de maneira que há 
muitos casos nos quais não se consegue preenchê-las, por mais que se tente, 
até mesmo para as funções mais simples. Mas o que se está dizendo aqui é 
que a não aplicação da multa administrativa somente se justifica quanto 
esteja demonstrado de maneira inequívoca que a empresa se empenhou em 
cumprir a obrigação legal, que buscou as várias alternativas à sua disposição, 
as quais não se limitam à mera remessa de ofícios. 3 - Estudos elaborados 
pelo Ministério do Trabalho e por instituições de pesquisa demonstram que 
há soluções objetivas e concretas que podem ser adotadas pelas empresas, 
não sendo necessário que fiquem esperando que apareçam candidatos 
encaminhados por meio do SINE ou da associação local; sobretudo no caso 
das funções mais simples pode ela própria treinar, qualificar e aproveitar os 
trabalhadores que estejam em condições pessoais especiais, ressaltando-se 
ainda que, nos termos do art. 36, § 3º, do Decreto nº 3.298/1999, -considera- 
se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo 
se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada 
para o exercício da função-. 4 - Recurso de revista a que se dá provimento 
para reconhecer a validade da multa administrativa aplicada pela DRT, 
julgando improcedente a ação ajuizada pela empresa. 
(RR - 111900-23.2008.5.17.0191, Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, 
6ª Turma, DEJT 27/09/2013).518 

 

É válida a citação de mais um caso concreto no mesmo sentido, afim de 

demonstrar que o dever da empresa de qualificar os trabalhadores com deficiência 

como prova de tentativa de cumprimento da obrigação legal é um entendimento 

pacificado no Tribunal Superior do Trabalho: 

 
RECURSOS DE REVISTA DA UNIÃO E DO MPT. ANÁLISE CONJUNTA 
IDENTIDADE DE MATÉRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. 
MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 93 DA LEI Nº 8.213/1991. 
CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES REABILITADOS OU DE 
PORTADORES  DE  DEFICIÊNCIA  HABILITADOS.  1  -  A  relevância  e  o 
profundo significado da proteção especial aos trabalhadores reabilitados e 
aos portadores de deficiência habilitados, positivada no art. 93 da Lei nº 
8.213/1991, compatibiliza-se com as garantias institucionais da dignidade da 
pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV), da construção 
de uma sociedade justa e solidária e da redução das desigualdades sociais 
(art. 3º, I e III), do direito social ao trabalho (art. 6º, caput), da ordem 
econômica fundada na valorização do trabalho humano com o fim de 
assegurar a  todos  uma  existência  digna  conforme  os  ditames  da  justiça 
social (art. 170) e da ordem social cuja base é o primado do trabalho (art. 
193). 2 - Nesse contexto, a proteção tem de ser efetiva, e não meramente 
formal, quer dizer, não basta que a empresa se limite a colocar vagas à 
disposição, assim como também não basta que se limite ao mero 
procedimento formal de enviar  ofícios  ao  SINE  ou  a associação  local  de 

 

518 BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. RR - 111900-23.2008.5.17.0191, Relatora Ministra: Kátia 
Magalhães Arruda, 6ª Turma, DEJT 27/09/2013. 
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portadores de deficiência e fique passivamente à espera da iniciativa dos 
interessados nos postos de trabalho. O cumprimento da obrigação legal exige 
a postura ativa da empresa para o fim de preenchimento das vagas colocadas 
à disposição. Entendimento contrário iria contra a finalidade da lei, 
esvaziando-a completamente. 3 - Não se ignoram as dificuldades que as 
empresas têm para preencher as vagas destinadas aos trabalhadores 
reabilitados e aos portadores de deficiência habilitados, de maneira que há 
muitos casos nos quais não se consegue preenchê-las, por mais que se tente, 
até mesmo para as funções mais simples. Mas o que se está dizendo aqui é 
que a não aplicação da multa administrativa somente se justifica quando 
esteja demonstrado de maneira inequívoca que a empresa se empenhou em 
cumprir a obrigação legal, que buscou as várias alternativas à sua disposição, 
as quais não se limitam à mera remessa de ofícios. 3 - Estudos elaborados 
pelo Ministério do Trabalho e por instituições de pesquisa demonstram que 
há soluções objetivas e concretas que podem ser adotadas pelas empresas, 
e não é necessário que fiquem esperando que apareçam candidatos 
encaminhados por meio do SINE ou da associação local; sobretudo no caso 
das funções mais simples, pode ela própria treinar, qualificar e aproveitar os 
trabalhadores que estejam em condições pessoais especiais, ressaltando-se 
ainda que, nos termos do art. 36, § 3º, do Decreto nº 3.298/1999, "considera- 
se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo 
se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada 
para o exercício da função". 4 - Recursos de revista a que se dá provimento, 
para reconhecer a validade da multa administrativa aplicada pela DRT, 
julgando improcedente a ação ajuizada pela empresa. 
(RR - 2285-53.2013.5.09.0092 , Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, 
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/02/2015).519 

 

Ante o exposto, podemos concluir que a função social da empresa impõe 

ao empresariado o cumprimento da responsabilidade social no sentido de inserir e 

qualificar o trabalhador com deficiência no mercado de trabalho, tendo em vista a 

construção de uma sociedade justa e solidária, objetivo da Constituição Federal de 

1988. 520
 

Para finalizar o tópico, insta salientar que os autores Eduardo Milléo 

Baracat e Veronica Calado destacaram o convênio celebrado entre a Prefeitura de 

Ponta Grossa e a Federação das Industrias do Paraná, em 2014, para a realização 

de ações conjuntas dentro do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência no 

Mercado de Trabalho (Pro-PCD). 521
 

Como exemplo de sucesso no desempenho da responsabilidade social da 

empresa, segue o depoimento do empresário Álvaro Scheffer, idealizador do projeto: 

 
 

 
519 BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. RR - 2285-53.2013.5.09.0092. Relatora Ministra Kátia 
Magalhães Arruda, 6ª Turma, DEJT 06/02/2015. 
520 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.180. 
521 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.180-181. 
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O programa é um grande incentivo à responsabilidade social das empresas. 
A empresa que adere ao programa não está apenas cumprindo a lei, mas 
também seu dever social. Mais do que isso, vai conhecer pessoas 
maravilhosas, que conseguiram superar dificuldades imensas e que estão 
indo para o mercado de trabalho. 522 

 

Projetos como esses demonstram a fundamentalidade do papel da empresa na 

concreção dos valores constitucionais, em especial a inserção e a inclusão social da 

pessoa com deficiência no (ao) trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

522 BARACAT, Eduardo Milléo; CALADO, Veronica. A função social da empresa e as cotas para os 
trabalhadores com deficiência. In: ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de (Coord.). Direitos humanos dos 
trabalhadores. São Paulo: LTr, 2016, p.181. 
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CONCLUSÃO 

 
 

O trabalhador com deficiência, como titular dos direitos humanos 

fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, e em vários documentos 

jurídicos internacionais, a exemplo da Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência constituiu o objeto de estudo da presente dissertação de 

Mestrado. 

A busca do trabalhador com deficiência ao pleno emprego, direito 

fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, tem sido permeada por 

vários obstáculos de barreira, em decorrência da prática de atos discriminatórios em 

desfavor dos mesmos. 

Verificou-se que em um passado não tão remoto, a pessoa com deficiência 

era considerada incapaz, indigna de viver e inútil para a sociedade. 

O tratamento destinado à pessoa com deficiência passou da completa 

ignorância para uma fase assistencialista - característica que também marca os dias 

atuais, na qual a Igreja Católica foi pioneira no acolhimento das pessoas com 

deficiência, em decorrência dos seus princípios cristãos, como a solidariedade e a 

caridade. 

Com a evolução da sociedade, marcada pela Revolução Industrial, bem 

como pelo imenso impacto das guerras mundiais, nasceu um discurso mundial de 

proteção às pessoas com deficiência, em especial àquelas que sofreram perdas 

físicas na luta da grande guerra. 

Após o fim da segunda guerra, surgiu a ONU – Organização das Nações 

Unidas, em 1945, que substituiu a Liga das Nações, com o objetivo de promover a paz 

e segurança internacionais entre as nações e assegurar a proteção aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais em âmbito mundial. Nesta toada, merece 

destaque também a Organização Internacional do Trabalho, fundada em 1919, após 

o fim da primeira guerra mundial, responsável pela formulação e aplicação das normas 

internacionais do trabalho. 

Nesse contexto histórico pós-guerra, muitos seres humanos ficaram 

inválidos, acarretando uma grande diminuição de pessoas aptas ao trabalho, 

impulsionando assim a entrada de mulheres e crianças no mercado de trabalho. Tal 

ocorrido sensibilizou a sociedade. 
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Diante disso, a OIT elaborou a Convenção n. 111, a fim de promover a 

reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes, para que as mesmas 

tenham participação plena na vida social e igualdade de oportunidades de trabalho. 

O Brasil diante desse movimento em alusão à reabilitação profissional dos 

deficientes ratificou a Convenção n.111 da OIT em 1965, e começou a perceber que 

precisava implementar as medidas inclusivas ali previstas. Porém, o Brasil estava em 

um período político muito conturbado, o que acabou implicando no seu atraso no 

tocante à incorporação de medidas sociais em favor das pessoas com deficiência. Em 

1988, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as medidas de inclusão 

social passaram a ser providenciadas. 

Portanto, a aplicação do sistema de cotas para as pessoas com deficiência 

em concursos públicos, que apesar de não fazer parte do escopo da presente 

dissertação, deve-se ressaltar que foi uma das primeiras medidas adotadas pela 

Constituição Federal de 1988 em favor das pessoas com deficiência, a propiciar 

resultados significativos na realidade. 

Porém, apesar do direito ao trabalho da pessoa com deficiência ser previsto 

na Constituição Federal de 1988, era visível que elas simplesmente não eram 

contratadas. O governo, diante desse impasse, em 1991, criou o sistema de cotas 

para as empresas privadas, como mecanismo de inserção das pessoas com 

deficiência, através da Lei n. 8.213/1991. 

Pelo cenário político na época da Lei de Cotas, e também pelo 

amadurecimento parco do Brasil, no que tange à garantia dos direitos humanos 

fundamentais, tudo isso representou um grande passo na proteção interna ao trabalho 

da pessoa com deficiência. 

É fato que a Lei de Cotas possibilitou a entrada de algumas pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, garantindo a elas certa autonomia e liberdade 

para a manutenção da sua sobrevivência sem depender da família ou de assistência 

social. Neste sentido, o sistema de cotas, apesar de falho como vetor de verdadeira 

inclusão social do trabalhador com deficiência, cumpre ativamente um papel social na 

desconstrução do preconceito. 

No entanto, depois de mais de 25 anos, o sistema continua igual, nos 

mesmos moldes, e merece algumas críticas. A principal delas é se a Lei de Cotas 

realmente proporciona a inclusão social do trabalhador com deficiência. A presente 

dissertação, juntamente com suas pesquisas de campo, mostra que não. O que 
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realmente é feito é apenas a mera inserção das pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. É factível que o sistema de Cotas abre portas para vagas de emprego. 

Entretanto, é necessário salientar que a inserção do trabalhador com deficiência em 

empregos é muito diferente de inclusão social. 

Desse modo, o sistema de cotas, como ação afirmativa, sozinha, de fato 

não consegue alcançar a igualdade material, mas pela obrigação imposta à empresa, 

consegue sim, abrir uma porta para a inclusão social, pois força uma ponte de 

interação entre a empresa, a sociedade e a pessoa com deficiência. 

Por derradeiro, a inclusão social de fato e de direito no Estado Democrático 

de Direito é a pessoa com deficiência ser contratada pelo seu potencial, ter chances 

de crescer no organograma da empresa, ter condições de assumir funções de 

responsabilidade, e não apenas cargos “meios” como é muito frequente na realidade 

prática. 

A pessoa com deficiência tem que sentir que foi contratada porque a 

sociedade acredita na sua capacidade de realizar as funções, da mesma maneira que 

qualquer ser humano consegue. Pode ser diferente, pode demorar, pode precisar de 

qualificação, pode precisar de paciência, pode até realizar a função de outra forma, 

inclusive com a ajuda de alguma ferramenta de acessibilidade, mas no fim ela 

consegue. Basta a sociedade acreditar no seu potencial e fornecer meios acessíveis 

para as pessoas com deficiência desenvolverem um trabalho de forma plena e digna. 

É notório, dessa forma, que a inclusão social do trabalhador com deficiência 

possui uma via de mão dupla. Não é uma tarefa exclusiva do Estado, mas também 

não é uma tarefa exclusiva da sociedade. É necessária uma comunhão entre os 

ambos agentes, aliada à função e a responsabilidade social das empresas de também 

terem o dever de realizar a qualificação dos trabalhadores com deficiência. O intuito é 

assegurar a cooperação de todos estes atores sociais em prol da inclusão social da 

pessoa com deficiência. 

O Estado Democrático de Direito deve possibilitar para as pessoas com 

deficiência condições de acesso a uma educação de qualidade, programas de 

reabilitação de saúde, e programas de qualificação profissional, para que elas possam 

ter condições de disputarem vagas no mercado de trabalho. 

No mais, a empresa, por si, como agente influenciador da sociedade, tem 

a responsabilidade social, em menor escala se comparado ao Estado, de ter 

condições de receber as pessoas com deficiência em seu local de trabalho, de ter 
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programas de qualificação, bem como de promover a conscientização de que a 

pessoa com deficiência é capaz de trabalhar. 

Cumpre ressaltar que a empresa é o melhor lugar para a conscientização 

da sociedade. É nela que as pessoas vivem, trabalham, consomem, e passam o 

tempo delas. Principalmente, as pequenas empresas, como supermercados, lojas, 

shoppings, restaurantes, padarias. Outra crítica a ser feita ao sistema de cotas, é que 

a imposição da contratação dirige-se para uma só faixa de empresas, ou seja, aquelas 

consideradas de grande porte, com mais de 100 empregados. As demais empresas, 

em maior número do país, ficam desobrigadas do cumprimento da reserva. 

Na perspectiva da extensão da eficácia da norma, a reserva deveria atingir 

um maior número de empresas, ou até mesmo todas e, consequentemente, um maior 

número de trabalhadores com deficiência fixados em áreas e regiões que não 

detenham a concentração das grandes empresas. A forma mais eficaz de garantir a 

implementação da reserva de vagas em empresas, em curto tempo, é tornar 

obrigatório e garantir o cumprimento da reserva de cargos em todas as empresas. 

Diante do que ora foi exposto, conclui-se que as ações afirmativas, 

sozinhas, são insuficientes para o alcance da igualdade material e da inclusão social 

do trabalhador com deficiência. No entanto, elas exercem um grande papel na 

conscientização da sociedade, atuando na desconstrução do preconceito, o que de 

fato ajuda a mitigar a discriminação dos trabalhadores com deficiência, abrindo 

caminhos, mesmo que sejam tímidos, para a inclusão dos mesmos ao trabalho. 

É necessário ressaltar que a empresa tem uma responsabilidade social 

com o sistema de cotas. O Estado, sozinho, não consegue preparar e qualificar todas 

as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Diante desse cenário, a 

empresa não pode ter uma postura indiferente e acomodada. Dessa forma, a 

empresa, enquanto propriedade do empresário, tem o dever de, juntamente com o 

Estado, qualificar os trabalhadores com deficiência, a fim de inseri-los no mercado de 

trabalho. Em particular, a qualificação dos trabalhadores com deficiência constitui 

dever da empresa com mais de 100 empregados, por ser responsabilidade social da 

mesma, tornando a empresa agente proativo de inclusão do trabalhador com 

deficiência. 
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ANEXO A 

 
 

PESQUISA DE CAMPO I - ICEP Brasil - Instituto Cultural, Educacional e 

Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do Brasil 

 
A presente pesquisa de campo, composta por uma entrevista, é elaborada pela 

mestranda Ana Carolina Soria Vulcano sob a orientação da Prof. Dra. Rúbia Zanotelli 

de Alvarenga, do Centro Universitário do Distrito Federal. 

 
ENTREVISTA 

Esta entrevista é o instrumento da pesquisa de campo elaborada pela mestranda Ana 

Carolina Soria Vulcano sob a orientação da Prof. Dra. Rúbia Zanotelli de Alvarenga, 

do Centro Universitário do Distrito Federal. 

 
Empresa: Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com 

Deficiência do Brasil 

Nome: Sueide Miranda Leite 

Cargo: Fundador e atual diretor presidente do ICEP. 

Data da entrevista: 28 de novembro de 2017. 

 
 

1. Qual é a natureza jurídica do ICEP? 

O ICEP Brasil - Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com 

Deficiência do Brasil, foi fundado em 24 de abril de 1999. É uma sociedade civil, de 

caráter filantrópico, sem fins econômicos, políticos ou religiosos, registrada no CNPJ 

sob o nº. 033.333.505/0001-66, no Conselho Nacional de Assistência Social, (CNAS, 

sob o nº. 44006.000627/2000-12), no Conselho de Assistência Social do DF, 

(CAS/DF, sob o nº 459/2004) e no Ministério da Justiça como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP, sob o nº. 08000.05267/0013). 

 
2. Qual é o objetivo do ICEP? 

Eu criei o ICEP com o objetivo de ajudar as pessoas com deficiência na luta por um 

emprego. Eu entendo que o trabalho é a melhor ferramenta, é o melhor projeto social 

para inserção das pessoas com deficiência na sociedade. É através do trabalho que 

a pessoa consegue comprar sua casa, manter sua saúde, ter acesso à educação para 
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se qualificar e estudar, viver de forma digna. Eu acredito que o trabalho promove a 

igualdade social. Então, eu acho que o trabalho é tudo. Nesse contexto, por acreditar 

que o trabalho promove igualdade social para as pessoas com deficiência, nós fomos 

especializar nessa área, fomos buscar parcerias com as empresas privadas para que 

elas pudessem cumprir a Lei de Cotas. Fomos atrás de parcerias com os órgãos do 

governo para encaminhar as pessoas com deficiência para trabalhar no governo. Além 

disso, também incentivamos as pessoas com deficiência para conhecer os órgãos 

públicos para despertar neles a vontade de estudar para um concurso público. Muitas 

vezes paguei inscrição de concurso público para várias pessoas com deficiência para 

ajudar mesmo. Minha maior realização é ver uma pessoa com deficiência 

independente financeiramente. 

 
3. Como o ICEP ajuda as pessoas com deficiência para o acesso ao mercado 

de trabalho e quais são os projetos? 

Então, além de formar um banco de candidatos com deficiência para o 

encaminhamento para o mercado de trabalho local, nós também promovemos 

qualificação profissional. Temos o curso profissionalizante de primeiro emprego que 

busca elevar o nível de competência profissional da pessoa com deficiência para a 

área administrativa e pessoal. Fornecemos acesso à inclusão digital, noções de 

aparência e higiene, bem como noções de rotinas administrativas. Em 2014, nós 

fizemos uma adaptação e criamos o Centro de Referência em Qualificação 

Profissional para pessoas com deficiência. Qualificamos mais de 5 (cinco) mil pessoas 

de todas as deficiências. De 21 (vinte e um) mil pessoas encaminhadas, 8 (oito) mil 

estão no mercado de trabalho. 

Inclusive os surdos, que tinham intérprete de Libras para poder comunicar. Aliás, 

também temos um curso de Libras aqui no ICEP para qualquer interessado, inclusive 

para empresas. Nós sempre qualificamos as pessoas com deficiência dentro da 

realidade, e dentro da necessidade dos empresários. Qualificar não é barato, então 

se você tem que qualificar, você tem que qualificar dentro já do objeto da empresa, 

para facilitar a contratação da pessoa com deficiência. Com essa estratégia da 

qualificação voltada especificamente para uma empesa, o percentual de inserção das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho cresceu muito. Então, é preciso 

qualificar as pessoas com deficiência de forma bem específica atendendo os 

empresários. Com isso em mente, o ICEP através de convênios com várias empresas, 
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já sabia quais funções os empresários precisavam, e já disponibilizavam a devida 

qualificação profissional. Nós temos parcerias com as maiores empresas aqui do 

Distrito Federal que são obrigadas por lei a ter que contratar em média de 2% a 5% 

de pessoas com deficiência. Acima de 100 funcionários, a empresa é obrigada a 

contratar 2%, de 100 a 200 funcionários tem que contratar 3%, e de 200 a 500 

funcionários tem que contratar 4%, e acima de 1000 tem que contratar 5%. 

Infelizmente, atualmente, em relação à qualificação profissional, no momento estamos 

parados por falta de verba. Nós temos 8 salas atualmente equipadas para essa 

capacitação, mas por falta de verba atualmente não temos condições de oferecer essa 

capacitação. Tem aproximadamente uns dois anos que acabou essa qualificação e o 

governo não apoia. Todas as pessoas com deficiência possuem muita capacidade. 

Acredito que com a inovação do ENEM em trazer com tema a inclusão social dos 

surdos, vai ajudar muito a termos uma visão maior da acessibilidade e da inclusão 

social e menos preconceito. 

 
4. Então, o ICEP funciona como um intermediário? As pessoas com 

deficiência procuram o ICEP? Ou as empresas entram em contato com o ICEP? 

A gente procurou as empresas durante muito tempo para fazer uma carteira, fazer 

uma parceria, para poder ter uma boa quantidade de empresas para encaminhar as 

pessoas com deficiência. Hoje, as empresas nos procuram e nos pedem um perfil 

específico de profissional. Como temos um sistema de gestão com informações de 

cada pessoa com deficiência cadastrada no sistema, quando o empresário pede 

aquele perfil específico, a gente seleciona dentro do sistema os que possuem o perfil 

solicitado pela empresa, e já encaminhamos os selecionados para aquela empresa 

para fazer uma entrevista de emprego. O ICEP faz o cadastro das pessoas com 

deficiência, gerencia o sistema, e faz o encaminhamento de forma gratuita. Nós 

também temos contrato de prestação de serviço para intermediação de mão-de-obra 

de pessoas com deficiência com vários órgãos do governo como o Ministério da 

Cultura, Ministério das Comunicações, Fundação Cultural Palmares, SLU - Serviço de 

Limpeza Urbana, CAESB – Companhia de Água e Esgoto de Brasília, Conselho 

Federal de Contabilidade e o Senado Federal. Nós também colocamos pessoas com 

deficiência no âmbito do ICEP (80% dos funcionários do ICEP são pessoas com 

deficiência), e na fábrica de rodas aqui do lado. Mas nós incentivamos muito as 

pessoas com deficiência para estudar para poder fazer concurso público para entrar 
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na cota para pessoas com deficiência no concurso público, porque muitas vezes há 

um turnover muito grande de rotatividade das pessoas com deficiência. Por exemplo, 

o ICEP encaminha as pessoas com deficiência, e um tempo depois, as empresas 

demitem as pessoas com deficiência, e não preenchem aquelas cotas novamente, o 

que não pode acontecer. A lei é bem clara, as empresas não podem demitir uma 

pessoa com deficiência enquanto não contratar outra pessoa com deficiência de igual 

semelhança. Então, isso é uma situação séria, que acarreta uma instabilidade muito 

grande, mas infelizmente não temos uma fiscalização forte do Ministério do Trabalho. 

O movimento das pessoas com deficiência é muito fraco e muito desunido. A procura 

das pessoas com deficiência por emprego até é grande, mas há uma outra situação. 

Os empresários usam muito o argumento de que não tem pessoas com deficiência 

preparadas E qualificadas para assumir essas vagas. Pessoalmente, acho que isso é 

“conversa fiada”, é uma desculpa para não cumprir a lei de cotas no Distrito Federal e 

no Brasil. Mas, mesmo diante dessas dificuldades, aqui no ICEP Brasil, nós tivemos 

bastante sucesso nessa área. 

 
5. Explique mais um pouco sobre a intermediação entre o ICEP e as 

empresas. 

O ICEP não encaminha currículo de forma direta para nenhuma empresa. Na minha 

opinião, encaminhar currículo sem uma prévia triagem é contribuir com a 

discriminação, porque a empresa pode ligar para um surdo. Como que liga para um 

surdo? A empresa pode ligar para uma pessoa com ananismo, a pessoa atende o 

telefone normalmente, mas quando ela comparece no trabalho, a empresa não quer 

contratar. Então, o envio direto do currículo não é uma forma positiva que permite a 

inclusão das pessoas com deficiência. Nós do ICEP temos uma política de seleção 

prévia. Temos em mente que as entidades deveriam fazer o trabalho que o ICEP faz. 

O ICEP recebe a demanda da empresa por um tipo de profissional, e depois faz a 

seleção dos perfis dos candidatos cadastrados no sistema dentro do perfil solicitado 

pela empresa, entramos em contato com a pessoa com deficiência e depois 

encaminhamos ela para a entrevista na empresa. E ainda acompanhamos a relação 

de emprego por 90 dias até passar a questão do contrato de experiência, senão os 

empresários mandam gente embora. A realidade, infelizmente, é essa. A maioria das 

empresas contratam por um tempo, depois manda embora. Então, no ICEP a gente 

faz dessa forma, a gente acompanha durante 90 dias todas as pessoas que são 
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contratadas. O órgão público ou a empresa envia para a gente informando os detalhes 

das vagas disponíveis, a gente disponibiliza, informa qual o salário, o trabalho, quais 

são os benefícios, a gente dá a informação completa para a pessoa com deficiência. 

E depois que elas são contratadas, a gente gera um relatório. Já as pessoas que não 

são contratadas, colocamos na fila de novo para poder buscar uma nova 

oportunidade. Quando o ICEP encaminha, encaminha 3 candidatos para uma vaga, 

que se encaixam naquele perfil solicitado pela empresa. Então, a empresa escolhe e 

contrata um de imediato, e nos informam quem foi contratado, mas aqueles dois 

candidatos que não foram contratados retornam para o banco de dados para um futuro 

encaminhamento. 

 
6. As empresas costumam discriminar as pessoas com deficiência? 

Muitas empresas acabam criando dificuldades para não contratar as pessoas com 

deficiência. Mas o ICEP busca de conscientizar os empresários e as pessoas em geral 

de que a pessoa com deficiência possui capacidade suficiente para desempenhar 

suas funções dentro de uma empresa. Basta as empresas atendê-las sem 

discriminação, é necessário conscientizar as empresas e preparar também as 

pessoas com deficiência para o mercado de trabalho, conscientizar a própria pessoa 

com deficiência de que ela precisa se capacitar para atender às necessidades do 

mercado de trabalho. 

A Lei 8.213/91 foi criada para atender as pessoas com deficiência mais severas. Só 

que as empresas querem contratar as pessoas com deficiência mais leve. Quanto 

menor for o grau da deficiência, mais ela tem preferência por esse tipo de deficiência 

mais leve. Na verdade, as empresas querem contratar o “deficiente do Paraguai”. 

O ICEP trabalha muito nessa questão de conscientização social para combater a 

discriminação e o preconceito. No entanto, o Ministério Público não faz muito esse 

trabalho de fiscalizar. É uma situação muito difícil. Acaba que há a discriminação se 

for um candidato cadeirante, o empresário não quer contratar a pessoa, porque o 

empresário vai ter que fazer um banheiro acessível para ele, o que implica em custos. 

Mas eu procuro passar a mentalidade de que ele é obrigado a fazer o banheiro 

acessível de qualquer forma porque ele pode receber um cliente cadeirante. Tenho a 

preocupação de passar o conceito da acessibilidade para todo mundo que eu conheço 

nesse ramo. Outro exemplo que acontece, que para contratar o surdo usuário de 

Libras, é preciso ter um intérprete de Libras. A empresa vai ter de qualificar os outros 
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funcionários para possibilitar a comunicação entre eles e os surdos. Muitas empresas 

não querem o custo dessa qualificação, e não percebem que mesmo não contratando 

um surdo, a empresa ainda é obrigada a qualificar pelo menos um funcionário porque 

a lei de acessibilidade obriga a empresa a ter um intérprete para os clientes surdos 

usuários de Libras. 

Então, os empresários usam muito o argumento do custo oneroso das adaptações 

necessárias para não contratar. No Brasil e no mundo existe muito a questão de 

cultuar o que é belo. É comum para a empresa priorizar a pessoa mais bonita, mas a 

beleza não é sinônimo de competência. Eu trabalho tem muito tempo com várias 

pessoas com deficiência, com vários surdos. E eu sei e garanto que as pessoas com 

deficiência são muito competentes e que possuem muita força de vontade. Basta as 

empresas fazer e atendê-las sem discriminação, tratar eles de forma igual a todo 

mundo. Muitas vezes o empresário chega aqui, contrata três ou quatro pessoas com 

deficiência, fica nervoso e preocupado em como vai se relacionar com eles, como vai 

lidar, se for contratar um surdo usuário de Libras, como que vai fazer. Primeiro, eu 

peço muita calma, aviso que a própria pessoa com deficiência vai ajudar na relação. 

Muitas vezes, basta um pouco de calma e de abertura que tudo se ajeita, e todos 

acabam tendo uma boa relação no dia a dia no trabalho. 

As pessoas ficam muito preocupadas com essa questão de como vai ser a relação no 

dia a dia, mais por falta de conhecimento do que por discriminação. É difícil.... Então, 

assim tem que ter calma, nós sempre fazemos workshops e seminários para 

conscientizar os empresários. E também para preparar as pessoas com deficiência 

em várias questões, como a aparência, a higiene pessoal, o que é muito importante 

para que a pessoa trabalhe. Então, a gente sabe que tem todo um processo que facilita 

a pessoa com deficiência a conseguir de fato um emprego, e procuramos fornecer 

toda a ajuda possível tanto para as pessoas com deficiência, quanto para os 

empresários. 

 
7. As empresas costumam contratar para promover a inclusão social de fato 

ou somente para o devido cumprimento da Lei? 

Existem duas situações que preciso ressaltar. Teve uma época que eu tinha um 

projeto no ICEP no qual selecionamos 100 pessoas com deficiência beneficiárias do 

LOAS. Queríamos mostrar para o governo que o ICEP tem condições de recrutar a 

pessoa com deficiência beneficiária do LOAS, qualificar essa pessoa com deficiência, 
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e inserir ela no mercado de trabalho, para melhorar a autoestima dela. Com o retorno 

ao mercado de trabalho, ela cancelaria o benefício do LOAS. Existem dois milhões e 

quatrocentas mil pessoas no Brasil que são beneficiárias do LOAS. O porquê desse 

tanto de gente... O governo fica dizendo que não tem dinheiro para o benefício do 

LOAS, mas o governo não investe em qualificação profissional para as pessoas com 

deficiência. Agora, tem um outro lado, que hoje eu como tenho experiência de muito 

tempo sobre o trabalho da pessoa com deficiência, posso afirmar que a pessoa com 

deficiência não vai largar o benefício do LOAS, que é novecentos e trinta reais, para 

ganhar um salário mínimo trabalhando em uma empresa que futuramente pode demitir 

ele ou que o discrimine causando prejuízos para o seu estado psíquico. Posso afirmar 

que ela não vai fazer isso se vai ganhar a mesma coisa sem trabalhar. No trabalho, a 

pessoa com deficiência enfrenta muitos tipos de problemas, como um transporte 

público de baixa qualidade, o que dificulta a locomoção do cadeirante, por exemplo. É 

muito difícil. Mas a Lei Brasileira de Inclusão mudou um pouco isso, com a instituição do 

auxílio-inclusão. O que acontece com o auxílio inclusão? A pessoa que for beneficiária 

do LOAS, quando arranjar um emprego, ela cancela o benefício do LOAS, e pega o 

auxílio-inclusão. Isso facilita um pouco. Ela trabalha e ganha o auxílio- inclusão. Para 

o governo é bom porque ela vai pagar os impostos, vai contribuir para o INSS. Porque, 

na realidade, essas duas milhões e quatrocentas mil pessoas, o governo é quem está 

pagando, e ninguém está contribuindo. Então, se esses duas milhões e quatrocentas 

mil pessoas começassem a trabalhar, mesmo que recebessem o auxílio-inclusão, elas 

vão contribuir para o governo. Seria bem melhor, mas o governo não tem essa visão 

de inclusão. A visão do governo é assistencialista. Há quarenta e cinco milhões de 

pessoas com deficiência no Brasil, porém dessas 56% têm idade para trabalhar. 

Acontece que por volta de 0,7% a 1% desse percentual de 56% das pessoas com 

deficiência que tem idade para trabalhar estão no mercado de trabalho. É muito pouco. 

A representatividade de pessoas com deficiência ativas no mercado de trabalho é 

baixíssima, menos de 1% das 56% das pessoas com deficiência trabalham. 

Por isso, como o ICEP tem know-how nessa área, e tem experiência para poder dizer 

o que tem de fazer para aumentar a participação das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho. Mas o governo não ouve a gente. Então, cada dia que passa, 

vai ter mais gente, mais pessoas que vão receber o benefício do LOAS, o que vai 

acarretar mais despesas para o governo. Então, isso é muito difícil. Temos que sentar 
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na mesa, e o governo tem que estar aberto às nossas propostas. É muito comum a 

pessoa com deficiência que recebe o LOAS ter uma baixa autoestima, porque ela não 

trabalha, não produz, não é útil, e com o tempo ocioso, adquire vícios como o uso de 

bebidas alcoólicas e drogas. 

Mas, existem algumas empresas que contratam a pessoa com deficiência acreditando 

no potencial dele, ou seja, tem muitas empresas que acreditam e que desenvolvem o 

processo de inclusão mesmo, mas tem muitas empresas que não fazem isso. 

Inclusão, para mim, é quando a empresa contrata uma pessoa com deficiência e para 

os mesmos salários para ela e para todo mundo, não importa se tem deficiência ou 

não, e fornece oportunidade para a pessoa com deficiência crescer na empresa. É 

muito comum, a empresa contratar uma pessoa com deficiência, e ela ficar sete, oito 

anos no mesmo cargo com o mesmo salário estagnado. Isso não é inclusão. Então, a 

inclusão de fato e de direito é a pessoa com deficiência entrar no organograma da 

empresa, e sentir que pertence à empresa, ela não pode sentir que ela foi contratada 

apenas porque tem uma lei que obriga a empresa contratar ela só para preencher uma 

vaga somente por ser pessoa com deficiência. Isso não é inclusão. A inclusão, na 

minha opinião, é quando ela participa do organograma da empresa, quando ela tem 

oportunidade, quando ela faz parte do processo de qualificação da empresa, quando 

ela faz parte do processo de promoção, para que ela possa conseguir um cargo 

melhor, uma gerência ou uma chefia. Porque a maioria das pessoas com deficiência 

na maioria das empresas não são promovidas nos seus trabalhos. Então, nós 

precisamos fazer um debate muito grande, porque uma coisa eu sei, já que trabalho 

nessa área desde 1999, as pessoas com deficiência são muito competentes, mas as 

pessoas com deficiência têm que melhorar a autoestima para cobrar mais os seus 

direitos, para que a gente possa mudar esse quadro. Eu vou passar uma informação 

para vocês aqui do ICEP, nós temos em torno de vinte e um mil encaminhamentos de 

pessoas com deficiência, e nós temos em torno de oito mil e quinhentos empregos 

conquistados aqui no Distrito Federal com várias deficiências. Isso é muito bom, só 

que eu não queria e nem quero que o ICEP seja a única entidade a fazer isso. Nós 

queremos que outras entidades façam isso também, que encaminhe a pessoa com 

deficiência para o mercado de trabalho certo. Então, A inclusão de fato e de direito é a 

pessoa com deficiência entrar no organograma da empresa e ter as mesmas 

oportunidades que as outras pessoas de crescer dentro da empresa. Para isso, 

precisa de uma maior sensibilidade política e social das pessoas, das empresas, 
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do governo. Precisa de incentivo e conscientização da própria sociedade. Hoje 

existem em torno de 270/300 mil pessoas trabalhando no Brasil por conta da Lei de 

Cotas, só que nós temos mais de 700 mil vagas abertas. Para você qualificar uma 

pessoa com deficiência é mais barato para o governo porquê? Por que você não 

precisa subsidiar o empresário incentivar ele a contratar como aqueles programas de 

governo. Por exemplo, o governo subsidia as empresas para contratar jovens. As 

vagas para as pessoas com deficiência, já existem, e só qualificar. Agora, se o 

movimento das pessoas com deficiência fosse mais organizado, poderíamos 

pressionar o governo para poder fazer essa qualificação. Mas, é muito difícil. O cego, 

ele consegue trabalhar? Claro que consegue, hoje existem programas no computador 

que ajuda o cego a trabalhar no computador. Mas, falta incentivo do governo. Eu 

conheço servidores públicos que são cegos, e que são pedagogos. A primeira coisa 

que precisamos fazer é acreditar nas pessoas com deficiência. A gente tem que 

acolher todo mundo de forma específica. Eu tenho uma fábrica de cadeiras de rodas 

aqui, eu coloquei essa fábrica porque as pessoas vinham para cá se qualificar, aí 

aparecia muito cadeirante que a cadeira de rodas quebrava, e quando eu 

encaminhava essas pessoas, elas não iam trabalhar. Aí pensei “meu Deus, não pode 

ser assim” ... Foi ai que eu fui atrás para conseguir o recurso no BNDES, a gente não 

sabia nem como fazer. Mas fomos aprender, Deus que nos deu a missão de ajudar, 

ele não vai deixar a gente sozinho. Então, nós fomos aprender, hoje nós fabricamos 

as melhores cadeiras de rodas. Fabricamos as melhores cadeiras de rodas, mas tem 

milhares e milhares de pessoas sem cadeiras de rodas, mas porquê? Por que o 

governo não faz a parte dele, ele só aumenta os impostos, a despesa de um cadeirante 

é alta, ele tem que ter um sapato especial, uma roupa especial, uma cadeira especial 

que no mercado custa em torno de quatro mil e pouco. Aqui na fábrica de rodas, uma 

cadeira boa custa em torno de dois mil reais, mais barato que o mercado. Um cego 

precisa de um acompanhante, um cão-guia, uma bengala. O surdo para se comunicar 

precisa estudar libras, às vezes ele consegue a moralização, usa aparelho auditivo, 

faz implante coclear, as vezes precisa de alguém com paciência para que se 

comunique com ele, para que ele possa aprender. Falando nos surdos, existe um 

equipamento que não precisa de intérprete de libras. A empresa pode instalar esse 

equipamento, e ligar para o Rio de Janeiro e vai entrar um intérprete de libras que vai 

falar com o surdo, e traduzir a conversa. Esse equipamento é mais barato do que você 

contratar 
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um intérprete. Se a empresa não tem condições de colocar um intérprete, mas tem 

condições de comprar o equipamento. Então esse equipamento, ele vem a desculpa 

das empresas de que não tem como atender o surdo. Tem como atender sim, através 

desse equipamento. Um equipamento desse custa mil e pouco. Aí, você precisa 

apenas colocar o credito, então não tem mais desculpas para poder promover a 

inclusão dos surdos. Falta muita vontade política, vontade de fazer. Nós já temos 

muita vontade, só que nós não temos recursos, e a gente depende muito do Estado. 

O próprio governo ajuda a manter o status da falta de inclusão social e não faz nada 

para poder mudar. O governo apesar de ter a obrigação de cuidar das políticas 

públicas, ele faz pouco. Se o governo cumprisse a legislação que está aí, já seria um 

grande passo. 

 
Fotos do entrevistado Sr. Sueide Miranda Leite e do ICEP. 
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ANEXO B 

PESQUISA DE CAMPO II - SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 

 
 

A presente pesquisa de campo, composta por várias entrevistas, é elaborada pela 

mestranda Ana Carolina Soria Vulcano sob a orientação da Prof. Dra. Rúbia Zanotelli 

de Alvarenga, do Centro Universitário do Distrito Federal. 

 
ENTREVISTAS DE TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA NA SLU – SERVIÇO 

DE LIMPEZA URBANA 

Estas entrevistas são o instrumento da pesquisa de campo elaborada pela mestranda 

Ana Carolina Soria Vulcano sob a orientação da Prof. Dra. Rúbia Zanotelli de 

Alvarenga, do Centro Universitário do Distrito Federal. 

 
Empresa: SLU – Serviço de Limpeza Urbana 

Data da entrevista: 29 de novembro de 2017. 

 

 
Nome: Maria Jarismar. 

Cargo: Auxiliar administrativo. 

1. Como você soube da vaga de emprego? 

Através da TV, em março de 1998. Eu fui na associação das pessoas com deficiência 

em Planaltina, fiz a entrevista e estou aqui até hoje, vai fazer 20 anos. 

2. Quando você chegou no local de trabalho você sentiu alguma dificuldade de 

adaptação? 

No início, sim. 

2. Foi necessária alguma adaptação no espaço físico? 

Para mim não, mas para outra pessoa sim. 

3. Qual a sua deficiência? 

Física. 

4. Como foi a sua transição para o trabalho? 

No início, eu tinha muita vergonha. As pessoas não falavam comigo. Mas depois, com 

a convivência, foi melhorando. Hoje, todos falam comigo e me tratam bem. 

6. Se sente bem no ambiente de trabalho? Passou por alguma situação de 

descriminação / preconceito em algum momento da sua vida em relação ao 
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mercado de trabalho (inclusive em outro emprego ou algum momento no 

passado)? 

No começo, as pessoas ficaram assustadas, a chefia saiu de sala em sala 

apresentando as pessoas com deficiência, mas hoje é tranquilo... 

7. Qual o seu salário? 

É mil e quinhentos e sessenta e três reais. (R$1563,00) 

8. Sempre foi esse salário? 

Sempre foi o salário comercial, o salário daqui tem um piso salarial. 

9. Quantas horas você trabalha? 

Trabalho oito horas por dia, com direito a duas horas de almoço. 

10. Você já sofreu preconceito no local de trabalho? 

Sim. Não é fácil seu psicológico vai lá em baixo né. Hoje, ainda sofro. 

11. Concorda com a ideia de que o trabalho é a melhor ferramenta de inclusão 

social? O trabalho é importante para sua vida? 

Com certeza, eu me sinto uma pessoa realizada. Eu acho que se eu não trabalhasse, 

e fosse uma pessoa aposentada em casa, acho que o meu mundo seria bem menor. 

Não me vejo sem trabalhar. 

12. E ou já foi beneficiária do LOAS? 

Nunca fui. 

13. Qual sua formação acadêmica? 

Nível superior em Serviço Social.  

Já ouviu falar na Lei de Cotas? Já fez uso dela em algum concurso público ou seleção de 
emprego privado? 
Sim, fiz um concurso da secretaria de educação. 

14. O que precisa melhorar na acessibilidade para a pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho? 

Precisa de mais oportunidade. 

15. Acha que falta vontade política dos governadores para melhorar as 

condições de vida das pessoas com deficiência na educação e no acesso ao 

trabalho? 

Sim, às vezes tem a vaga, mas a pessoa com deficiência não tem qualificação. 

16. Onde você mora? 

Moro em Samambaia. 

17. Como você faz para se locomover até o local de trabalho? 
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É tranquilo, venho de transporte público. Tenho o bilhete único de pessoa com 

deficiência. 

 
Nome: Francisco Chagas 

Cargo: Auxiliar administrativo. 

1. Como você soube da vaga de emprego? 

Foi uma procura espontânea. Ouvi falar que contratava pessoas com deficiência aqui, 

e vim aqui procurar, e deu certo. 

2. Quando você chegou no loca de trabalho, você sentiu alguma dificuldade 

de adaptação? Precisou de alguma adaptação física? 

No início tive dificuldade de me adaptar, mas depois me acostumei. Não precisei de 

adaptação física, não. 

3. Qual a sua deficiência? 

Poliomielite nos membros inferiores. 

4. Se sente bem no ambiente de trabalho? Passou por alguma situação de 

descriminação / preconceito em algum momento da sua vida em relação ao 

mercado de trabalho (inclusive em outro emprego ou algum momento no 

passado)? 

Nunca sofri preconceito. 

5. Qual o valor do seu salário? 

É mil e quinhentos e sessenta e três. (R$ 1563,00). 

6. Sempre foi esse salário? 

Sim. 

7. Quantas horas você trabalha? 

Trabalho oito horas por dia, com direito a duas horas de almoço. 

8. Você já sofreu preconceito no local de trabalho? 

Nunca sofri. 

9. Concorda com a ideia de que o trabalho é a melhor ferramenta de inclusão 

social? O trabalho e importante para sua vida? 

Sim. Eu creio que a melhor forma inclusão é o trabalho. Ficar sem fazer nada não dá. 

10. E ou já foi beneficiário do LOAS? 

Não. 

11. Qual sua formação acadêmica? 

Segundo grau. 
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12. Já ouviu falar na Lei de Cotas? Já fez uso dela em algum concurso público 

ou seleção de emprego privado? 

Sim, mas nunca fiz concurso. 

13. O que precisa melhorar na acessibilidade para a pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho? 

Precisa ter oportunidade de capacitação. 

14. Acha que falta vontade política do governo para melhorar as condições de 

vida das pessoas com deficiência na educação e no acesso ao trabalho? 

Falta muita, com certeza. 

15. Onde você mora? 

Moro em Samambaia. 

16. Como você faz para se locomover até o local de trabalho? 

É tranquilo, mas ainda falta educação das pessoas. Não deixa a gente passar, não 

espera. 

17. Como é seu relacionamento com a sociedade? O que acha do tratamento da 

sociedade em geral com as pessoas com deficiência? 

Bem com a sociedade e bem no trabalho, também. 

 
 

Nome: Gilvânia 

Cargo: Auxiliar administrativo. 

1. Como você soube da vaga de emprego? 

Depois que me formei no nível médio, eu levei o currículo na Câmara e depois me 

ligaram, ai vim fazer uma entrevista e fui contratada. 

2. Quando você chegou no loca de trabalho você sentiu alguma dificuldade 

de adaptação? 

Um pouco. 

3. Qual a sua deficiência? 

Auditiva. 

4. Como você vem para o trabalho? 

Utilizo transporte público. 

5. Se sente bem no ambiente de trabalho? Passou por alguma situação de 

discriminação / preconceito em algum momento da sua vida em relação ao 

mercado de trabalho (inclusive em outro emprego ou algum momento no 

passado)? 
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Sim, me sinto bem. Gosto de trabalhar. Mas, já sofri alguns casos de preconceito. 

6. Qual o valor do seu salário? 

É mil e quinhentos e sessenta e três. (R$ 1563,00) 

7. Quantas horas você trabalha? 

Trabalho oito horas por dia, com direito a duas horas de almoço. 

8. Concorda com a ideia de que o trabalho é a melhor ferramenta de inclusão 

social? O trabalho é importante para sua vida? 

Sim... melhor do que ficar em casa. 

9. E ou já foi beneficiária do LOAS? 

Não. 

10. Qual sua formação acadêmica? 

Superior em contabilidade. 

11. Já ouviu falar na Lei de Cotas? Já fez uso dela em algum concurso público 

ou seleção de emprego privado? 

Sim. 

11. Onde você mora? 

Moro no Riacho Fundo I. 

12. Como você faz para se locomover até o local de trabalho? 

Venho de transporte público. 

 
 

 
Nome: André Carlos 

Cargo: Auxiliar administrativo. 

 
 

1. Como você soube da vaga de emprego? 

Eu trabalhava na Comissão de Jovens em Planaltina-DF, fazia cursos lá, aí fiz uma 

prova de um processo seletivo, passei e vim para cá. 

2. Quando você chegou no local de trabalho, você sentiu alguma dificuldade 

de adaptação? 

Não, foi normal. 

3. Qual a sua deficiência? 

Auditiva parcial. 

4. Se sente bem no ambiente de trabalho? Passou por alguma situação de 

descriminação / preconceito em algum momento da sua vida em relação ao 
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mercado de trabalho (inclusive em outro emprego ou algum momento no 

passado)? 

Sim, me sinto bem no ambiente de trabalho. Gosto muito daqui e dos colegas. Mas, 

já sofri preconceito quando eu vou no banco e pego senha preferencial, e o povo 

pergunta se sou deficiente, porque ando normal e não sou aleijado. Daí tenho que 

mostrar que sou deficiente auditivo. 

5. Qual o valor do seu salário? 

É mil quinhentos e sessenta e três. (R$ 1563,00). 

6. Quantas horas você trabalha? 

Trabalho oito horas por dia, com direito a duas horas de almoço 

7. Concorda com a ideia de que o trabalho é a melhor ferramenta de inclusão 

social? O trabalho é importante para sua vida? 

Sim. Eu trabalho aqui e quando saio daqui vou para o treino de deficientes auditivos, 

jogo handebol. Participamos de campeonatos pelo Brasil inteiro. Lá tem vários tipos 

de esportes, tem natação, handebol, voleibol, basquetebol. O trabalho me possibilita 

isso. 

8. Qual sua formação acadêmica? 

Comecei faculdade de Administração e tranquei, depois fiz curso de técnico em rotinas 

administrativas. 

9. Já ouviu falar na Lei de Cotas? Já fez uso dela em algum concurso público 

ou seleção de emprego privado? 

Não. 

10. O que precisa melhorar na acessibilidade para a pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho? 

Sim, normalmente não passam informações das coisas que temos direito. 

11. Onde você mora? 

Águas Claras. 

12. Como você faz para se locomover até o trabalho? 

Eu venho de metrô. 

13. Como é seu relacionamento com a sociedade? O que acha do tratamento 

da sociedade em geral com as pessoas com deficiência? 

A pessoa não sabe como é ser uma pessoa com deficiência lá fora. Mas mesmo tendo 

convivência com a gente, a pessoa não entende. Não sabe as nossas dificuldades, 

que a gente sofre com a falta de informação. Se a gente conversar em libras, as 
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pessoas em volta sabem que somos surdos. Mas, a maioria das pessoas não sabem 

libras e também não se esforçam para aprender, para ajudar o próximo. Quando 

sabem, só sabem básico. Se todo mundo soubesse libras, seria bom para todo mundo. 

 
Nome: Mercedes (mãe de um trabalhador com deficiência). 

Cargo: Auxiliar administrativo. 

1. Qual é a deficiência do seu filho? Ele sofre preconceito? 

Meu filho tem deficiência visual, e muitas vezes a questão do preconceito parte do 

próprio deficiente. Ele nunca aceitou usar as coisas que ele tem direito por exemplo: 

passe livre, queira ou não, ele tem uma deficiência e pode usar. A sociedade já evoluiu 

muito, mas, muitas vezes o próprio deficiente se exclui, se põe a margem da 

sociedade. Com a questão da deficiência, quando ele não aceita fica difícil. Eu 

trabalho aqui e sabia que ele tinha direito às cotas, daí falei com ele e ele veio trabalhar 

aqui também. Ele tem ceratoconjuntivite, perdeu a visão do olho esquerdo que ele 

tinha transplantado. Ele só tinha 30% da visão e o direito ele tinha 60% a 70% de 

visão, mas ele sempre teve deficiência. Mas ele nunca foi atrasado no colégio. Esses 

dias, depois de muito tempo que eu trabalho aqui. Como sempre tem esses convênios 

com as pessoas com deficiência, foi que falei pra ele: “filho, você com 22 ano, está 

fazendo faculdade de farmácia, o contrato está aí, é um direito seu”. Ele trabalha agora 

na sessão de contratos na parte administrativo, ganha R$ 1.563 reais. 

 
2. O que você acha que está faltando para melhorar para pessoas com 

deficiência? 

Está melhorando muito. Mas, por exemplo, vejo que o cadeirante ainda sofre muito 

aqui em Brasília, com a questão da adaptação. Aqui mesmo no órgão, tem um 

funcionário cadeirante que precisa de ajuda para ir ao banheiro, porque não tem 

banheiro adequado para cadeirante. Então falta muito a questão da vontade, de tomar 

atitudes para promover a inclusão. 

 
3. Você acha que o trabalho faz diferença na vida do seu filho? 

Faz, mas ele sempre trabalhou. Mesmo tendo 20 anos que a SLU tem esses 

convênios com as pessoas com deficiência, meu filho entrou aqui só no ano passado. 

E olha, eu trabalho aqui tem 23 anos, eu nunca corri atrás para colocar ele no contrato 

especial, porque ele não aceitava, e ele trabalhava fora de call center na construção 



233 
 

 
 

 

civil, aí depois que eles me alertaram que meu filho tem direito, aí chamei atenção 

dele, ele veio e agora vai fazer um ano em dezembro que ele trabalha aqui. 

4. Ele já sofreu preconceito para mercado de trabalho? 

Não. Até porque a deficiência visual com os óculos é mais difícil de ser notada. Eu 

pago caro para fazer óculos com lente especial. 

 

 

 
O único que me autorizou a tirar uma foto foi o André Carlos. 


