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RESUMO 

O direito do trabalho é um ramo particular da ciência jurídica que tem por 

característica reduzir as desigualdades sociais entre empregados e empregadores. 

As discriminaçdes legais são instrumentos normativos fundamentais para conferir 

eficácia plena e real ao princípio da igualdade. Contudo só haverá adequação 

jurídica da norma discriminatória quando existir compatibilidade entre ela e os 

interesses da pessoa portadora de deficiência física. Assim, se as tutelas das 

relaçdes laborais exigem providências para minorar as desigualdades sociais, isso é 

ainda mais presente diante das peculiaridades que envolvem o trabalhador portador 

de alguma deficiência física. A partir dessas consideraçdes, analisar-se-~ o 

panorama atual da pessoa portadora de deficiência física no mercado de trabalho, 

bem como a ocorrência de situaçóes em que presentes preconceitos e 

discriminaçdes, cujo fendmeno não é hodierno, tampouco exclusivo do Brasil, mas, 

também, de outros países subdesenvolvidos. 0 s  avanços científicos e sociais da 

humanidade moderna ainda não foram suficientes para alterar a ocorrência de 

preconceitos e discriminaçdes. O portador de deficiência não precisa do sentimento 

de pena e tem direito à igualdade de tratamento, justamente para viver dignamente 

com as demais pessoais. É necessário abolir qualquer forma de exclusão social, 

bem como fatores ilegais de descrímen, porquanto imprescindível a busca da 

igualdade de direitos. 

Palavras chaves: pessoas portadoras de deficiência física, legislação do trabalho, 

inclusão social. 



ABSTRACT 

Labor law is a particular love of science with the legal characteristic of seeking to 

reduce the natural inequalities between employees and employers. Discrimination 

laws are fundamental legal instruments to give full and true effectiveness to the 

principle of equality. However there will be only appropriate legal standard of 

discrimination when there is compatibiiii between it and the interests of people with 

physical disabilities. Thus the protection of industrial relations requires measures to 

reduce social inequalities; it is even more present in front of the peculiarities involving 

the employee in any physical bearer. From these considerations, is to assess the 

current landscape of people with physical disabilities in the labor market. The 

recurrence of situations that are present in the prejudices and discrimination is not a 

modern phenomenon nor verifiable only in Brazil but in other countries. Scientific 

advances and social implications of modern humanity have not been sufficient to 

completely change the context of prejudice. The with a disability do not need the 

sense of punishment and the right to human and material conditions that allow live 

like other people. We must refuse to social exclusion and prejudice that surrounds 

the practice of providing equal rights to. 

Keywords: people with physical disabilities, labor law, social inclusion. 
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A motivação, autosuperação e principalmente o resgate da dignidade 

humana ajudaram na escolha desse tema tão complexo e pouco difundido em nossa 

sociedade. 

Durante os anos de graduação tivemos o privilkgio de conviver com 

pessoas inesquecíveis e, entre elas, uma em especial me chamou A atençao, nao só 

por ser portadora de deficiência, mas, também, pelo intelecto incontestável, e que 

superou todos os obst8culos que a vida lhe apresentou, e provou para si mesmo, 

bem como para a sociedade, que sua deficiência não limitava o desenvolvimento de 

qualquer atividade. 

Hoje, infelizmente, esse amigo não est8 mais entre n6s, porbm, deixou 

valorosa liçáo de vida, bem como inspiração para a realização desse trabalho. E 

demonstrou, outrossim, que a maior deficiência do ser humano é o preconceito em 

face das pessoas especiais. 

O presente trabalho estudará a Constituiçao Federal de 1988, 

promulgada em momento histbrico, que teve entre suas principais funções a 

prevalência da cidadania, da dignidade da pessoa humana, bem como a garantia 

dos valores sociais do trabalho, mitigados nas Constituições anteriores. 

Demonstrar-se-á a intenção do legislador em assegurar As pessoas 

portadoras de deficiência condiç6es mínimas de participação na sociedade, assim 

como delinear-se-ão as linhas básicas do processo de integração das pessoas 

portadoras de deficiência no mercado formal de trabalho. 

Além disso, ressaltar-se-á no presente estudo o principio da igualdade 

como fonte fulcral de garantia de direitos as pessoas portadoras de deficiencia, 

assim Como fundamento 3 empregabilidade em igualdades de condições, mediante 

o respeito legal aos fatores de discrlmen. 

Assim, estruturar-se-8 o estudo em quatro capítulos. 



O primeiro capítulo constituíra no estudo dos direitos fundamentais do 

homem: conceitos, fundamentos, natureza jurídica, características dos direitos 

fundamentais do homem, categorias, os direitos fundamentais do homem a partir da 

Constituição Federal de 1988 e o direito fundamental do homem e o processo de 

internacionalização. 

O segundo capitulo constituíra no estudo do conceito da pessoa 

portadora de deficiência, a terminologia aplicada e adequada, os tipos de deficiência, 

as características pessoais e um paralelo entre a deficiência e a cidadania. 

O terceiro capítulo abordará a evolução histórica dos direitos das 

pessoas portadoras de deficiência, a evoluçáo histórica no mundo, as declaraçaes 

internacionais dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, os pactos 

internacionais, as declarações internacionais, as recomendações e as convenções 

da OIT, a evolução histbrica no Brasil, a IegislaqAo infraconstitucional e a proteçáo à 

pessoa portadora de deficiência. 

O quarto e último capítulo abordará a deficiência e o trabalho segundo 

a aplicação da Lei n. 8.213191, a igualdade como principio fundamental, a educaçáo, 

a habilitaçáo e a reabilitaçáo profissional, os incentivos fiscais e as questões 

arquitetônicas e os aspectos positivos e negativos da Lei n. 8.213191. 

E a partir desse estudo buscar-se-á demonstrar a realidade das 

pessoas portadoras de deficiência em face da Lei n. 8.213191 e os percalços à 

inclusá0 no mercado de trabalho. 



1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM 

1 .  CONCEITO 

Ensina José Afonso da Silva que "a ampliação e transformação dos 

direitos fundamentais do homem no envolver histórico dificulta definir-lhes um 

conceito sintético e preciso." ' E, 

aumenta essa dificuldade a circunstância de se empregarem várias 

expressbes para designá-los, tais como: direitos naturais, direitos humanos, 

direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, 

liberdades fundamentais, liberdades publicas e direitos fundamentais do 

homem.' 

Porbm, o consagrado professor das Arcadas afirma ser adequada a 

expressão "direitos fundamentais do homem", isso porque: 

Além de referir-se a princlpios que resumem a concepçao do mundo e 
informam a ideologia polltica de cada ordenamento jurldico, é reservada 
para designar. no nlvel do direito positivo. aquelas prerrogativas e 
instituiçbes que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre 
e igual de todas as pe~soas .~  

E esmiúça as palavras que a compbem: 

No qualificativo fundamentais acha-se a indicaçao de que se trata de 
situaçbes juridicas sem as quais a pessoa humana nao se realiza, na0 
convive e as vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no 
sentido de que a todos, por igual, deve ser, n3o apenas formalmente 
reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do $ornem, na0 
como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. 

' SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constituclonal Positivo. 19" ed.. Sao Paulo: Malheiros, 
2001, p. 179. 

Op. cit, p. 179. 
' Op, cit., p. 182. 
' Op. cit, p. 182. 



E enfaticamente conclui: 

Direitos fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa 
humana ou direitos fundamentais. (...) E a expressa0 direitos fundamentais 
do homem nao significa esfera privada contraposta à atividade pública, 
como simples limitaç3o ao Estado ou autolimitaç30 deste, mas limitaçao 
imposta pela soberania popular aos poderes constituidos do Estado que 
dela dependem5 

Porém, não obstante a dificuldade de sua conceituação, tendo em vista 

a riqueza multifária da expressão "direitos fundamentais do homem", João Barcellos 

de Almeida utiliza a expressão "direitos humanos" e assim a conceitua: 

Direitos Humanos sao as criticas e gravames ao poder executivo ou as 
determinaçbes a este, relatadas em documentos e declaraçbes legais, 
6rgáos públicos e privados, que tem o intuito de respeitar e fazer valer as 
condiçdes de sobrevivbncia, que permita a todo ser humano desenvolver-se 
de forma digna e consciente, sa$sfazendo a necessidade de cada individuo, 
tanto material. quanto espiritual. 

Essa expressão - direitos humanos - é "a  preferida nos documentos 

interna~ionais".~ Porém, como adverte José Afonso da Silva, "contra ela, assim, 

como contra a terminologia 'direitos do homem', objeta-se que nao  h& direito que 

não seja humano ou do homem, afirmando-se que só o ser humano pode ser titular 

de direitos".' Mas, ressalta que "talvez já não mais assim, porque, aos poucos, se vai 
formando um direito especial de proteção d o s  animais".' 

Por outro lado, assim descreve João Baptista Herkenhoff: 

0 s  direitos essenciais que o homem tem pelo fato de ser humano, pela 
dignidade que a ela B intrlnseca. Sao direitos que n&o provem de um 
consentimento ou concessão polltica, mas são direitos que o estado tem a 
obrigaçao moral de garantir e zelar.'' 

5 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito constitucional Positivo. lga ed., Sao Paulo: Malheiros. 
2001, p. 182. 

ALMEIDA, Fernando Barcellos. Teorla Geral dos Direltos Humanos. SBo Paulo: Sergio Antbnio 
Fabris, 1995, p. 35 
' Op. ciL, p. 180. 
R 

9 
Op. cit., p. 180. 
Op. ciL, p. 180. 

'O HERKENHOFF, Joao Baptista. Curso de Direitos Humanos: G&nese dos Direitos Humanos. sS0 
Paulo: AcadBmica. 2000, p. 62. 



Não obstante a riqueza das diversas conceituaçdes, indiscutíveis 

serem os "direitos fundamentais do homem" a pedra angular e o arcabouço jurídico 

de uma sociedade que almeja o bem-estar maior: a proteção da dignidade da 

pessoa humana. 

1.2 FUNDAMENTOS 

O que justifica a existência dos "direitos fundamentais do homem"? E 

mais, sendo imperiosa a necessidade de reconhecê-los, qual a natureza jurídica 
desses direitos nucleares, asseguradores nt4o s 6  de u m a  conduta positiva d o  Estado 

visando o respeito do individuo, como também garantidores de um mínimo de 

condições materiais para seu desenvolvimento? 

Diversas st4o a s  teorias que tentam justific8-los, dentre a s  quais se 

destacam três: 

a) Teoria Jusnaturalista: para os adeptos dessa teoria, os direitos 

humanos silo imperativos do Direito Natural, sendo inatos ao homem e existentes 

antes mesmo de qualquer organização estatal. Para essa corrente, O próprio Estado 

só nasce com o propósito de fazer respeitar os direitos humanos 

Nas liçbes de Alexandre de Moraes: 

a teoria jusnaturalista fundamenta os direitos humanos em uma ordem 
superior universal, imutável e inderrogável. Por essa teoria, os direitos 
fundamentais nao sao criaçao dos legisladores, tribunais ou juristas, e, 
conseqüentemente, nao podem desaparecer da consci&ncia dos homens." 

I I DORNELLES, Joao Ricardo W. O que sao direitos humanos. Sao Paulo: Brasiliense.1989, p. 14- 
15: "As origens mais remotas da fundamentação filosófica dos direitos fundamentais da pessoa 
humana se encontram nos primórdios da civilização humana. No mundo antigo, diversos princlpios 
embaçavam sistemas de proteçao aos valores humanos marcados pelo humanismo ocidental 
judaico-crista0 e greco-romano e pelo humanismo oriental, através das tradiçbes hindu, chinesa e 
islamica. Assim é que diferentes ordenamentos jurldicos da antiguidade, como as leis hebraicas, 
previam princlpios de proteçao de valores humanos atravbs de uma leitura religiosa. Durante o 
feudalismo europeu se constituiu o jusnaturalismo cristao, principalmente a partir do pensamento de 
filósofos como Santo Tomas de Aquino. A leu humana e os poderes politicos estavam subordinados 
ao direito divino, segundo o qual a proteçao do individuo seria exercida pela vontade de Deus 
expressa nas açbes do soberano em seu exercicio absoluto do poder". '* MORAES. Alexandre de. Direltos Humanos Fundamentais. 5-d.. Sao Paulo: Atlas, 2003, p. 34 



b) Teoria Positivista: para o positivismo, o que justifica a existência dos 

direitos humanos é a própria vontade do Estado, que os reconhece e assegura. 

Assim, são normas jurídicas postas pelo organismo estatal, com grau de eficácia 

máxima. 

Ou conforme ensina Alexandre de Moraes: 

Essa teoria fundamenta a exist6ncia dos direitos humanos na ordem 
normativa, enquanto legltima manifestaçao da soberania popular. Desta 
forma, somente seriam direitos humanos fundamentais aqueles 
expressamente previstos no ordenamento juridico positivado.13 

c) Teoria Moralista ou de Perelman: os direitos humanos surgem como 

decorrência do próprio processo histórico da civilização, que mostra por meio de 

seus exemplos a necessidade de limitar a atuação do Estado e de fazer respeitar um 

núcleo mínimo de direitos. Ou seja, "encontra fundamentação dos direitos humanos 

fundamentais na própria experiência e consciência moral de um determinado povo, 

que acaba por configurar o denominado espiritus raz~nables".'~ 

Ainda existem outras: a) teoria idealista; b) teoria objetivista; c) teoria 

subjetivista; e d) teoria institucionalista. 

Todavia, todas essas correntes não conseguem justificar a existência 

dos direitos fundamentais do homem; ao revés, ao tentar fazê-lo debruçam sobre a 

sua natureza jurídica, porém, não sobre seu fundamento, sua razão de ser, de 

existir. 

Para entender seu fundamento, importante as liç6es do eminente 

Desembargador Bandeirante José Renato Nalini: 

Está-se afirmando que os direitos fundamentais, antes de serem normas 
positivadas, sao direitos morais. Ou como afirma Greg6rio Robies, eles sao 
critbrios morais. Significa isso que constituem [...I pautas de deliberaçao de 
carhter moral que h80 de ser tidos em conta na tomada de decis8es 
pollticas e jurldicas Seu caráter moral radica em que fazem referdncia a 
aspectos transcendentais da vida dos indivlduos. a aspe3os que sfetam ao 
ser moral do homem, a sua dignidade e a sua liberdade. 

Dai se concluir que o fundamento Último dos "direitos fundamentais do 

" MORAES. Alexandre de. Direitoa Humanos Fundamentais 5" ed., SBo Paulo: Atlas, 2003. p. 34, 
IJ Op. cit, p. 34-35. 

l5 NALINI, JosA Renato. Conatltulçiio e Eatado DemocrAtlco. SBo Paulo: FTD, 1998, p 79. 



homem" não pode ser outro senão o fundamento moral. Então, os direitos 

fundamentais do homem são um imperativo moral para toda sociedade que se 

queira humana, para todo Estado que se pretenda justo e para toda ordem jurídica 

que se reconheça legitima. Portanto, o fundamento est& no ser moral do homem, na 

sua dignidade. 

Indiscutivelmente, é a dignidade humana a grande justificativa da 

existência dos "direitos fundamentais do homem"; somente garantindo e 

assegurando a preservação da dignidade da pessoa humana o Estado alcançar& um 

dos seus fundamentos de constituiçáo. 

Por essa razão o Constituinte de 1988 inseriu, no art. 1" da Lex Matter, 

a proteção da dignidade da pessoa humana como um dos princípios fundamentais 

do Estado brasileiro, in verbis: 

Art. 1". A Repiiblica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
DemocrBtico de Direito e tem como fundamentos: 

(L )  

III - a  dignidade da pessoa humana; 

(...). 

Conforme ensina Alexandre de Moraes: 

A dignidade 6 um valor espiritual e moral inerente A pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterrninaçao consciente e responsavel da 
pr6pria vida e que traz consigo a pretensao 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 limitaçbes ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessaria estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos." 

Segundo Paulo Hamilton Siqueira Jr, "a dignidade da pessoa humana 

é um valor supremo que agrega em si todos os direitos humanos e constitui seu 

principal fundamento. O homem enquanto ser é sagrado, sendo a pessoa humana o 

'" MORAES, Alexandre de. ConstituiçBo do Brasil interpretada. 7' ed., Sao Paulo: Atlas. 2007, p. 
47. 



'valor-fonte' de todos os direitos"." E citando Kant explica que "o homem é um fim 

em si mesmo, possuindo um valor absoluto, que o torna pessoa, um ser com 

dignidade. A pessoa possui u m  valor em si, que é absoluto, que constitui sua 

dignidade e se exterioriza pelos direitos  humano^".'^ 

1.3 NATUREZA JUR~DICA 

As teorias que tentam explicar a natureza juridica dos direitos 

fundamentais d o  homem se entrelaçam c o m  as que  procuram fundamentar esses 

direitos. 

Então, o doutrinador italiano Nicola Matteucci, didaticamente, expõe a s  

principais teorias que tratam da natureza jurldica dos "direitos fundamentais do 

homem": 

Um segundo problema deriva da natureza destes direitos: os que defendem 
que tais direitos sao naturais, no que respeita ao homem enquanto homem, 
defendem tambbm que o Estado possa e deva reconhece-los, admitindo 
assim um limite preexistente de sua soberania. Para os que nao seguem o 
jusnaturalismo, traia-se de direitos subjetivos concedidos pelo Estado ao 
individuo. com base na autdnoma soberania do Estado que desta forma nao 
se autolimita. Uma via intermediária foi seguida por aqueles que aceitam o 
contratualismo, os quais fundam estes direitos sobre o contrato, expresso 
pela Constituiç80, entre as diversas forças pollticas e sociais. Variam as 
teorias mas varia tambbm a eficdcia da defesa destes direitos, que atinge 
seu ponto mhximo nos fundamentos jusnaturallsticos por tornd-10s 
indisponlveis. A atual Constituipo da Repiiblica Federal alema, por 
exemplo, prev& a nao possibilidade de revisa0 constitucional para os 
direitos do cidadão, revolucionando assim toda a tradi ão 'us ublicista 
alema, fundada sobre a teoria da autolimitaçao do Estado. I$ J 

Entre nós prevalece a teoria jusnaturalista, compreendendo os direitos 

humanos como inatos ao homem e preexistentes ao Estado. Mesmo aqueles que os 

~~~~~ 

" SIQUEIRA JR, Paulo Hamilton; OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de. Direitos Humanos e 
Cidadania. 2' ed., São Paulo: RT, 2009. p. 44. 
'O op. Cit., p. 44-45. 
19 MATTEUCCI, Nicola. Direitos Humanos. Diciondrio de Política. v 1. Brasllia: Editora UnB. 1997, p. 
354. 



definem como direitos públicos subjetivos fazem algumas concessões ao 

jusnaturalismo, como F. A. Gernot Lippert: 

Tanto os direitos individuais. como tamb6m os direitos económicas e sociais 
e os direitos de solidariedade tornaram-se direitos subjetivos públicos e, 
conseqüentemente, constituem obrigaçbes do Estado; inicialmente 
obrigaçdes de nao fazer e, posteriormente obrigaçbes de fazer, de na0 fazer 
e de dar. 

Por serem estes direitos precedentes ao Estado, nao cabe a este concede- 
los, pode a constituiçao declarar a dignidade humana, mas ela na0 os 
concede, apenas as r e c o n h e ~ e . ~ ~  

Segundo Dalmo de Abreu Dalari: 

Esses direitos fundamentais nascem com o indivlduo e por isso nao podem 
ser considerados como uma concessao do Estado. da Constituiçao ou do 
Governo. E por essa razao que no preambulo da Declaraçao Universal de 
Direitos, aprovada pelos Estados membros da Organizaçâo das NaçBes 
Unidas, nao se diz que tais direitos sao outorgados ou mesmo 
reconhecidos. preferindo-se dizer que eles sao proclamados, numa clara 
afirmaçao de que eles pr8-existem a todas as instituiçbes pollticas e soci$is, 
na0 podendo. assim, ser retirados ou restringidos por essas instituiçbes. 

A partir dos movimentos liberais do século XVIII, todas as 

ConstituiçBes passaram a declarar os direitos fundamentais do homem, como 

situaçóes jurídicas preexistentes, supra-estatais e inatas ao homem, integrantes de 

seu patrimônio jurídico desde a concepção. Não constituem objeto de dádiva do 

~ s t a d o ~ ~ .  Este só existe e somente se justifica caso venha a respeitar os direitos do 

homem.23 

Ensina Alexandre de Moraes: 

Sao direitos constitucionais na medida em que se inserem no texto de uma 

20 GERNOT, F. A. Lippert. Tendências e problema contemporâneos dos Direitos Fundamentais. 
14. 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. Sao Paulo: Moderna. 2004, p. 49. 

22 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 42. 'Do ponto de vista 
teórico, sempre defendi - e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos - que os direitos 
do homem, por mais fundamentais que sejam, si30 direitos hist6ricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstancias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 
nascidos de modo gradual, nâo todos de uma vez e nem de uma vez por todas". 
23 NALINI, José Renato. Constituição e Estado Democrático. Sao Paulo: FTD, 1998, p. 86-87. 



ConstituiçCio cuja eficácia e aplicabilidade dependem muito de seu próprio 
enunciado, uma vez que a Constituição faz depender de legislaçao ulterior a 
aplicabilidade de algumas normas definidoras de direitos sociais, 
enquadrados dentro os fundamentai~.~~ 

E louvável as liç6es de Renato Janine Ribeiro, que sabiamente 

adverte: 

[...I Vemos que eles (os direitos humanos) se foram expandindo, a partir 
porem de uma ideia inicial e decisiva. Esta era (e ainda e) que os direitos 
humanos esta0 acima de qualquer poder de Estado. Por isso. é uma id8ia 
antipositivista. 

Positivismo. em direito, na0 significa a mesma coisa que nas ciencias. 
Chama-se de 'positivisrno juridico' a tese de que uma lei vale porque foi 
decretada (ou posta, ou afirmada) pela autoridade legitima. Só haveria 
direitos ou obrigaçeies com base num poder. Mas a tese dos direitos 
humanos supbe, justamente, que acima de qualquer poder existente jA 
vigem direitos inegaveis, irredutlveis. 

Este d o cerne da ideia de direitos humanos, e v&-se qual a sua conclusáo 
lógica: que os governos na0 podem violar tais direitos impunemente, e - se 
o fizerem - devem pagar por isso.25 

Ressalta-se que os direitos fundamentais do homem: 

Relacionam-se direitamente com a garantia da náo ingeréncia do Estado na 
esfera individual e a consagração da dignidade humana, tendo um universal 
reconhecimento por parte da maioria dos Estados. seja em nivel 
constitucional, infraconstitucional. seja em nivel de direito consuetudinário 
ou mesmo por tratados e convençbes internacionai~.~~ 

E esses direitos apresentam inúmeras características: a) 

imprescritibilidade, b) inalienabilidade, c) irrenunciabilidade, d) inviolabilidade, e) 

universalidade, f) efetividade, g) interdependência e h) complementariedade. 

-~ 
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Não obstante todas as características, importante destacar a 

inalienabilidade, a imprescritibilidade e a irrenunciabilidade: 

a) Inalienabilidade: "são direitos intransferlveis. inegociáveis. porque 

nao são de conteúdo econômico-patrimonia1".2' 

b) Imprescritibilidade: "o exercício de boa parte dos direitos 

fundamentais ocorre só no falto de existirem reconhecidos na ordem jurídica. Em 

relação a eles não se verificam requisitos que importem em sua prescrição. Vale 

dizer, nunca deixam de ser e~ ig íve is " .~~  

c) Irrenunciabilidade: "Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns 

deles podem ate ser exercidos, pode-se deixar de exercê-los, mas não se admite 

sejam  renunciado^".^^ 

1.5 CATEGORIAS 

Estabelece a doutrina, para fins exclusivamente didáticos, uma divisão 

dos direitos humanos em três categorias: "os poderes, as garantias e as liberdades" 
30 

Para muitos, os "poderes" e as "liberdades" poderiam ser chamados 

simplesmente de direitos, porquanto ambos têm como objeto situações juridicas 

materiais reconhecidas pelo Estado; ao passo que as "garantias" são instrumentos 

jurídicos asseguradores do respeito aos direitos. 

Nesse sentido, englobando poderes e liberdades como direitos 

diversos das garantias, estabelece José Afonso da Silva 31 que os direitos são bens 

27 SILVA, JosB Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 1 9  ed., Sao Paulo: Malheiros. 
2001, p. 185. 
28 Op. cit.. p. 185. 
29 Op. cit., p. 185. 
30 FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10' ed. Sao Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 23 
31 SILVA, Jose Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 2ga ed. Sao Paulo: Malheiros, 
2007, p. 41 1 



e vantagens conferidos pela norma, enquanto as garantias são meios destinados a 

fazer valer esses direitos; s%o instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e 

o gozo daqueles bens e vantagens. Todavia, 6 de bom alvitre reconhecer que 

inexistem sinonímias perfeitas, sendo imperioso distinguir também, de modo claro e 

preciso, os poderes das liberdades. 

As liberdades, também conhecidas como direitos fundamentais 

negativos, sáo prerrogativas de agir, ou de não agir, independentemente da 

interferência do Estado. Representam, em suma, os direitos civis, isto é, os direitos à 

vida, a liberdade, à propriedade, a segurança e a igualdade, dentre outros. 

São precisamente os direitos constitutivos da autodeterminaçáo 

pessoal do Homem, razão pela qual, na Declaração Francesa de 1789, eram eles 

reconhecidos como Direitos do Homem. Contudo, em relação aos poderes são 

precisamente os Direitos do Cidadão, nos termos da Declaração Francesa de 1789. 

Constituem o que se denomina por direitos políticos, representativos do 

status civitatis do indivíduo, abrangendo as formas de participação popular nas 

decisões públicas, no exercício do Poder Político. 

Em razao dessa distinção, extremamente vAlida a observação de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, de que as liberdades representam as "liberdades 

dos modernos", enquanto os poderes representam as "liberdades dos antigos", 

reportando-se A distinção enunciada por Benjamin Constant, jCi explicitada. 32 

1.6 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM A PARTIR DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Com o retorno da democracia em 1985, ainda que por via indireta, o 

Estado Brasileiro necessitou de uma nova Constituiçao, que garantisse um 

verdadeiro Estado DemocrCitico de Direito e assegurasse, sobretudo, os direitos 

fundamentais do homem como forma de IimitaçAo do poder estatal. 

32 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 2008, p. 23-25. 



É a Constituiçao cidada. na concepçao de Ulysses Guimaraes, Presidente 
da Constituinte que a fundou. porque teve extensa manifestaçao do povo 
em sua criaçao e especificamente porque concretiza e garante a 
cidadania.33 

Então, em 5 de outubro de 1988, promulgada a atual Constituição 

Federal, que assegurou não só as liberdades e os poderes integrantes da primeira 

geração de direitos humanos, como também os direitos econômicos, sociais e 

culturais da segunda geração, bem como os direitos atinentes A terceira geração. 

A fim de estabelecer claramente a supremacia das liberdades públicas, 

a Constituinte antecipou os direitos e garantias fundamentais para o Título II, antes 

mesmo da organização do Estado (titulo III) e da organização dos Poderes (titulo 

IV), diferentemente do que sempre ocorreu na tradição constitucional brasileira. 

Assim como entende João Ricardo W. Dornelles: 

Pela primeira vez a Constituiçao brasileira aponta, detalhadamente, 
designios do Estado Brasileiro, nao como um todo, o que seria um 
despropósito, mas os designios fundamentais, dentre eles. alguns que tem 
efeito de cotas positivas que concretizem a democracia nos campos 
econBmicos, sociais e culturais. com o propósito de ser efetivo na prática do 
ser humano. 34 

Portanto, com o firme propósito de garantir os direitos humanos 

fundamentais contra as investidas do Estado, tão marcantes e traumáticas durante o 

período da ditadura militar, que o constituinte assegurou, in verbis: 

a) Os Direitos Civis: no Capitulo I (Dos direitos e deveres individuais e 
coletivos) do Titulo II (Dos direitos e garantias fundamentais), mais 
especificamente, no artigo 5.", com seus 78 incisos e 4 pardgrafos. Aqui 
assegurou-se de forma absoluta (pois B clàusula pBtrea) os direitos à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade e todos os seus 
consectários legais. Ressalte-se, tambbm. que existem direitos civis em 
outras disposiçbes da Constituiçao, como B o caso do capitulo I do Tltulo VI. 
referente ao Sistema Tributário Nacional, onde esta0 consagrados 
princípios garantidores do cidadao contra possíveis arbitrariedades do 
Poder Público; 

b) Os Direitos Políticos: assegurados no Titulo II, em seus capltulos III (Da 

l3 CALDEIRA, Jorge. Viagem pela História do Brasil. Rio de Janeiro: Cia das Letras, sldata, p. 51. 
34 
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nacionalidade), IV (Dos direitos pollticos) e V (Dos partidos políticos), esses 
direitos tem tambkm respaldo no principio da soberania popular. expresso 
no artigo I.", paragrafo único, da Constituiçtío; 

c) Os Direitos Sociais: vem esses direitos expressos no Capltulo II (Dos 
direitos sociais) do Titulo II, mais especificamente nos artigos 6.", 7.". 8.". 
9", 10 e 11. Todavia, se esses dispositivos referem-se ao trabalho, os 
direitos à seguridade social v&m expressos no Tltulo VIII (da ordem social) 
da Constituiçao, em seu capitulo II (Da seguridade social), seçdes I 
(disposiçbes gerais), II (Da saúde), III (Da previdencia social) e IV (Da 
assistencia social). Já os direitos culturais esta0 consignados no capitulo III 
(Da educaçao, da cultura e do desporto), nas seçdes I (Da educaçao), II (Da 
cultura) e I11 (Do desporto) do mesmo Titulo VIII. Percebe-se, pois. que a 
Constituiçao assegurou expressamente os direitos ao trabalho. à 
previdencia e à cultura, integrantes da segunda geraçao de direitos 
humanos: 

d) Os Direitos De Solidariedade: a terceira geraçao de direitos humanos 
tambem foi contemplada pela atual Constituiçao Federal. que. em diversos 
artigos em seu texto, menciona o direito à autodeterminaçao dos povos 
(artigo 4.", III), à paz (artigo 4.", V, VI e VII), ao desenvolvimento (artigo 3.", 
I, H, III e IV; e 4.", IX), à proteçao ao meio ambiente (artigo 225), A proteçao 
ao patrimdnio cultural (artigo 23, Ill) e à comunicaçao (artigos 220 a 224). 

1.6.1 A PRIMEIRA GERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM 

Os direitos fundamentais da primeira geração são os direitos e 

garantias individuais e políticos, classicamente conhecidos como "liberdades 

~úblicas". 

Em pela necessidade de limitar a autoridade do monarca e restringir o 

âmbito de interferência do Estado na esfera privada dos indivíduos, surgiram os 

direitos as prerrogativas do Homem - vida, liberdade, segurança, a propriedade e 

resistência a opressão -, bem como os direitos às qualidades de cidadão, 

insculpidos nas formas de participação na vida política da nação. 

Assim, esses direitos salvaguardam as liberdades do indivíduo - a 

individual e a política -, de extrema importância para o moderno constitucionalismo 

ocidental, tanto que a própria "Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão" de 

1789, preceituou, em seu artigo 16, in verbis: "A sociedade em que não esteja 



assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes náo 

tem Constituição". 

Sobre as características dos direitos da primeira geração, ensina Paulo 

B ~ n a v i d e s ~ ~  que os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por 

titular o indivíduo, são oponiveis ao Estado, traduzem-se como faculdades de uma 

pessoa e exibe uma personalidade que B seu traço mais característico; enfim, são 

direitos de oposição ao Estado. 

Igualmente, são as lições de Paulo Hamilton Siqueira Jr ao sustentar 

que: 

Os direitos fundamentais de primeira geraçao sao os direitos e garantias 
individuais e pollticos clássicos (liberdades publicas), que exigem uma 
prestaçao negativa do Estado. Sao as liberdades clássicas, negativas ou 
formais, surgidas institucionalmente a partir da Carta Magna. Essa categoria 
de direitos se caracteriza como uma limitaçao ao poder estatal. Na verdade 
sao. num primeiro momento, limitaçbes impostas ao Estado. que deve 
respeitar os direitos individuais e os direitos individuais exercidos 
co~etivamente.~~ 

Portanto, ressalta-se, esses direitos surgem em decorrência da própria 

vi0laça0 do Estado aos direitos inatos do homem, os quais deveriam proteger. 

Ademais, surgem como resistência a opressão e adquirem o carater de 

reafirmaçáo de direitos indevassáveis, imprescritiveis, inalienáveis e imprescindíveis, 

e que precisam ser declarados, não só para limitar a atuaçao do Estado, mas 

também para avivar a existência desses direitos à coletividade. 

1.6.2 A SEGUNDA GERAÇAO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Os direitos fundamentos de segunda geração sáo "os direitos 

35 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Sao Paulo: Malheiros, 2008, p. 517. 
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econômicos, sociais e culturais, que exigem uma prestação positiva do Estado. São 

as liberdades positivas, reais ou  concreta^".^' 

E limitado o poder estatal e garantidas, ainda que precariamente, as 

liberdades publicas, surgiu outra necessidade: a de garantir, na prática, a igualdade 

entre os seres humanos. "Com efeito, perceberam os teóricos, instigados 

principalmente pelo marxismo, que os seres humanos continuavam, apesar das 

Declarações formais, extremamente desiguais". 38 

Entao, para que o Estado respeitasse os direitos fundamentais, 

mostrou-se imprescindível sua inação - para respeitar as liberdades -, bem como 

indispensável sua ação para garantir condições materiais mínimas para que os 

cidadaos se desenvolvessem e compartilhassem um sistema igualitbrio de 

oportunidades. É a "açao do Estado com o intuito de alcançar o bem comum".39 

Segundo Celso Ribeiro Bastos: 

Nada obstante partir de uma ideologia totalmente diversa, a critica marxista 
teve, sem dúvida, o condao de repercutir nas formulaçbes clássicas, 
sobretudo em dois pontos: na insuficiencia do igualitarismo meramente 
formal e no carater muitas vezes platbnico de certos direitos, quando nao 
acompanhados de condições materiais necessBrias B sua plena 
efeti~acao.~' 

Por isso, notaram os estudiosos que os direitos sociais também eram 

espkcie do gênero direitos humanos. Porbm, o âmbito dessa segunda geração de 

direitos é mais amplo, porquanto engloba os direitos sociais, econômicos, culturas e, 

segundo Paulo Bonavides, os direitos coletivos ou de coletividade. '' 

E Alexandre de Moraes, citando Themistocles Brandão Cavalcanti, 

explicou: 

O começo do nosso s6culo viu a inclusa0 de uma nova categoria de direitos 
- 
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nas declaraçbes e, ainda mais recentemente, nos princípios garantidores de 
liberdade das naçdes e das normas da convivéncia internacional. Entre os 
direitos chamados sociais, incluem aqueles relacionais com o trabalho, o 
seguro social, a subsist&ncia, o amparo à doença, A velhice e t ~ . ~ '  

Assim, desde o inicio do século XX, as ConstituiçOes ocidentais 

dedicaram inúmeros dispositivos sobre os direitos sociais, culturais e econômicos, 

sendo os principais relacionados ao trabalho, ao seguro social, a subsistência, ao 

amparo a velhice, A invalidez ou à doença, a saúde, a educação, a família etc. 

1.6.3 A TERCEIRA GERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Em meados do século passado, as NaçOes reconheceram direitos 

referentes ao desenvolvimento, paz, ao meio ambiente, ao patrimonio comum da 

humanidade e a comunicação. E ensina Manoel Gonçalves Ferreira ~ i l h o ~ ~  que O 

reconhecimento dos direitos sociais não pôs termo à ampliação do campo dos 

direitos fundamentais. 

Então, surgiram os direitos fundamentais da terceira geração, que são 

"OS verificados pela tutela dos interesses difusos e co~etivos".~~ 

Nesse sentido já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal: 

Enquanto os direitos de primeira geraçao (direitos civis e politicos) - que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda geraçao (direitos 
econbrnicos, sociais e culturais) - que se identificam com as liberdades 
positivas. reais ou concretas - acentuam o principio da igualdade, os 
direitos de terceira geraçao, que materializam poderes de titularidade 
coletiva atribuídos genericamente a todas as formaçdes sociais, consagram 
o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no 
processo de desenvolvimento, expansao e reconhecimento dos direitos 
humanos, caracterizados. enquanto valores fundamentais indisponíveis, 
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pela nota de uma essencial inexauribi~idade.~~ 

Esses direitos, também conhecidos como direitos de fraternidade OU 

solidariedade tutelam a paz, o meio ambiente, o desenvolvimento, o patrimônio 

comum da humanidade, a comunicação e a autodeterminação dos povos. E 

configuram inegável avanço na busca da igualdade entre as naçaes. 

São direitos cuja titularidade é difusa, isto é, não pertencem apenas a 

um ou outro indivíduo, mas a todos a um só tempo, sem possibilidade de 

reconhecimento exclusivo do seu titular. Direitos que podem ser reconhecidos até 

mesmo a favor do Estado, considerado como pessoa jurídica que tem a finalidade 

de salvaguardar a dignidade humana. 

Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, todas essas gerações de 

direitos inspiraram a Revolução Francesa: "liberdade" (primeira geração: direitos 

civis e políticos); "igualdade" (segunda geração: trabalho, saúde, educação e 

previdência); e "fraternidade" (terceira geração: paz, desenvolvimento, meio 

ambiente, comunicaçáo, patrimbnio comum da humanidade e autodeterminação dos 

povos).46 

Porém, hodiernamente discute-se a existência de uma quarta geração 

de direitos fundamentais. Mas, merece acuidade o tema, uma vez que 0 adjetivo que 

qualifica essa espbcie de direitos -fundamentais - não permite seja ele estendido a 

toda e qualquer sorte de prerrogativas humanas. E a criação de geraçóes de direitos 

exige critérios científicos, já que do contrário, desqualificar-se-á a importância do 

assunto, motivando seu não-~um~rirnento.~' 

E sobre a existência de uma quarta geração, Alexandre de Moraes cita 

Celso Lafer: 

Note que Celso Lafer classifica esses mesmos direitos em quatro geraçbes. 
dizendo que os direitos de terceira e quarta geraçbes transcendem a esfera 
dos indivíduos considerados em sua expressão singular, e recaindo, 

45 STF, MS 22.164-OISP, rel. Min. Celso de Mello, j. 30.10.1995, DJ 17.11.1995 apud SIQUEIRA JR, 
Paulo Hamilton; OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de. op. cit., p. 47. 
46 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10' ed. S3o Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 57 
47 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 524-525. 



exclusivamente, nos grupos primarios e nas grandes formaçbes ~ociais. '~ 

Porém, a criação de novas gerações de direito fundamental a 

manutenção da essencialidade e da imprescindibilidade de suas características 

inatas, ou seja, a proteção do homem e da coletividade. 

1.6.4 A QUARTA GERAÇAO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Essa geração compreende os direitos relacionados à manipulação 

genética, assim como a bioengenharia e a biotecnologia, cuja analise preSSUpÕe 

agitados debates ético-morais. Então, a quarta geração de direitos esta ocupada em 

rever conceitos, assim como limites biotecnológicos, justamente para afastar 

qualquer causa impeditiva e permitir mudanças essenciais na espécie humana. 

1.6.5 A QUINTA GERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Esse geraçáo envolve os direitos decorrentes da realidade virtual, cuja 

Preocupação constitucional volta-se para o desenvolvimento e difusão da infomática 

no mundo contemporaneo, envolvendo a internacionalização da jurisdição, mediante 

a quebra das fronteiras físicas por meio da World Wide Web. 

48 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1998 
apod MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. 5 O  ed., São Paulo: Atlas. 2003. p. 
46. 



1.7 DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM E O PROCESSO DE 

INTERNACIONALIZAÇAO 

Por derradeiro, conclui-se o capítulo com uma breve síntese do 

processo de internacionalização dos direitos fundamentais, sendo imprescindível o 

conhecer o Direito Humanitário, a Liga das Naçaes e a Organização Internacional do 

Trabalho. 

Para tanto, fundamentais as lições de Flavia Piovesan ao traçar os 

precedentes históricos da proteção internacional dos direitos fundamentais: "O 

direito humanithrio, a Liga das Nações e a OrganizaçBo Internacional do Trabalho 

situam-se como os primeiros marcos do processo de internacionalização dos direitos 

humanos".49 

Na definiçao de Thomas Buergenthal: 

O Direito Humanitário constitui o componente de direitos humanos da lei da 
guerra (the human rights component of the Law of war). 6 o direito que se 
aplica na hipótese de guerra, no intuito de fixar limite2 à atuaçao do Estados 
e assegurar a observancia de direitos fundamentais. 

Por outro lado, "a Liga das Naçóes, por sua vez, veio a reforçar essa 

mesma concepN0, apontando para a necessidade de relativizar a soberania dos 

 estado^".^' Ou seja, a Convenção da Liga das Nações, de 1920, surgiu para 

"reiativizar a soberania dos ~stados"~', assegurar a paz mundial e "promover a 

cooperação internacional, condenando agressões externas contra a integridade 

territorial e independência política dos seus membros."53. 

E a Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1917, surgiu com 

49 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito constitucional internacional. 7" ed., Sao 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 109. 

BUERGENTHAL. Thomas. Internationa1 human rights. Minesota, West Publlishing: 1988 apud 
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito constitucional Internacional. 7" ed., Sao Paulo: 
Saraiva, 2006, R. 11 1 
S I  o p .  cit., p. 110. 
52 o p .  cit, p. 110. 
53 o p .  cit, p. 110. 



a função de assegurar os padrões internacionais de bem estar e trabalho.54 

Entretanto, somente com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 

que os Direitos Humanos tiveram a devida importância no âmbito internacional, isso 

em razão da obrigatbria reestruturação politica e economia do mundo no p6s-guerra. 

E para que fosse possível essa reestruturação, a Liga das Nações evoluiu para uma 

organização internacional mais abrangente, a Organização das Nações Unidas, que 

ratificou por unanimidade, por meio da Resolução 217 A, inciso III, a Declaração 

Universal dos Direitos   urna nos.^^ 

Salienta-se, por derradeiro: 

O advento da Organizaçao Internacional do Trabalho, da Liga das NaçBes e 
do Direito Humanitário registra o fim de uma época em que o Direito 
Internacional era, salvo raras exceçbes, confinado a regular relaçbes entre 
Estados, no ambito estritamente governamental.56 

54 VAZ. Anderson Rosa. A cl8usula da reserva do financeiramente possível como instrumento de 
efetivaçBo planejada dos direitos humanos econçimicos, sociais e culturais. Revista de Dlrelto 
Constltuclonal e Internacional, 2007. p. 29. 
55 Declaraçao Universal dos Direitos Humanos. Disponlvel em 

~htt~:llwww.mi.aov.brlsedhlctlleais internlddh blb inter universal.htm> Acesso em: 0310912008 
5%p. cit.. p. 112-1 13. 



2. A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

2.1 CONCEITO 

A deficiência física, sob o ponto de vista do Direito Positivo Brasileiro, 

até o ano de 1993, não apresentava um conceito que definisse o cidadão portador 

de deficiência fisica. Ao contrario, limitava-se a referências genéricas da Lei n. 

8.160191, que e norma regulamentadora do uso do simbolo internacional de surdez, 

sem apresentar qualquer conceito. 

Igualmente a Lei n. 4.613165, que trata da isenção de impostos para o 

deficiente físico importar equipamentos facilitadores da locomoção, desde que 

comprovada a inadequação dos produtos na~ionais.~' 

57 
Cartilha de Inclusão. PUC-MG. Disponivel em 

<h~~~:~~~.deficienteeficiente.com.brlcartilhainclusaohtml -Acesso em 14 de fevereiro de 2009. 
10.2 RICM (Imposto sobre Operaçdes Relativas a Circulação de Mercadorias) 
- Decreto no 26.520. de 15 de Janeiro de 1987 
Altera o Regulamento do Imposto sobre Operaçbes Relativas à Circulaçao de Mercadorias (RICM) 
aprovado pelo Decreto no 24.224, de 28 de Dezembro de 1984. Essa isençao é referente a V~~CUIOS 
automotores de produçao nacional adquiridos por pessoas com deficigncia física que na0 possam 
usar modelos automotivos convencionais. 
10.3 1PI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 
- Lei ~ e d e r ~ l  8.989195 (alterada pela Lei Federal 10.1'82101) 
Determina tart. iO .  inciso IV) aue S ~ O  isentos de ~aaamento desse imposto os automóveis adquiridos 
Por pessoas porkdoras de'deficiéncia fisica que n io  possam dirigir autombveis comuns. O imposto 
incidira normalmente sobre quaisquer acessórios opcionais que na0 sejam equipamentos originais do 
Veiculo adquirido, conforme o art. 5O. A lei determina, ainda, em seu art. 2', (alterado pela Lei Federal 
10.690103), que esse beneficio somente poderá ser utilizado uma vez a cada tres anos. O art. 3' 
dispde que a isençao será reconhecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, 
mediante prévia verificaçao de que o adquirente preenche os requisitos previstos nessa lei. 
- Lei Federal 10.754103 
Altera a Lei n"8.89, de 24 de fevereiro de 1995 que passa a vigorar com a seguinte redaçao: 
"Dispbe sobre a Isençao do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. na aquisiçao de 
automóveis para utilizaçao no transporte autdnomo de passageiros, bem como por pessoas 
portadoras de deficiencia física, e dá outras providencias." 
- Instrucao Normativa no 422. de 12 de aaosto de 2004, formulada Dela Secretaria da Receita Federal 
,-A " 0 ,  w. 
Disciplina a permissao às pessoas portadoras de deficiencia fisica, visual, mental severa ou profunda, 
ou autistas, mesmo menores de dezoito anos na aquisiçao de veiculos isentos da cobrança de IPI. O 
art. 3" dispbe que, quando a pessoa portadora de deficiencia ou o autista, beneficiário da isençao, 
na0 seja o próprio condutor do veiculo, por qualquer motivo, o automóvel deverá ser dirigido por 
pessoa autorizada pelo requerente, podendo ser indicados até 03 (tres) condutores, permitida a 
substituiç!40. 



Segundo Sandro Nahmias Melo: 

Fazia-se referencia genérica à 'pessoa portadora de deficiencia auditiva' 
(Lei n. 8160191); 'Paraplbgico ou pessoas portadoras de defeitos flsicos (Lei 
n. 4.613165). Na pr6pria Lei n. 7.835189 que dispbs sobre o apoio às 
pessoas portadoras de deficiencia, a integração social destas, bem como 
sobre a Coordenadoria Nacional para a Integraçao da Pessoa Portadora de 
Deficiencia, nao teceu qualquer definiçao sobre o seu público alvo. 

De acordo com o CRESS-DF (2009 on-line), a primeira definição 

jurídica sobre o deficiente físico surgiu no art. 3O, do Decreto n. 914, de 6 de 

setembro de 1993, citado in verbis: 

Art. 3 Considera-se pessoa portadora de deficiencia aquela que apresente, 
em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou 
funçtio psicológica, fisiológica ou anatbmica, que gerem incapacidade para 
o desempenho de atividade, dentro do padrao considerado normal para o 
ser humano. 59 

Posteriormente, coube ao legislador detalhar a descrição de cada 

deficiência física para que se assegurasse o direito desses cidadãos ao trabalho 

formal, regulamentado em lei. 

A promulgação do Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

definiu no art. 3O os critérios relacionados aos diversos tipos de deficiência, in verbis: 

Art. 3' Para os efeitos deste Decreto considera-se: 

I - deficiencia - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou funçao 
psicológica, fisiológica ou anatbmica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrao considerado normal para o ser 
humano; 

10.4 Imposto de Renda 
- Lei Federal 8.687, de 20 de iulho de 1993. 
Retira da incidencia do Imposto de Renda os benefícios percebidos por doentes mentais. Nao se 
incluem entre os rendimentos tributáveis pelo Imposto de Renda as im~ortancias oercebidas Dor 
deficientes mentais a titulo de pensao. pecúlio, montepio e auxílio. quando decorrente; de prestaçbes 
do regime de previdencia social ou de entidades de previdencia privada. (art. Ia). 
A isençao do IR ntio se estende aos rendimentos de deficientes mentais originàrios de outras fontes 
de receita, ainda que sob a mesma denominaçao dos benefícios anteriormente citados. (art. 2 O ) .  

MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa portadora de deficiência. Açao 
afirmativa. O principio constitucional da igualdade. Sao Paulo: LTr, 2004, p. 38. 
39 Disponlvel em ~htt~:/lwww.cressdf.ora.br/200616/15/Pa~inal9.htm~ Acesso em 13/08/2008 às 
14:36. 



II - deficiéncia permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante 
um periodo de tempo suficiente para nao permitir recuperaçao ou ter 
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

111 - incapacidade - uma reduçao efetiva e acentuada da capacidade de 
integra@o social, com necessidade de equipamentos, adaptaçbes. meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiencia possa 
receber ou transmitir informaçbes necessarias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de funçao ou atividade a ser exercida. 

Já o art. 4" considera pessoa portadora de deficihncia aquela que se 

enquadrar nas seguintes categorias: 

I - deficiéncia flsica - alteraçao completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da funçao 
flsica, apresentando-se sob a forma de paraplegia. paraparesia. 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputaçao ou auséncia de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congénita ou 
adquirida, exceto as deformidades esteticas e as que nao produzam 
dificuldades para o desempenho de funçbes; (Redaçao dada pelo Decreto 
no 5.296, de 2004) 

II - deficiéncia auditiva - perda bilateral, parcial ou total. de quarenta e um 
decibbis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqilencias de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redaçao dada pelo Decreto no 5.296, de 
2004) 

III - deficiencia visual - cegueira. na qual a acuidade visual 6 igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correçao 6ptica; a baixa visao, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correçao bptica; os casos nos quais a somat6ria da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60'; ou a ocorrencia simultanea 
de quaisquer das condiçbes anteriores; (Reda@o dada pelo Decreto no 
5.296, de 2004) 

IV - deficiencia mental - funcionamento intelectual significativamente inferior 
B mbdia, com manifestaçao antes dos dezoito anos e limitaçbes associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicaçao; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utiliza~ao dos recursos da comunidade; (Redaçao dada pelo 

Decreto no 5.296, de 2004) 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades académicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 

V - deficiéncia múltipla - associaçao de duas ou mais deficiencias. 

Assim, as pessoas portadoras de deficiência, conforme norma legal, 

recebem proteçao estatal. 



Além disso, considera-se pessoa portadora de deficiência reabilitada 

ou habilitada e para as quais há reserva de mercado, in verbis: 

§ 2' Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada àquela que 
concluiu curso de educaçao profissional nivel básico, técnico ou 
tecnolbgico, ou curso superior, com certificaçao ou diplomaçao expedida por 
instituiçao p0blica ou privada. legalmente credenciada pelo Ministério da 
Educaçao ou brgao equivalente. ou aquela com certificado de conclusao de 
processo de habilitaçao ou reabilitaçdo profissional fornecido pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS. 

5 3O Considera-se, também, pessoa portadora de deficiencia habilitada 
aquela que, nao tendo submetido a process:de habilitaflo ou reabilitaflo, 
esteja capacitada para o exercício da funçao. 

O conceito de deficigncia deve ser o mais abrangente possivel e 

considerar o meio ambiente em que o cidadão vive, bem como as tarefas laborais a 

serem desempenhadas. 

Conforme ensina João Baptista Herkenhoff: 

Um conceito de pessoa portadora de deficiencia. que deverá ser amplo e 
abrangente, mostra que há relacionamento intimo entre deficiente e as 
tarefas a serem desenvolvidas, ou seja, o deficiente deve ser, de 
preferência, analisando o meio que vive na sua condiçao social. Muitas 
vezes, numa cidade como Sao Paulo, determinada pessoa é tida como 
deficiente, podendo. em outra realidade social. com certeza, desempenhar, 
de forma satisfatbria, tarefas rurais simples. '' 

Ressalta-se que o conceito da legislação em vigor, eventualmente, 

poderá modificar-se para atender as diversas situaçdes não previstas legalmente, 

isso para auxiliar a pessoa portadora de deficiencia a superar as próprias limitações. 

2.2 DENOMINAÇÃO APLICADA 

Artigo 36, Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
BI HERKENHOFF, Joao Baptista. Genese dos Direitos Humanos. Sao Paulo: Acadkmica, 2000, p. 
196. 



Ao longo da evolução dos direitos civis da pessoa portadora de 

deficiência, empregadas diversas denominações, até chegar A atual expressão: 

"pessoa portadora de deficiência", inserida na Constituição Federal, em seu art. 203, 

inciso V, que trata da assistência social. Outras expressões corriqueiras são: 

"pessoa com necessidades especiais" ou "pessoa especial". 

Encontra-se na legislação esparsa vários outros termos, tais como: 

excepcionais, incapacitados, impedidos, descapacitados, inválidos, portadores de 

necessidades especiais e etc. 62 

A expressão "pessoas com necessidades especiais" é gênero, na qual 

se inclui os idosos, gestantes e outros cidadãos que necessitem de um tratamento 

diferenciado. É clarividente a preocupação do legislador em erradicar conceitos 

pejorativos elou preconceituosos em torno da pessoa portadora de deficiência. Além 

disso, vislumbra-se a busca de uma nova consciência coletiva no sentido de que as 

limitações demandam um tratamento diferenciado, porém, sempre resguardando a 

dignidade da pessoa humana. 

A Carta Magna de 1988, ao contrário da Carta de 1967, ao adotar a 

terminologia "Portador de Deficiência", justamente por ser mais abrangente, 

Protegeu os cidadãos que, por qualquer motivo, apresentem limitações físicas ou 

genéticas que impeçam o regular desenvolvimento das potencialidades. 

De acordo com a Constituição de 1988, os arts. 7 O  e 37O, vedam a 

discriminação quanto ao salário, função e cria cotas de admissão ao serviço público, 

desde que a função do cargo público possa ser compatível com a deficiência do 

candidato.63 

Nesse sentido, recentemente, no julgamento do Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança n. 26.071/DF, ressaltou o eminente Min. Carlos Ayres 

B r i t t ~ ~ ~ :  

62 Em outros palses utilizam-se os seguintes termos: na Espanha: minusválidos, ou invdlidos, na 
Italia: disabili; em Portugal:diminuídos ou pessoas deficientes, na França: handicapes, na Alemanha: 
behinderunge, nos Estados Unidos da Am6rica:persons with disabilities ou handicapped persons e na 
Argentina. discapacitados. 
83 Art. 7. inciso XXXI - proibiçao de qualquer discriminaçao no tocante a salário e criterios de 
admissao do trabalhador portador de deficiencia; Art.37, inciso VIII - a lei reservarA percentual dos 
cargos em empregos pliblicos portadoras de deficiencia e definirá os criterios de sua admissao. 
" EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINARIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÉNCIA 



Nesse rumo de idéias, nunca 6 demasiado lembrar que o preambulo da 
Constituiçao de 1988 erige a igualdade e a justiça, entre outros, "como 
valore supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos". 
Sendo certo que compensar ou reparar os fatores de desigualdade factual 
com medidas de superioridade jurldica é politica de açao afirmativa que se 
inscreve, justamente, nos quadros da sociedade fraterna que nossa Carta 
Republicana idealiza a partir de suas disposiçdes preambulares. 

Então, ilustrativamente, um cidadão que se locomova em cadeira de 

rodas poderá se candidatar a um concurso publico para O preenchimento da vaga de 

magistrado, porquanto a deficiencia não o incapacita para o exercício laborativo. 

Porém, não poderá participar de concurso para agente policial ostensivo, cuja 

deficiência impede o regular desenvolvimento da atividade-fim do certame. 

Por outro lado, Eugênia Augusta Gonzaga Fhvero critica a expressão 

"portador" de defi~iência~~: 

(...) os movimentos sociais identificaram que a expressa0 "portador" cai 
muito bem para coisas que as pessoas carregam elou podem deixar de 
lado, nao para caracterlsticas flsicas, sensoriais ou mentais do ser humano. 
Ainda, que a palavra "portador" traz um peso frequentemente associado a 
doenças. já que também é usada para designar uma situaçao em que 
alguém, em determinado momento, está portando um vírus, por exemplo. E 

VISUAL. AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇAO 
FEDERAL. § Z0 DO ART. DA LEI No 8.112/90. LEI No 7.853189. DECRETOS NOS 3.298199 E 
5.29612004. 1. O candidato com visao monocular padece de deficiencia que impede a comparaçao 
entre os dois olhos para saber-se qual deles B o "melhor". 2. A vis30 univalente -- comprometedora 
das noçiles de profundidade e distancia -- implica limitaçao superior a deficiencia parcial que afete os 
dois olhos. 3. A reparação ou compensaçiio dos fatores de desigualdade factual com medidas 
de superloridade jurídica constitui política de açáo afirmativa que se inscreve nos quadros da 
sociedade fraterna que se 18 desde o preambulo da Constltuiçáo de 1988. 4. Recurso ordinário 
provido. (RMS 26071, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma. julgado em 13/11/2007, 
DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00314); 
CONCURSO PUBLICO - CANDIDATOS - TRATAMENTO IGUALITARIO. A regra B a participaçao 
dos candidatos, no concurso público, em igualdade de condições. CONCURSO PUBLICO - 
RESERVA DE VAGAS - PORTADOR DE DEFICI~%CIA - DISCIPLINA E VIABILIDADE. Por encerrar 
exceçao, a reserva de vagas para portadores de defiCi8nCia faz-se nos limites da lei e na medida da 
viabilidade consideradas as existentes, afastada a possibilidade de, mediante arredondamento, 
majorarem-se as percentagens rnlnima e máxima previstas. (MS 26310, Relator(a): Min. MARCO 
AURCLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20/0912007, DJe-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 
DJ 31-10-2007 PP-00078 EMENTVOL-02296-01 PP-00071 RB V. 19. n. 529, 2007, p. 34-36); 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES 
DE DEFICIÉNCIA. ARTIGO 37, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. A exigencia 
COnstitucional de reserva de vagas para portadores de deficiencia em concurso público se imp6e 
ainda que o percentual legalmente previsto seja inferior a um, hipbtese em que a fraçao deve ser 
arredondada. Entendimento que garante a eficacia do artigo 37, inCis0 VIII, da Constituiçt~o Federal, 
que. caso contrário, restaria violado. Recurso extraordinario conhecido e provido.(RE 227299, 
Relator(a): Min. ILMAR GALVAO, Primeira Turma, julgado em 1410612000, DJ 06-10-2000 PP-00098 
EMENT VOL-02007-04 PP-00157) 
65 

FAVERO, Eugenia Augusta Gonzaga. Direitos das pessoas com defici8ncla. Garantia de 
igualdade na diversidade. Rio de Janeiro: WVA, 2004, P. 22-23. 



nao custa lembrar, deficiencia 6 diferente de doença. e simples: basta 
imaginar que jamais falariamos "pessoa portadora" de olhos azuis. 

Entretanto, empregada a expressão "peSs0a portadora de deficiência" 

Pela própria Constituição, que elevou os principios da dignidade da pessoa humana 

e da igualdade aos pilares máximos do Estado Democrhtico de Direito. Mas, para 

facilitar e não utilizar sempre o mesmo termo, admissiveis outros: "pessoa que 

Possui deficiência", ou "que tem deficiência", "que a adquiriu". 

Superadas essas questões terminolbgicas, o importante em um Texto 

Constitucional e o seu conteúdo jurídico, e não há óbice para a utilização de outras 

expressões, desde que respeitada a dignidade humana. 

Além disso, a palavra deficiência não é antítese de eficiência, e a 

pessoa portadora de deficiência não possui "defeito", mas, limitações, que variam de 

graus, conforme laudos específicos e de acordo com as disposições legais.66 

Nesse trabalho, empregar-se-á a expressão "pessoa portadora de 

deficiência", conforme consta no art. 7, inciso XXXI, da Constituição de 1988, que 

melhor se adapta ao contexto do estudo. 

Deficiência e toda perda ou anormalidade de estrutura ou função 

Psicológica, fisiolbgica ou anatômica que gere incapacidade para O desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser h~mano.~'  

Incapacidade corresponde a q~alquer redução ou falta (resultante de 

66 
Cartilha da Inclusão PUC-MG. - disponlvel em 

< h ~ ~ : / / ~ . d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . b r / c a i h a i ~ ~ l ~ ~ ~ . h t  - Acesso em 15 de fevereiro de 2009, às 
13h40m. - E todo e qualquer comprometimento que afeta a integridade da pessoa e traz prejuizos na 
Sua l ~ c o m ~ ~ ~ ~ ,  na coordenaçao de movimentos, na fala, na cornpreensao de informaçbes, na 
Orlentaça~ espacial ou na ~ ~ r c e p ç a o  e contato , w m  as Outras pessoas. A deficibncia gera 
dificuldades ou impossibilidades de execuçao de atividades comuns as outras pessoas. Diante disso, 
a Constituiçao , ~ ~ d ~ ~ ~ l  de ,988 dispensou tratamento diferenciado AS pessoas com deficiencia. I7 

Decreto n. 3.298 de 20 de dezembro de 1999. 



uma deficiência) de capacidade para desempenhar qualquer atividade vista como 

habitual e comum para o ser humano.68 

Desvantagem é a sequela resultante de uma deficiencia ou um 

impedimento da pessoa em razão de uma incapacidade que impoe limite elou 

impede o comportamento ou exercício de atividades habituais e comuns ao ser 

humano em função de idade, sexo e fatores sociais, bem como culturais. 

2.3.1 DEFICIÊNCIA FISICA 

Segundo Ana Cláudia Vieira de OliveiraaQ, deficiencia fisica é a 

modificação parcial ou total das partes do corpo humano que, de alguma forma, 

compromete a funçtio motora. E se apresenta de formas diversas, porém, excluídas 

as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho 

das funções (Decreto no 5.296104, art. 5O, §I0, 1, "a", c/c Decreto no 3.298199, art. 4O, 

I). 70 

O portador de deficiência fisica tem uma natureza peculiar devido as 

suas limitações. Porém, é totalmente apto a desenvolver habilidades e tem 

autonomia para instruir-se, como qualquer cidadão. Logicamente, para isso, 

indispensável a eliminação dos obstáculos naturais, impeditivos do exercício pleno 

da cidadania. Com efeito, merecem respeito, tratamento digno e igualitário, sem 

68 
MELO, Sandro Nahmias. O direlto ao trabalho da pessoa portadora de deficihcia. Açao 

$firmativa. O principio constitucional da igualdade. Sao Paulo: LTr, 2004. p. 23. 
OLIVEIRA. Ana Claudia Vieira de. O trabalho da Pessoa Portadora de DeficiOncia. São Paulo. 

LTr,2005. p. 22. 
'O Amputaçao - perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de membro; 
Parapiegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores; Paraparesia - perda parcial 
das funções motoras dos membros inferiores; Monoplegia - perda total das funções motoras de um 
S6 membro (inferior ou superior); Monoparesia - perda parcial das funções motoras de um s6 
membro (inferior ou superior); Tetraplegia - perda total das funçbes motoras dos membros inferiores 
e Superiores; Tetraparesia - perda parcial das funçbes motoras dos membros inferiores e superiores; 
Triplegia - perda total das funçbes motoras em tr&s membros; Triparesia - perda parcial das funçbes 
motoras em tr&s membros; Hemiplegia - perda total das funçbes motoras de um hemisfkrio do corpo 
(direito ou esquerdo); Hemipareçia - perda parcial das funçbes motoras de um hemisfbrio do corpo 
(direito ou esquerdo); Ostomia - inte~ençao cirúrgica que cria um 0St0ma (abertura. ostio) na parede 
abdominal para adaptaçao de bolsa de fezes e/ou urina; processo ~irÚrgiC0 que visa a construçao de 
Um caminho alternativo e novo na eliminaçao de fezes e urina para O exterior do corpo humano 
(c0l0stomia: ostoma intestinal; urostomia: desvio urinário); Paralisia Cerebral - lesa0 de uma ou mais 
áreas do sistema nervoso central, tendo como conseqll8ncia alterações psicomotoras, podendo ou 

Causar defici8ncia mental; Naniçmo - deficiencia acentuada no crescimento. 



qualquer discriminação ou preconceito. 71 

Inegavelmente, a conceituação de Pessoas portadoras de deficiência 

física passa por algumas dificuldades decorrentes de conceitos pré-estabelecidos 

pela sociedade, que os visualiza como pessoas inúteis e incapazes de 

desempenharem suas atividades habituais. 

Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), quase 24,5 milhdes de pessoas têm algum tipo de deficiência física. E deste 

universo as deficiências que impedem a mobilidade das pessoas equivale a 14,5% 

da população total de brasileiros em 2004.~' 

De acordo com a RAIS 2000, apenas 2,05% das pessoas portadoras 

de deficiência estavam empregadas. Mas, apesar de ser uma porcentagem muito 

baixa, atende as exigências legais. Recorda-se que apenas cinco Estados 

empregam mais de 2% das pessoas portadoras de deficiência. 
73 

2.3.2 DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

A deficiência auditiva é definida pelo Decreto no 5.296104, art. 5O, §I0, 

inciso I, alínea "b", c.c Decreto no 5.298199, art. 4O, inciso 11, citada anteriormente. 

De acordo com a Cartilha de Inclusáo desenvolvida pela PUC de Minas 

Gerais, a deficiência auditiva "é a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibeis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 

71 
OP. Ctt , p. 7 1. 

72 NERI, Marcelo; CARVALHO, Alexandre Pinto de; COSTILLA. Hessia Guillermo Costilla. Pollticas 
de cotas e inclusa0 trabalhista das pessoas com deflci0ncia. 2002. Disponlvel em: 
< h t t : / / ~ , b n d e s , g o v , b r / c l i e n t e ç / f e d e ~  Acesso em 12 de janeiro de 
p 8 .  p. 1. Dados coletados no Censo 2000 e na RAIS (Relaçao Anual de Inforrnaçbes Sociais) 2000. 

BRASIL. A inclusão da pessoas com defici8ncia no mercado de trabalho. Brasllia: Ministerio 
do Trabalho e do Emprego (MTE), Secretaria da Inspeçao do Trabalho (SIT), Departamento de 
Fiscalizaçao do Trabalho (DEFIT), 2007. Disponlvel em: 
< h t t ~ : / / ~ . ~ ~ , ~ ~ ~ ~ i , ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i o n ~ / ~ I ~ d A d d ~ ~ / C r t i l h  PCD no Mercado%5B48508%5D. 
ed-' Acesso em 12 de janeiro de 2008. 



2.000Hz e 3.000Hz (ad. 5", $ I", alínea 'b', do Decreto 5.296/04).'~ 

2.3.3 DEFICIÊNCIA VISUAL 

De acordo com o Decreto no. 3.298199 e O Decreto no. 5.296104, o art.O 

5, §I0 alínea "c", define deficiência visual conforme citado in verbis: 

c) deficibncia visual: cegueira, na qual a acuidade visual B igual ou menor 
que 0.05 no melhor olho, com a melhor correçao óptica; a baixa visao, que 
significa acuidade visual entre 0.3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correçao óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60'; ou a ocorrkncia simultanea 
de quaisquer das condiçoes anteriores. 

Assim, as pessoas com baixa acuidade visual são aquelas que ap6s 

utilizarem lentes corretivas, lentes de contato ou outros recursos da medicina 

~ftalmolbgica não conseguem nitidez na visualização dos objetos e pessoas, de 

acordo com a patologia.75 

74 
Decibeis: Unidade que mede a intensidade de um Som. 

Audiograma: Representaçao grafica que mostra as freqügncias especificas e os nlveis de intensidade 
que a pessoa ouve em cada ouvido. 
FreqüBncia: uma grandeza física associada a movimentos de ondas. 
'' DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PI~BLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIENCIA VISUAL. 
AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL. 5 20 
D o  ART. 5" DA LEI N O  8.112/90. LEI No 7,853189. DECRETOS NOS 3.298199 E 5,29612004. 1. O 

~ -. . .. - ~ 

candidato com visao monocular padece de deficikncia que impede a comparaçao entre os dois olhos 
Para saber-se qual deles 6 o "melhor". 2. A visao univaiente -- comprometedora das noçdes de 
profundidade e distancia -- implica limitaçao superior à deficiencia parcial que afete os dois olhos. 3. A 
reParaç.30 ou compensaçdo dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade 
luridica constitui polltica de açao afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que 
Se 16 desde o preambulo da Constitui@o de 1988. 4. Recurso ordinário provido. (RMS 26071, 
Relator(a): ~ i ~ ,  CARLOS BRITTO primeira Turma, julgado em 1311 1t2007, DJe-018 DIVULG 31-01- 
2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT 3/0~-02305-02 PP-00314). 



2.3.4 DEFICIENCIA MENTAL 

De acordo com o art. 4O, inciso I, do Decreto no. 3.298/99, alterado pelo 

Decreto no. 5,296104, considera-se deficiência mental, in verbis: 

O funcionamento intelectual significativamente inferior à media, com 
manifestaçao antes dos 18 anos e limitaçbes associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicaçAo; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilizaçao dos recursos da comunidade; 

e) satide e segurança; 

f ) habilidades academicas; 

g) lazer: e 

h) trabalho. 

De acordo com o Decreto no 3.298199, considera-se deficiência múltipla 

a Combinação de duas ou mais deficiências em um mesmo indivíduo (art. 5", § I", 

alínea 'e', do Decreto 5.296104). 

2.4 CARACTER~STICAS PESSOAIS 

Considerando a populaçáo de pessoas portadoras de deficiência, 

65,76% são do sexo masculino e trabalhadores f~rmalt'nente legalizados e 34,26% 



são de mulheres. Perceptível que elas têm pouca representação no mercado 

 forma^.'^ 

Na faixa etária dos 25 aos 45 anos concentra-se o maior índice de 

pessoas portadoras de deficiência ou não formalmente empregadas. E nessa faixa 

etária estão 62,3% dos portadores de deficiência formalmente  empregado^.^^ 

A escolaridade, na pesquisa de Marcelo ~ e r i ~ ' ,  observou os anos de 

estudos. Há prevalência de duas faixas etárias de estudos; a primeira de 8 a 12 e a 

segunda de O a 4 anos de estudo. Na primeira faixa (8-12), as pessoas portadoras 

de deficiência representaram 31,18%. Ocorre uma inversão na faixa seguinte (O-4), 

na qual 31,20% das pessoas portadoras de deficiência têm at6 quatro anos de 

estudo, contra 33,37% da população geral. Entretanto, 3,25% dos portadores de 

deficiência são analfabetos, contra apenas 1,86% das pessoas não  portadora^.^^ 

Com relação a raça, 773% das pessoas portadoras de deficiência 

declararam não-afros, contra 78,9% da população em geral." 

De acordo com Marcelo Neri, as pessoas portadoras de deficiência 

estão formalmente empregadas na indústria (27,33%), comparando-se com a 

população em geral (19,31%). Entretanto, no setor de serviços existe um equilíbrio, 

sendo 48,39% das vagas ocupadas por pessoas portadores de deficiência física, 

contra 49,58% corresponde ao restante da 

São consider8veis as diferenças salariais entre as pessoas portadoras 

de deficiência em relação aos não-deficientes. 0 s  primeiros ganham 

aproximadamente 40% a menos para desempenhar as mesmas tarefas de uma 

NERI, Marcelo; CARVALHO, Alexandre Pinto de; COSTILLA, Hessia Guillermo Costilla. Politicas 
de cotas e inclusão trabalhista das pessoas com defici8ncia. 2002. Disponivel em: 
C h t t : ~ ~ ~ . b n d e s . g o v . b r / c l ; e ~ t e s / f e d e r a t i v o / b f b a n c ~ ~ l O O P f  Acesso em 12 de janeiro de 
2008, p, 306. 
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BRASIL, A inclusao de pessoas com defici&ncia no mercado de trabalho. Brasilia: MinistBrio 
do Trabalho e do Emprego (MTE), Secretaria da Inspeç%o do Trabalho (SIT), Departamento de 
Fiscaiizaçao do Trabalho (DEFIT), 2007. Disponivel em: 
< h t t ~ : ~ l W . D r . s e n a i , b r / D O r t a I e d u c a c i o n ~  PCD ti0 Mercado%5B48508%5D. 

Acesso em 12 de janeiro de 2008, P. 5. 
NERI, Marcelo. CARVALHO, Alexandre Pinto de; COSTILLA, Hessia Guillermo Costilla. Pollticas 

de cotas e i"clusáo trabalhista das pessoas com defici&ncia. 2002. Disponlvel em: 
< h ~ : ~ l ~ . b ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ d e r a t o / b f b f l ~ ~ ~ ~ f '  Acesso em 12 de janeiro de 
2008, p. 4.  
r -  

80 OP. cit., p 5-6. 
Op. cit., p. 5. O estudo corno afro os pretos e pardos; e como nao-afro os brancos, 

"arelos e (ndios. 
OP. Ci t ,  p. 5-6. 



pessoa não-deficiente.'* 

2.5 DEFICIENCIA E CIDADANIA 

E o que significa cidadania? 

Segundo os léxicos, "cidadao é aquele que usufrui os direitos e cumpre 

os deveres definidos pelas leis e costumes da cidade; a cidadania é, antes de mais 

nada, o resultado de uma integração social, de modo que 'civilizar', significa, em 

primeiro lugar, tornar 

E Luiz Antônio Miguel Ferreira, citando Frei Betto, em artigo publicado 

no Jornal "O Estado de São Paulo", de 24 de abril de 1996, afirma: 

Cabeça, tronco e membros: se tem isso, trata-se de um animal. Se pensa, 
fala e opta, um animal racional. Se na0 joga papel no chao, respeita O 

pedestre enquanto dirige. pede nota fiscal no comércio e exige seus direitos 
previstos em lei, um cidadao. Esclarece ainda que a cidadania contempla a 
soberania, democracia e solidariedade e que 6 sempre uma conquista 
coletiva que depende do corajoso empenho de cada um de nós. Ser 
cidadão. 6 buscar a dignidade da pessoa humana. cumprindo seus deveres 
e usufruindo de seus direitos. E para o portador de defic18ncia. a dignidade 
esta assentada no principio da igualdade. Como beni esclarece o Prof Luiz 
Alberto David de Araújo: Igualdade formal deve ser quebrada diante de 
situaçbes, que logicamente, autorizem tal ruptura. Assim, 6 razoavel 
entender-se que a pessoa portadora de deficikncia tem, pela sua própria 
condiçao. direito ;i quebra da igualdade. em situaçbes das quais participe 
com pessoas sem defici8ncia. Em suma, devido 3 deficiencia, há 
necessidade de uma proteçao especial para que seja respeitado o principio 
da igualdade. A obediencia a esse principio leva A dignidade da pessoa 
humana. Dai decorre, por exemplo a queSt80 da escola inclusiva. Este 
tratamento diferenciado que deve existir em relação ao aluno portador de 
deficiencia (inclusão na sala comum, com eventual sala de reforço), visa tão 
somente a garantir a aplicaç30 do principio da igualdade, como expressão 
máxima da cidadania. O tratfimento desigual busca na verdade igualar o 
deficiente aos demais alunos. 

82 Op Ç I t .  p. 5. 
" 3  FERREIRA, LUIZ Antonio Migiiel. EducaGao, Deflclancla e Cidadanla. Disponivrl eni 
~ h t t p : / / b u s c a l e q i s . c c ~ . u f s c b d a r q u i ~ ~ ~ / ~ i ~ % f  Acesso em 15 de fevere~ro de 2009, as 
18h45m. "' Op. cif. p. 2.  



Em suma, ser cidadão é almejar a dignidade da pessoa humana como 

principio máximo do Estado D ~ m 0 ~ l á t i ~ 0  de Direito, tendo como balizas norteadoras 

os principios da isonomia e da solidariedade. E "para o portador de deficiência, a 

dignidade está assentada no principio da igua~dade".~~ 

85 FERREIRA, Antonio Miguel. Educação, Deficiência e Cidadania. Disponível em 
<h~~://buscaleqiç.cci.ufçc.br/arauivos/~l~e1%2035.Pdf> Acesso em 15 de fevereiro de 2009, às 
18h45m. 



3. EVOLUÇAO HISTÓRICA DOS DIREITOS DAS PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

3.1 EVOLUÇAO HIST~RICA NO MUNDO 

No passado, sacrificavam-se as pessoas portadoras de deficiência, já 

que, nos primórdios da humanidade, nada representavam para a sociedade. Porkm, 

com a evolução da humanidade, as pessoas portadoras de deficiência conquistaram 

respeito e importância com a descoberta de suas potencialidades. 

O avanço dos direitos humanos, sobretudo na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, possibilitou a pessoa portadora de deficiência assumir um 

papel ativo no seio da coletividade. 

De acordo com Góes: 

Já existem 17 milhdes de deficientes físicos no Brasil (15% da populaça0 
brasileira). Segundo a Organizaçao Mundial de Saúde (OMC) a cada dia, 
cerca de 500 brasileiros se tornam deficientes. A demanda por carros 
adaptados para deficientes físicos no Brasil está estimada entre 130 a 140 
unidades por r n e ~ . ~  

E a pessoa portadora de deficiência deixou a condição de receptara de 

favores e transformou-se em condutora de potencialidades - posição ativa na 

sociedade, com o objetivo de defender Seus direitos e expor suas capacidades 

laborativas, intelectuais e etc. 

Hoje, a ordem jurídica brasileira garante a esta pessoa direito a vida, 

liberdade, à saúde, ao trabalho e, sobretudo. a prote~ao a dignidade humana. 

porém, apenas a partir de 1970 que se desenvolveu a ideia de integrar 

as pessoas portadoras de deficiência a sociedade. E toda essa evolução 

acompanhou, paralelamente, o desenvolvimento histórico dos direitos humanos. 

'%stimativa colhida no site da OMS. Disponivel em <http://w.who.intlen/.> Acesso em 10/08/2008 



E o aprendizado histórico possibilita compreender a situação atual das 

pessoas portadoras de deficiência, ou seja, as etapas, as dificuldades de cada 

período, o tratamento dispensado pela sociedade e a conquista gradativa pelos 

direitos. 

No entender de Otto Marques da Silva8', grupos sociais promoveram 

atitudes de aceitação.88 Porém, muitos outros rejeitaram a integração e o convivi0 

natural. 

Exemplificativamente, na civilização egipcia - um dos mais antigos 

grupos humanos com organização social complexa -, a pratica da medicina era 

exclusiva dos sacerdotes e servia para atender apenas os guerreiros ou membros 

da nobreza. Consequentemente, os escravos, os estrangeiros e seres humanos 

considerados inferiores - aos olhos dessa civilização -, negava-se o atendimento 

médico. E nessa época, a pessoa portadora de deficiência incluía-se entre os seres 

humanos inferiores e relegados ao escárnio. 

Ademais, a civilização hebraica, por meio de sua cultura, religião e 

costumes, influenciou a maneira de se tratar as pessoas portadoras de deficiência, 

porém, sobre os auspicios da lei do Talião ou "Código de Hammurabi". 

De acordo com Lafayette Pozzoli: 

Deus criou o homem à sua imagem. O ser humano portanto é o ponto 
culminante da criaçao, tendo importancia suprema na economia do 
universo. Nesta linha, os Hebreus sempre sustentaram que a vida é o bem 
mais sagrado que há no mundo e que o ser humano é o ser supremo sobre 
a Terra. Todo o ser humano B único, e quem suprime uma existencia é 

87 SILVA, Ono Marques da. A epopéia ignorada: A pessoa deficiente na historia do mundo de ontem 
e hoje. Sao Paulo: Centro Sao Camilo de Desenvolvimento em Administração da Saude (CEDAS), 
1986, p. 40 e segts. 

Como exemplos de atitudes de aceitaçao, Otto Marques da Silva menciona os Aonas, que ainda 
moram a beira do lago Rudolf, no Quenia: os cegos mantinham uma relaçao direta com o 
sobrenatural e os esplritos que moravam no fundo do lago preveniam os cegos quanto aos locais 
onde havia peixe. Por isto, os cegos sempre participavam das pescarias. eram bem tratados e 
respeitados (Op.cit., p. 40). 

Cita Otto Marques da Silva, como exemplo de atitude de abandono, alguns povos, como os índios 
Chiricoa, que habitam as matas colombianas: em virtude da Pressa0 pela sobreviv&ncia, sempre que 
mudam de local. abandonam as pessoas idosas Ou incapacitadas por doenças ou mutilaçdes. ( 0 ~ .  . . 
Cit, p. 42). 

Qualquer doença crdnica, deficiencia flsica, mental OU deformaçdes, indicava. para os hebreus, 
certo grau de impureza e pecado. Moises no Seu livro "Levilico", 21:16-20, determinava que: "Nenhum 
de seus descendentes, nas futuras geraçbes, Se tiver algum defeito corporal. na0 poderá oferecer 
alimento ao seu Deus.Nao poder8 apresentar-se ninguém defeituoso. que seja cego, coxo, atrofiado, 
deformado, que tenha perna ou braço fraturado, que seja corcunda, an8o. que tenha defeito nos 
olhos ou catarata, que tenha pragas pustulentas, ou seja eunuco". 



como se destruísse o mundo na sua inteireza." 

A civilização grega, outra sociedade que exerceu influência sobre a 

cultura ocidental, também possuía uma relação especial com os portadores de 

deficiência. 

E em relação a cidade de Atenas, leciona Otto Marques Silva: 

Quando nascia uma criança, o pai realizava uma festa conhecida como 
'amphidromia' (...). Os costumes exigiam que ele tomasse a criança em 
seus braços, dias ap6s o nascimento, e a levasse solenemente à sala para 
mostrá-la aos parentes e amigos e para iniciá-la no culto dos deuses. A 
festa terminava com banquete familiar. Caso não fosse realizada a festa, 
era sinal de que a criança nao sobreviveria. Cabia, entáo, ao pai o 
exterminio dos próprios filhos. Os cidadaos atenienses, entretanto, eram 
protegidos por leis, que ordenavam que OS filhos tivessem a obrigação de 
cuidar de seus pais, fosse devido A velhice OU a defici&ncias fisicas. 92 

A civilização romana também deixou um grande legado nas ciências e, 

em especial, na elaboração das leis. 

Porém, para a civilização romana, o recém-nascido portador de 

qualquer deficiência não recebia o status de cidadão romano, porquanto 

considerado impuro e propenso a contaminar toda a sociedade. 

Segundo o entendimento de Luciana Távora e Pedro Távora: 

Na Roma Antiga, estas pessoas, vistas como um mal que poderia 
contaminar a sociedade de seu tempo e por em risco a sua sobreviv&ncia 
eram sacrificadas. A Lei das XII Tábuas autorizava o patriarca romano a 
matar seus filhos defeituosos. 93 

De acordo com Moreira Alves, os textos jurídicos referiam-se à forma 

humana, mas, inexistia conceito de ser humano. Porém, aqueles que na0 

'' POZZOLI, Lafayette. pessoa Portadora de Deficiencia e Cidadania. In: ARAUJO. Luiz Alberto 
David (coord I .  Defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. Sao Paulo: Editora \....-., ~ ~ 

~ev/Sta dos Tribunais, 2006. p. 184. 
92 SILVA, Otto Marques da. A epopéia ignorada: A Pessoa deficiente na historia do mundo de ontem 
e hoie. São Paulo: Centro SAo Camilo de Desenvolvimento em Administraçao da Saúde (CEDAS), . . 
1986, p. 126. 
93 NIESS, Luciana Toledo Távora; NIES, Pedro Henrique Távora. Pessoas portadoras de 
defici&ncia no direito brasileiro. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira. 2003, p 5 



apresentassem caracteristicas humanas eram considerados rnons t r~ rn .~~  

Moreira Alves considera que: 

Em duas hipóteses, os romanos reputavam monstros seres nascidos de 
mulher: primeiro, quando tivessem. no todo ou em parte. configuraçao de 
animal; segundo, quando apresentassem deformidades externas 
excepcionais, como, por exemplo, o caso de acefalia. 

95 

E explica Moreira Alves: 

Paulo. nas Sentenças (IV, 9. 3 e 4). referindo-se ao Senatus-consulto 
Tertuliano, esclarece que, com relaçao ao ius liberorum, nao beneficia a 
mae o ter dado à luz um ser monstruoso, pois na0 são filhos os que na0 t8m 
forma humana. Já Ulpiano, quanto à l f ? ~  lulia et Papia Poppaea, nãio exige 
(D. L., 16,38) a forma humana para os efeitos dela, o que vários autores 
explicam como interpretaçao benCola. pela qual apenas se impedia 
sofresse a mulher, que desse à luz um ser monstruoso, a pena cominada 
por aquela lei à que n8o tivesse des~endbnc ia .~~ 

Por outro lado, a decadência do Império Romano foi acompanhada 

pela degeneração religiosa e cultural. E O sistema feudal substituiu, paulatinamente, 

o império à medida que ocorreu a migração das cidades para o campo. 

A Idade Média, entre os s8culos V e XV foi fortemente influenciada 

pelo Cristianismo, cujos fundamentos refletiam os ensinamentos de Jesus Cristo, 

baseando-se no amor ao próximo, no perdão e na benevolência, que favoreceu, 

sobretudo, os humanos mais humildes e os portadores de deficiência. 

O crescimento e fortalecimento do Cristianismo ao longo dos séculos 

tornou o ser humano mais justo com seu semelhante, 0 que beneficiou os excluídos 

e marginalizados da sociedade, Com0 0s escravos e 0s portadores de deficiência; 

sendo que estes últimos, aos poucos e durante a Idade Média, passaram a ter maior 

atenção da Igreja e dos senhores feudais, que construíram e mantiveram entidades 

assistenciais para eles. 

O professor Silvio A. B. Meira afirma: 

94 MOREIRA ALVES, jos& Carlos. Direito Romano. Vol. 1, 12' ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p, 
93-96. 
95 Acefalia, segundo Dicionário do AurBlio, 4 a ausencia congenita de cérebro dentro da caixa 
craniana. 
96 Op. cit., p. 93-96. 



ConvBm ressaltar que, do século VI1 ao século XII, os hospitais mantidos 
por mosteiros e abadias foram praticamente ás únicas instituiçbes europbias 
a se dedicarem ao cuidado de doentes, em especial aos crbnicos, servindo 
estes também para abrigo de pessoas sem possibilidades de adquirirem 
seu sustento ou para aquelas com sérias limitaçbes físicas ou ~ensor ia is .~~ 

Ou seja, a Idade. Média representou um avanço em relação aos 

portadores de deficiência, assim como aos desprovidos de recursos e os incapazes 

de proverem o próprio sustento. 

Ademais, com o renascimento comercial as cidades voltaram a ter 

importância no cenário político e econômico, proporcionando novas perspectivas as 

ciências. E o pensamento filosófico tornou-se otimista em relação ao homem, ou 

seja, coube ao homem evoluir por vontade própria, rejeitando a evolução pela 

vontade divina. 

Com o Renascimento e o desenvolvimento das ciências, o 

assistencialismo da idade media cedeu lugar ao profissionalismo. Destarte, os 

enfermos, os pobres e os portadores de deficiência passaram a ser cuidados por 

profissionais especializados. 

Segundo Maria Aparecida Gugel: 

A postura profissionalizante e integrativa das pessoas portadoras de 
deficikncia. A 6tica cientifica do pensamento dominante daquela 6poca 
derrubou o estigma social piegas que influknciava o tratamento para com as 
pessoas portadoras de deficiencia, e a busca racional da sua integraçao se 
fez por várias leis que passaram a ser promu~gadas.~~ 

Entre os séculos XVI e XVII a assistência aos doentes deixou de ser 

responsabilidade do Estado e tornou-se responsabilidade das Comunidades. 

Entretanto, as constantes guerras locais entre nobres, as más 

condiçoes sanitárias da Europa e, em alguns casos, a escassez de alimentos, 

levaram muitas pessoas a mendigar, furtar ou até mesmo matar para sobreviverem. 

Porém, se a valorização do homem pelo renascimento atingiu seu apogeu, a 

situação social dos menos favorecidos mostrava Justamente o contrário, o que gerou 

97 SILVA, otto Marques da. A epophia ignorada: A pessoa deficiente na historia do mundo de ontem 

e hoje, sao Paulo: Centro são Camilo de Desenvolvimento em Administraçao da Saúde (CEDAS), 
1986, p. 204. 
98 GUGEL, Maria Aparecida. O trabalho do portador de deficiència. Disponivel em: 
<W.pgt.mpt.gov.br.> Acesso em: 03/0812008 



um problema para a Europa, o qual solucionado pela França no reinado de 

Francisco I, em 1544, por meio da criação do "Grand Bureau des Pauvres", cuja 

função era arrecadar doações e destiná-las aos necessitados. 

Ao longo do século XVII todos os hospitais na França e na Alemanha 

estavam sobre a gestáo dos governos locais. Entretanto, no ano de 1656, sob 

orientação do Cardeal Jules Mazarin (1602 a 1661), francês, fundaram-se os 

primeiros Hospitais Gerais, com o intuito de atender os mendigos, os doentes e os 

portadores de deficiência, oferecendo a eles assistência médica especializada. 

Quase que ao mesmo tempo, as colônias de Povoamento e as de 

Exploração implantaram os hospitais para atender às necessidades da população, 

com atenção especial aos portadores de deficiência. Porém, ressalte-se que o 

número de hospitais ficou aquém da demanda e implantados apenas nas cidades 

mais importantes das colônias. 

Ao longo do século XVIII começou um movimento de valorização do 

ser humano nas instituições assistenciais, tais como, nos abrigos, nos hospitais e 

nos asilos. Essa concepção a longo dos séculos XIX e XX evoluiu no tratamento dos 

direitos dos seres humanos e assegurou o s~rgimento dos princípios da legalidade e 

da igualdade posteriormente cristalizados no Estado Moderno. 

Em relação aos direitos e as garantias fundamentais, o seu surgimento 

deu-se com a promulgação da Constituição dos Estados Unidos da América do 

Norte em 1787 e a da Constituição da França em 1791, as quais promulgadas sob o 

pálio da igualdade e da dignidade humana. 

Quanto a evolução dos direitos dos cidadãos portadores de deficiência, 

ressaltar-se-ão 0s textos da Declaração de Direitos Internacionais e as Normas da 

Organização Internacional do Trabalho, bem como sua aplicação no Direito 

Brasileiro. 

Conforme ensina Ribeiro da Silva: 

A Constituiçao brasileira. promulgada em 1988, disciplina a materia de 
modo inovador. O Titulo 1, dedicado aos princípios fundamentais, contem 
duas disposições que se complementam: a) o artigo 1°, inc. III. estabelece 
que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamento. entre outros. a dignidade da pessoa 
humana; 



b) o artigo 4", inc. 11, estipula que em suas relações internacionais o Brasil 
rege-se. entre outros princlpios. pela preval8ncia dos direitos humanos. As 
disposiçdes acima mencionadas devem ser combinadas com o art. 5O. que 
integra o Titulo li da Constituiçao, relativos aos direitos e garantias 
fundamentais, cujos parágrafos preveem: 'as normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata' (parágrafo Ia);  os 
direitos e garantias expressos nesta Constituiç30 nao excluem outros 
decorrentes do regime e dos princlpios por ela adotadas ou dos tratados 
internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte 
(parbgrafo 2O). Sem duvida, os referidos tratados internacionais são os 
relativos aos direitos humanos fundamentais disciplinados no Titulo 1 1 . ~ ~  

No entender de Trindade, a Constituição de 1988 reflete a atenção às 

normas internacionais relativas aos direitos humanos: 

Se, para os tratados internacionais em geral, se tem exigido a 
intermediaçao pelo Poder Legislativo de ato com força de lei. de modo a 
outorgar as suas disposiçdes vigencia e obrigatoriedade no plano do 
ordenamento juridico interno, distintamente no caso dos tratados de 
proteçao internacional dos direitos humanos em que o Brasil é parte os 
direitos fundamentais nele garantidos passam, [ . . . I  a integrar o elenco dos 
direitos constitucionalmente consagrados e direta e imediatamente exigiveis 
no plano do ordenamento juridico interno.loO 

Entende-se que no Brasil a corrente doutrinária que defende os direitos 

humanos ganha cada vez mais estudiosos do Direito Constitucional e do Direito 

Internacional, como os juristas Dalmo de Abreu Dallari, FAbio Konder Comparato, 

Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins. 

Outro ponto importante e O respeito a hierarquia que as declarações 

internacionais assumem no ordenamento juridico brasileiro. E de vital importância a 

recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal que reconheceu o status de norma 

supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos e alterou anterior 

posicionamento da Corte: 

DIREITO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PRISAO CIVIL DO 
DEPOSITARIO INFIEL. PACTO DE SAO JOSE DA COSTA RICA. 
ALTERAÇAO DE ORIENTAÇAO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 

"SILVA, Ribeiro da. Em nota, indica-se a obra em que se €montra a Citaçao de TRINDADE, Antonio 
~ugusto  Cançado. A incorporação das normas internacionais de proteçao dos direitos 
humanos no direito Brasileiro. san J O S ~  de Costa Rica: Instituto Interamericano de Direitos 
Humanos, 1996. p. 207-208. 
'O0 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direito Internacional e direito interno: Sua interação na 
proteçso dos direitos humanos. Série de Documentos n. 14. Instrumentos internacionais de proteção 
dos direitos humanos. Sao Paulo: Procuradoria Geral do Estado, 1997, p. 46. 



CONCESSAO DA ORDEM. 1. A materia em julgamento neste habeas 
corpus envolve a temática da (in)admissibilidade da prisao civil do 
depositário infiel no ordenamento juridico brasileiro no periodo posterior ao 
ingresso do Pacto de São José da Costa Rica no direito nacional. 2. Há o 
caráter especial do Pacto Internacional dos Direitos Civis Políticos (art. 11) e 
da Convença0 Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San Jose da 
Costa Rica (art. 7", 7). ratificados, sem reserva, pelo Brasil. no ano de 1992. 
A esses diplomas internacionais sobre direitos humanos 6 reservado o 
lugar eapeclfico no ordenamento jurldlco, satando abalxo da 
ConstituiçBo, porém acima da legislação interna. O status nomativo 
supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos 
pelo Brasil, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele 
conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificaçao. 3, Na 
atualidade a única hip6tese de prisão civil, no Direito brasileiro, é a do 
devedor de alimentos. O art. 5". 52", da Carta Magna, expressamente 
estabeleceu que os direitos e garantias expressos no caput do mesmo 
dispositivo não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a Republica Federativa do 
Brasil seja parte. O Pacto de Sao Jose da Costa Rica. entendido como um 
tratado internacional em materia de direitos humanos, expressamente, s6 
admite, no seu bojo, a possibilidade de pris.30 civil do devedor de alimentos 
e, conseq&ntemente, nao admite mais a possibilidade de prisao civil do 
depositário infiel. 4. Habeas corpus concedido. (HC 95967, Relator(a1: Min. 
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 11111/2008. DJe-227 
DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-02 PP- 
00407).'~' 

Tanto que a antiga posição daquela Corte era fortemente criticada por 

Ribeiro da Silva: 

-~ 
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Com fundamento nessa disposiçao (artigo 5". parágrafo 2O da Constituiçao) 
passou-se a defender que os instrumentos internacionais sobre direitos 
humanos tem hierarquia superior c3 lei, (...). Desde a promulgação da atual 
ConstituiçAo, a normativa dos tratados de direitos humanos em que o Brasil 
6 parte tem efetivamente nível constitucional e o entendimento contrário 
requer demonstração. A tese da equiparaça0 dos tratados de direitos 
humanos a legislaçao infraconstitucional - tal como ainda seguida por 
alguns setores da pratica judiciária - nao só representa um apego sem 
reflexa0 a uma tese anacrdnica no artigo 5' (2) da Constituiçao Federal 
~ ras i l e i ra . ' ~~  

Porém, ainda assim, há resistência de parte da doutrina e da 

jurisprudência, conforme esclarece Ant6nio Augusto Cançado Trindade: 

Afastada, no presente domlnio, a compartimentaçao, tebrica e estática da 
doutrina clássica, entre direito internacional e o direito interno, em nossos 
dias, com a interação dinamica entre um e Outro neste Ambito de proteçao, 
é o próprio direito que se enriquece - e Se j ~ s t i f i ~ a  - na medida em que 
cumpre a sua missa0 ultima de fazer justiça. No Presente contexto, o direito 
internacional e o direito sao e fortalecimento do direito de proteçao do ser 
humano. Nestes, anos derradeiros, a conduzir-nos ao final do s&culo, é 
alentador que na mesma direçao. coi:$dindo no propósito básico e último 
de ambos da proteção, do ser humano 

3.2 DECLARAÇÓES INTERNACIONAIS DOS DIREITOS DAS PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

Criada em 10 de dezembro de 1948,'M a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos se caracterizou por sua amplitude e pelo propósito de se 

estabelecer a igualdade entre todos 0s ~ o v o s . ' ~ ~  

lo2 SILVA, Walkare Ribeiro da. Ap1icab;lidade de declaraç6o sociolaboral do Mercosul no Brasil. In, 
Eficácia Jurídica de La declaración sociolaboral De1 mercosur. Buenos Aires: Oficina 
Internacional Del Trabajo, 2002, p. 77-78. 
'O3  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direito 
Internacional e direito interno: Sua interaçao na proteçao dos direitos humanos. S&rie de 
Documentos n. 14, Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. çao Paulo: 
Procuradoria Geral do Estado, 1997, P. 46. 
104 Assinada pelo Brasil em 10 de Dezembro de 1948. 
'O5 Artigo 11 10 ~~d~ pessoa tem capacidade para gozar 0s direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinçao de qualquer espbcie, seja de raça. cor. sexo, lingua, religiao, opiniao 
politica ou de outra natureza, origem nacional Ou social, riqueza, nascimento. ou qualquer outra 
condiçao. 
Artigo "1 - ~~d~~ sao iguais perante a lei e t&m direito , Sem qualquer distinçao, a igual proteçao da 
lei, ~~d~~ têm direito a igual prote@o contra qualquer discriminaçao. que viole a presente Declaração 
e contra qualquer incitamento a tal discriminaça0. 



Conforme ensina Flávia Piovesan: 

A Declaraçao Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de 
dezembro de 1948, pela unanime de 48 Estados, com 8 abstençbes. A 
inexistencia de qualquer questionamento ou reserva feita pelos Estados aos 
principios da Declaração, bem como de qualquer voto contrário às suas 
disposiçdes, confere à Declaraçáo Universal o significado de um c6digo e 
plataforma comum de ação. A Declaraçáo consolida a afirmaçao de uma 
ética universal ao consagrar um consenso sobre valores de cunho universal 
a serem seguidos pelos 

E ressaltou René Cassin, ao tratar do alcance universal da Declaração 

de 1948: 

Seja-me permitido, antes de concluir, resumir as características das 
Declaraçgo, elaborada a partir de nossos debates no período de 1947 a 
1948. Esta Declaração se caracteriza pela amplitude. Compreende um 
conjunto de direitos e faculdades sem as quais um ser humano não pode 
desenvolver sua personalidade fisica, moral e intelectual. Sua segunda 
caracteristica 6 a universalidade: é aplicável a todas as pessoas e a todos 
os países. raças, religibes e sexos, seia qual for o regime politico dos 
territbrios nos quais incide. AO finalizar os trabalhos. a Assembléia Geral, 
graças A minha proposiçao. proclamou a Declaração Universal, tendo em 
vista que, at8 então, ao longo dos trabalhos, era denominada Declaração 
internacional. Ao faze-to, conscientemente, a comunidade internacional 
reconheceu que o indivlduo é membro de direito da sociedade humana, na 
condiçao de sujeito do Direito das Gentes. Naturalmente, é cidadao de seu 
pais, mas também é cidadao do mundo, pelo fato mesmo da proteçao 
internacional que lhe é assegurada. Tais são as caracteristicas centrais da 
~ec la raçáo . '~~  

Quanto a seguridade social, ressaltou a Declaração: 

Artigo XXII - Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito a 
segurança social e á realizaçao, pelo esforço nacional, pela cooperação 
internacional e de acordo com a 0rganiZa~a0 e recursos de cada Estado, 
dos direitos econdmicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade 
e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 

E no que se refere ao trabalho, a Declaraçáo enfocou diversos 

aspectos: 

I'* PIOVESAN. ~ l á ~ i ~ ,  ~ i ~ ~ i t ~ ~  Humanos e o Direito Constitucional Internacional. ia ed,  são ~~. - ~ 
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Artigo XXIII - Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego. a condiçdes justas e favoráveis de trabalho e à proteçao contra O 

desemprego. Toda pessoa. sem qualquer distinçao. tem direito a igual 
remuneraçao por igual trabalho. Toda pessoa que trabalha tem direito a 
uma remuneraç%o justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua 
familia, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se 
acrescentarao, se necessário, Outros meios de proteçao social. Tada 
pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a 
proteção de seus interesses. 

A Declaração Universal de 1948 objetivou . 

... delinear uma ordem pública mundial fundada no respeito à dignidade 
humana, ao consagrar valores básicos universais. Desde seu preambulo, 6 
afirmada a dignidade inerente a toda pessoa humana. titular de direitos 
iguais e inalienàveis. Vale dizer, para a Declaraçao Universal a condiçao de 
pessoa é o requisito Único e exclusivo para a titularidade de direitos. ( . . )  A 
dignidade humana como fundamento dos direitos humanos é a concepção 
que, posteriormente. viria a ser incorporada por todos os tratados e 
declaraçbes de direitos humanos, que PlzSaram a integrar o chamado 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

3.3 PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONOMICOS, SOCIAIS E 

CULTURAIS 

O Pacto Internacional dos direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

tambbm se referiu aos direitos fundamentais da Declaraçáo Universal dos Direitos 

Humanos. Contudo, evidentemente, salientou 0s direitos econômicos e sociais, tanto 

que, nos artigos 60 a gO, da Parte 111, orientou 0s Estados Soberanos a promoverem 

e garantirem: 

. Direito de todo o cidadão ter a possibilidade de exercer um ofício 

remunerado; . Receber formação técnica e profissional adequada para o 

exercicio desse oficio; 

' O 8  PIOVESAN FIàvia, Direitos e o Direito Constitucional Internacional. 7a e d ,  sao 
Paulo: Saraiva, 2006. p. 131 



Todo o cidadão deve ter condições de trabalho consideradas 

justas e favoráveis entre elas o pagamento de salário pela 

função exercida sem haver diferenças por idade, sexo, credo OU 

deficiência física, cujo valor possa assegurar a sobrevivência 

dessa pessoa; um ambiente de trabalho que nao ofereça riscos 

a sua integridade física, assim como um período de folga 

remunerado e limite de horas dedicadas ao trabalho; 

Os sindicatos devem ter a possibilidade de se associarem 

formando uma entidade mais representativa como federações e 

confederações e se o trabalhador assim o desejar se associar; 

Exercer o direito a greve, dentro das normas legais de cada 

nação; 

Liberdade sindical e proteção do direito sindical de acordo O que 

está estabelecido na Convenção n. 87 da OIT, sem 

possibilidade de medidas legislativas que as proíbam; 

Direito tanto a previdência social, quanto ao seguro social; 

A mãe exercer o direito a licença maternidade remunerada; 

proibição de menores de quatorze anos trabalharem, exceto na 

condição de aprendizes com limites de horário para exercer a 

profissão. 

Ensina Flávia Piovesan: 

Tal como o pacto Internacional dos Direitos Civis e Politicos, o maior 
objetivo do Pacto Internacional dos Direitos Econdmicos, Sociais e Culturais 
foi incorporar os dispositivos da DeclaraçBo Universal sob a forma de 

juridicamente obrigatdrios e VinculanteS. Novamente, assumindo a 
roupagem de tratado internacional. 0 intuito desse Pacto foi permitir a 
adoçao de uma linguagem de direitos que implicasse Obrigaçbes no plano 
internacional, mediante a sistemática da lnternati~nal acconuntabiljty. (sto 6 ,  
somo outros tratados internacionais, esse Pacto criou obrigaçdes legais aos 
Estados-partes, ensejando respyo"8çabilizaçáo internacional em caso de 
violaçáo dos direitos que enuncia. 

PIoVESAN, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. ed., sao 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 168 



E como ressaltou Thomaz Buergenthal: 

Ao ratificar este Pacto, 0s Estados nao se comprometem a atribuir efeitos 
imediatos aos direitos enumerados no Pacto. Ao revks, os Estados se 
obrigam meramente a adotar medidas, ate o m8ximo dos reriircne 

~ - - - . - - -. -- - 
disponiveis,, a fim de alcançarem progressivamente a plena realização 
desses direitos."' 

Portanto: 

Enquanto os direitos civis e polític0~ São auto-aplicáveis, na concepçao do 
pacto os direitos sociais, econ6micos e culturais sao programáticos. sao 
direitos que demandam aplicaçao progressiva, já que nao podem ser 
implementados sem que exista um mínimo de recursos econ6micos 
disponível, um minimo standard teCnic0-econbmico, um minimo de 
cooperaçao econbmica internacional. especialmente, nao podem ser 
implementados s$m que representem efeti~amente uma prioridade na 
agenda nacional. 

3.4 DECLARAÇAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA 

A Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência112, 

em seu art. 7O, assegura ao portador de deficiência O direito ao trabalho e à 

Seguridade social, além de outros direitos: 

110 BUERGENTHAL, Thomas. Internacional human rights. P. 44 apud PIOVESAM. Flávia. O Sistema 
Interamericano de Promoção e Proteçáo dos Direitos Humanos: Impacto, Desafios e 
Perspectivas. Advocacia pdblica (publicaçao Oficial do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública), ~ d ,  
? I T f  dezembro de 2000, p. 169. 
..- PIOVESAN, Flávia. Op. Cit. p. 169-170- 
I " RESOLUÇÃO ONU 2.542/75 
Declaraçáo dos ~ i ~ ~ i t o s  das Pessoas Portadoras de Defici6ncia 
Consciente dos compromissos que os Estados Membros assumiram, em virtude da Carta das Naçbes 
Unidas, de obter meios, em conjunto ou separadamente, Para cooperar com a Organizaça~ das 
NaçBes Unidas, a fim de promover niveis de vida mais elevados, trabalho permanente para todos, 
Condiçdes de progresso, desenvolvimento econbmico e Social. a AssemblBia Geral proclama a 
DECLARAÇAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS e solicita que 
se adotem em planos nacionais e internacionais Para que esta sima de base e referencia 
comuns, para o apoio e proteção destes direitos. 



As pessoas portadoras de deficibncia tem direito a segurança económica e 
social e a um nível de vida decente e, de acordo com suas capacidades, a 
obter e manter um emprego ou desenvolver atividades úteis, produtivas e 
remuneradas e a participar dos sindicatos. 

A Declaração de Salamanca incluiu na educação formal os portadores 

de deficiência, e determinou que os estabelecimentos de ensino promovessem a 

aprendizagem deles, justamente para integrá-los à sociedade de forma digna e com 

educaçáo eficiente, conforme abaixo transcrito: 

1) 0 termo pessoa portadora de deficiencia identifica aquele indivlduo que, devido a seus -d&ficits8> 
fisicos ou mentais. não está em pleno gozo da capacidade de satisfazer, por si mesmo, de forma total 
ou parcial, suas necessidades vitais e sociais, como faria um ser humano normal. 2) Os direitos 
proclamados nessa declaraçao sao aplicáveis a todas as pessoas Com deficiência, sem discriminaçao 
de idade, sexo, grupo étnico, nacionalidade, credo politico OU religioso, nivel sociocultural, estado de 
saúde ou qualquer outra situaçao que possa impedi-las de exerc8-la~. por si mesmas ou atravks de 
seus familiares. 3) As pessoas portadoras de deficibncias assiste o direito, inerente a todo e qualquer 
ser humano, de ser respeitadas, sejam quais forem seus antecedentes, natureza e severidade de sua 
deficiência. Elas têm os mesmos direitos que os outros indivíduos da mesma idade, fato que implica 
desfrutar de vida decente, tao normal quanto po~slvel. 4) AS pessoas portadoras de deficiência tem 
os mesmos direitos civis e políticos que os demais cidadaos. O 5 7" da Declaraçao dos Direitos das 
Pessoas Deficientes Mentais serve de pano de fundo a aPlica@o desta determinação. 5) As pessoas 
portadoras de deficiencias tem o direito de usufruir dos meios destinados a desenvolver confiança em 
si mesmas. 6) As pessoas portadoras de deficiências tem direito a tratamento médico e pçico16gico 
apropriados, os quais incluem serviços de prótese e 6rtese, reabilitaçao, treinamento profissional, 
colocaçao no trabalho e outros recursos que Ihes Permitam desenvolver ao máximo suas 
capacidades e habilidades e que Ihes assegurem um Processo rápido e eficiente de integraçao social, 
7) As pessoas portadoras de deficiências tem direito a segurança econdmica e social, e, 
especialmente, a um padrão condigno de vida. Conforme Suas possibilidades, também tem direito de 
realizar trabalho produtivo e a remuneração, bem Com0 de participar de organizaçdes de classe. 8) 
As pessoas portadoras de deficiencias tbm direito a que Suas necessidades especiais sejam levadas 
em consideraçao, em todas as fases do planejamento económico-social do pais e de suas 
instituiçdeç. 9) AS pessoas portadoras de deficiencias tem direito de viver com suas pr6prias fam;lias 
ou pais adotivos, e de participar de todas as atividades sociais, culturais e recreativas da 
Comunidade. Nenhum ser humano em tais condiçbes deve estar sujeito a tratamento diferente do que 
for requerido pela sua pr6pria deficiencia e em beneficio de Sua reabilitaçao. Se for imprescindivel 
sua internaçao em instituiçóes especializadas. é indispensavel que estas contem com ambiente e 
condiçbes apropriadas, tao semelhantes quanto po~sivel aos da vida normal das demais pessoas da 
mesma idade. 10) As pessoas portadoras de deficiencias tem direito a proteçao contra qualquer 
forma de exploraçao e de tratamento discriminatório, abusivo ou degradante. 
1 1 ) AS pessoas portadoras de deficibncia tt?m direito de beneficiar-se da aluda legal qualificada que 
for necessgria, para proteção de seu bemestar e de Seus interesses. 12) AS ~rganizaçbe~ em prol 
das pessoas portadoras de deficibncia devem Ser consultadas em todos 05 assuntos referentes aos 
direitos que concernem a tais indivlduos. 13) As Pessoas portadoras de deficibncia. seus familiares e 
a comunidade devem estar plenamente informados, através de meios de comuni~açao adequados, 
dos direitos roclamados nesta declaraçao, 
CONYENF,& (59163 - Organiza~8o Internacional do Trabalho: recomenda aos paises membros da 
OIT que considerem que o objetivo da readaptaçao profiss~onalé permitir que pessoas portadoras de 
deficiencia consigam e mantenham um emprego conveniente. progridam profissionalmente e, por 
conseguinte, tenham facilitada sua inserçao ou Sua relnserÇa0 na sociedade. DECLARAÇAO DE 
MADRI - 23 DE MARÇO DE 2002: trata da inclusa0 de Pessoas portadoras de deficiencia na 
sociedade, dando enfase aos temas: direitos humanos dos deficientes; igualdade de Oportunidades; 
barreiras que conduzem á discriminaçao e a exclusao; com0 Pessoas com deficiência 
constituem um grupo diverso e emprego como fator-chave Para a inclusão. DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA - , A DE JUNHO DE 1994: trata de ~rinclpios, polltica e PrAtica em educa$ao 
especial. 



N6s delegados A Conferencia Mundial sobre necessidade educativas (...) 
acreditamos e proclamamos que (...) 

- as crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter 
acesso as escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma 
pedagogia centrada na criança. capaz de ir ao encontro dessas 
necessidades; 

- as escolas regulares, seguindo esta orientaçio inclusiva, constituem 0s 
meios os mais capazes para combater as atitudes discrirninatórias, criando 
comunidades abertas e solidarias, construindo uma sociedade inclusiva e 
atingindo a educaçao para todos; al6m disso, proporcionam uma educaçao 
adequada à maioria das acrian~as e promovem a eficibncia, numa 6tima 
relaçao custo-qualidade de todo os sistema educativo. (p. VIII e IX). "" 

3.5 CONVENÇAO INTERAMERICANA PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS 

FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO C O N T R A  AS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA"~ 

Essa Convenção estabeleceu que as pessoas portadoras de 

deficiência teriam os mesmos direitos e liberdades fundamentais que outras 

pessoas, assim como o direito de não serem submetidas a qualquer discriminação, 

porquanto prevalecente o principio da dignidade e da igua~dade."~ 

Referida Convenção, em seu artigo art. I", definiu os termos deficiência 

e discriminação, bem como destacou a inexistência de discriminação quando O fator 

de discriminen n ã o  violar o principio da igualdade: 

Deficiencia significa uma restrição fisica, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais 
atividades essenciais na vida diaria. causada ou agravada pelo ambiente 
econbmica e social. 

O termo discriminação Contra as pessoas portadoras de deficiência" 
significa toda diferenciaçáo, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 

113 MAYOR, ~ ~ ~ d ~ ~ i ~ ~ .  MAYOR, Frederico. Prefácio a publicação da declaração de Salamanca e 
enquadramento da acão na Brea das necessidades educativas especiais. Espanha: UNESCO, 
1994, p. 3. 
114 

Decreto n. 3,956, de 8 de outubro de 2001. Disponivel em 
~ ~ . a D a e s a n t a c a t a r i n a , o r o . b r / a r a u i ~ ~ . ~ h l ? '  Acesso em 26 de fevereiro d 2009, às 
?$h38m. 

pIOvEs,t,~, ~ l à ~ i ~ ,  O Sistema Interamericano de Promo~ao e ProteçBo dos Direitos 
Humanos: impacto, ~ ~ ~ ~ f i ~ ~  e perspectivas. Advocacia Pública (Publicação Oficial do Instituto 
Brasileiro de Advocacia pública). Ed, 12 dezembro de 2000, p 'O. 



antecedente de deficiencia, consequ&ncia de deficiencia anterior 0" 

percepçao de deficiencia presente ou passada, que tenha o efeito OU 

propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por 
parte das pessoas portadoras de deficiencia de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais. 
Não constitui discriminaçao a diferenciaçao ou preferencia adotada pelo 
Estado Parte para promover a integraça0 social ou o desenvolvimento 
pessoal dos portadores de deficikncia, desde que a diferenciaçao ou 
preferencia náo limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e 
que elas n8o sejam obrigadas a aceitar tal diferenciaçao ou preferencia. 
NOS casos em que a legisla@o interna preveja a declaraçao de interdiçao, 
quando for necessária e apropriada para o seu bem-estar. esta na0 
constituirg discriminaçao. 116 

Todos os Estados Soberanos que ratificaram a Convençáo s á o  

obrigados a adotar medidas legais para erradicar a discriminação e permitir a 

integraçáo das pessoas portadoras de deficiencia a ~ociedade."~ E caberá ao 

Estado promover o mínimo necessário para que eles não só se integrem no seio 

social, como tambkm s e  sintam no gozo do direito à cidadania.l18 

Cabe também a o  Estado facilitar o acesso aos se~ i ços  e as 

repartições publicas aos portadores de deficiência, isso por meio da remoção de 

obstáculos arquitetônicos, criação de vias especiais de a c e s ~ o . " ~  Além disso, 

deverá o Estado financiar pesquisas e desenvolver políticas públ icas para a 

reabilitação e a integração das pessoas portadoras de deficiência a sociedade. 

3.6 PROGRAMA DE AÇÃO MUNDIAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA~~O 

D'AMARAL, Teresa Costa. Direltos da pessoa portadora de deficidncia: Uma questao de 
justiça, uma realidade por In SENAC-RIO Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 
AdminiçtraçBo Regional do Rio de Janeiro; IBDD Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiencia (coord.). Sem limite. Inclusáo de portadores de deficiência no mercado de 
f:ybalho. Rio de Janeiro: SENAC Rio Editora, 2003, P. 25. 

PIOVESAN,   lá^,^. ~ i ~ ~ i t ~ ~  humanos e o direito constitucional internacional. ed. sao 
2 u l o :  Saraiva, 2007, p 12. 
. . ~  Op. cit . p. 13. 
119 

120 
op. ci t ,  p. 13. 
Aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas pela Resoluçao n. 37/52, de 03.12.82 



O Programa de Ação Mundial aos portadores de deficiência é um 

importante compromisso que visa a promoção de medidas eficazes à prevenção e à 

reabilitação deles para posterior inserção no convicio social. 

De acordo com esse Programa, as Nações Soberanas deverão, em 

caráter permanente, adotar medidas preventivas e formas de reabilitação para 

integrar as pessoas portadoras de deficiência a sociedade em condições de serem 

incluídas no mercado formal de trabalho. 

E de suma importância os Estados adotarem tais medidas, porquanto 

inúmeras as dificuldades para a inclusão das pessoas portadoras de deficiência no 

mercado formal de trabalho.lZ1 No entanto, o portador de deficiência quando 

devidamente valorizado, treinado e capacitado exerce uma variedade de funções. 

Os Estados-Membros devem adotar uma polltica e dispor de uma estrutura 
auxiliar de serviços, para que as pessoas portadoras de deficiencia das 
zonas urbanas e rurais que gozem de iguais oportunidades de trabalho 

produtivo e remunerado no mercado aberto de trabalho. Deve-se dar 
especial atençao ao trabalho no meio rural e a produçao de ferramentas e 
equipamento adequados Oa Estadoa-Membros podem apoiar a integraçao 
das pessoas portadoras de deficiencia no mercado de trabalho aberto 
mediante diversas medidas, tais corno sistemas de quotas com incentivos, 

reserva ou designaçao de cargos, auxllios ou doaçbes para pequenas 
empresas ou cooperativas, contratos exclusivos ou direitos prioritários de 
produçao, isençbes fiscais, aquisiçbes preferenciais ou outras modalidades 
de assist4ncla tbcnica ou flnanceira a empresas que empreguem 
trabalhadores portadores de deficiência. OS Estados-Membros devem 
apoiar o desenvolvimento de equlpamentos e facilitar o acesso das pessoas 

portadoras de deficl8ncia aos equipamentos e h assist6ncia de que 
necessitem para realizar O seu traba1h0.l~~ 

Algumas Nações, justamente para estimular a contrataçao das 

pessoas portadoras de deficiência, concedem incentivos fiscais as empresas que se 

dispuserem a e prepará-los para O mercado formal de trabalho. Porem, 

1 2 '  PERES, ~~~i~~ cristiane Nascimento Campos; VAZ. Heloisa. A inclus%o do deficiente no 
e~cluslvo mercado de trabalho. Disponlvel em 
<h~~~:~~w,faeso,edu,brlhorus/a~iqoç/~%20inclu~%C3%A30%20d~%~0deficiente%2Ono%2xcusi 
~ ~ % 2 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ % ~ ~ ~ ~ % ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ h ~ % 2 0 - % 2 0 P E R E S % ~ f '  Acesso em 26 de fevereiro de 

2009. As 23h20m. 
122 ~~~~~~d~ pela ~ ~ ~ ~ ~ b l b , ~  Geral da ONU. atrav6s da resoluÇg0 37/52. de 13/02/1982. 



ainda assim, as constantes crises econômicas e o desconhecimento desses 

benefícios pelas empresas não surtem resultados satisfatórios. 

De acordo com Ana Claudia Vieira: 

Existe um grande número de Pessoas com deficiencia que vive em zonas 
rurais. Quando a econ6mica familiar está baseada na agricultura ou noutra 
atividade própria ao meio rural e existe a tradicional famllia ampliada, pode- 
se confiar tarefas úteis a quase todas as pessoas com deficiencia. Por.+m, $ 
medida que aumenta o numero de famílias que abandonam as regibes 
rurais e se dirigem aos centros urbanos, que a agricultura se torna 
mecanizada e mais comercializada. que as transaçbes monetArias vem 
substituir o sistema de trocas e a famllia ampliada desintegra-se, a situaçao 
das pessoas com deficiencia quanto a falta de oportunidades de trabalho 
torna-se ainda mais grave. Nos bairros pobres das cidades, a concorr&ncia 
para conseguir-se trabalho 6 grande e na0 existem muitas outras atividades 
economicamente produtivas. Muitas pessoas deficientes dessas zonas 
vêem-se forçadas il inati~idade,~: tornam-se dependentes, outras sao 
obrigas a recorrer A mendicancia. 

E para impulsionar a inserção dos portadores de deficiência no 

mercado de trabalho, indispensável o esforço da iniciativa privada e do setor público 

para a criação de novas políticas de contratação, melhorias dos locais de trabalho, 

cursos de conscientização e valorização daqueles profissionais e etc 

Além disso, possível ate mesmo a criação de entidades regional, 

nacional e internacional que contribuam para O planejamento de serviços e 

programas às pessoas portadoras de deficiência, porquanto proveitoso todo esforço 

para a mudança do atual contexto social. 

3.7 CONVENÇÕES, RECOMENDACOES E ESTUDOS TÉCNICOS DA OIT 

123 SUSSEKIND. Arnaldo. Convençbes da OIT e Outros Tratados. 3' ed. Sao Paulo: LTr, 2007, p, 
38. 
'24 CISZEWSKI Ana claudia Vieira de Oliveira. O trabalho da Pessoa portadora de deficiéncia. 
%o Paulo: LTr, 2005, p. 46. 



Salienta-se que as Convenções são consideradas "Tratados-Leis", 

porquanto os princípios e as regras nelas inseridas regem relações internacionais e 

estabelecem compromissos e obrigaçaes aos Estados signatários. lZ5 

Quanto as normas internacionais do  trabalho: 

Elas são elaboradas com a finalidade de serem universais, ou seja, 
aplicáveis e a icançá~ei~ por PaiSeS Com estruturas sociais bastante 
diferentes e em todos os estAgi0~ de desenvolvimento econ6mico e 
trabalhista. Para que este objetivo seja alcançado, as normas devem ser 
flexiveis e não rígidas, mas ao mesmo tempo, devem fixar metas para o 
progresso social, que tenham ~ent ido."~ 

Entretanto, a ratificação das ~onvenções'~' pelos Estados signatários 

não significa sua aplicação imediata na estrutura legislativa interna, e justamente por 

isso os Estados se obrigam a emitir relatórios para controle internacional. Um 

exemplo clássico diz respeito a Convenção n. 132 da OIT que regulou as férias dos 

trabalhadores e revogou diversos artigos da Consolidaçáo das Leis do ~ r a b a l h ~ . ' ~ ~  

Esses relatórios periódicos a Repartiçao Internacional do Trabalho servem de meio 

eficaz para se verificar o cumprimento das normas internacionais pelos paises 

signatários. 

Conforme ensina Maurício Godinho Delgado: 

lZ5 REPARTIÇAO INTERNACIONAL DO TRABALHO. AS normas internacionais do trabalho. 
Genebra: 1978. p. 20. 
126 Op. cit., p. 20. 
''' "Tratados" sao documentos obrigacionais, normativos e programáticos firmados entre dois ou mais 
Estados ou entes internacionais. "Convençbes" S ~ O  eSPéCieS de tratados. em 
documentos obrigacionais, normativos e programáticos aprovados Por entidade internacional, a que 
aderem voluntariamente seus membros. Não obstante ser esse 0 USO corrente da expresçao, na 
verdade as convençaes podem ser também subscritas apenas Por Estados, sem participação de 
entes internacionais. Tendencialmente, contudo, a Organiza~ao das Naçaes Unidas e a Organização 
Internacional do Trabalho (esta, sempre) t8m atribuído o 'nome de ConvenMo aos tratados 
multilaterais adotados por suas assernbl6ias e conferencias'. (...) A recomendaçao consiste em 
diploma programático expedido por ente internacional enunciado aperfeiçoamento normativo 
Considerado relevante para ser incorporado pelos Estados. * declaraçao também é diploma 
programático, embora expedido por, Estados soberanos em face de determinado evento ou 
progresso, (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 3' Ed.. Si30 Paulo: L T ~ ,  
2004, p. 154-155). 
128 MOURA, Luiz Arthur de. A Convença0 o 132 da OIT e a revogaçao dos artigos da CLT referentes 
às férias. Jus Navigandi, Teresina, ano 7,  n. 117, 29 out. 2003. Disponível em: 
~http: /~j~s2. i io~,com,br~doutr i~a/texto.a~p?id=~~6~'.  Acesso em: 28 fev. 2009. 



Os tratados e convençdes internacionais podem ser fonte formal do Direito 
interno aos Estados envolvidos. Assim. irao englobar no conceito de fonte 
normativa heterdnoma (lei, em sentido material ou sentido amplo), desde 
que o respectivo Estado soberano lhe confira ratificaçao ou adesao - 
requisitos institucionais derivados da noção de soberania. No direito do 
Trabalho, as convençdes da OIT, quando ratificadas pelo Estado brasileiro, 
t&m se tornado importantes fontes formais justrabalhistas no 

por outro lado, mesmo as ~0n~enÇõeS não ratificadas pelos Estados 

Soberanos constituem princípios que podem orientar políticas públicas internas. E 

conforme ensina Arnaldo Sussekind: 

(...) porquanto servem de inspiraçao e modelo para a atividade legislativa 
nacional, os atos administrativos de natureza regulamentar, os instrumentos 
de negociaçAo coletiva e os laudos da arbitragem voluntaria ou compuls6ria 
dos conflitos coletivos de interesse. Em relaçao aos dois instrumentos há, 
contudo, um elo comum: devem ser submetidas a autoridade nacional 
competente para aprovar a ratificaçgfo da convençao ou para adotar as 
normas constantes da recomendaçao. 

3.8 DECLARAÇÃO SOBRE PRINC~PIOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS NO 

TRABALHO 

De acordo com a Organização Mundial do Com&rcio, imprescindivel a 

fixação de normas mínimas de proteçáo ao trabalho, porquanto o seu desrespeito 
possibilita a concorrência desleal pelos países que a s  ignoram. Então, & a 

Organização Internacional do Trabalho a entidade reSPOnS8vel em fiscalizar e cobrar 

dos países signatários das convenções (lato sensu) a sua efetiva aplicação, 

justamente para que os  direitos e garantias IA consagrados sejam respeitados, tais 

como:13' 

Liberdade sindical e o reconhecimento que o trabalhador 

tem o direito a negociação coletivai 

'29 DELGADO, ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  ~ ~ d i ~ h ~ .  curso de Direito do Trabalho. 3"d., Sao Paulo: LTr, 2004, p, 
155. 

SUSSEKIND, Arnaido. Convenções da OIT e Outros Tratados. 3' ed. Sao Paulo: LTr, 2007, p, 
28. 
131 op. cit., p. 41. 





encargos familiares, nível social ou cultural. tenham necessidade de proteção ou 
o 133 assistência especial (art. 5 ). 

E o art. 3" dessa Convenção impõe obrigações aos Estados signatários 

com o intuito de excluir qualquer forma de discriminação em matéria de emprego e 

trabalho: 

Todo o Estado Membro para a qual a presente Convenção se encontre em 

vigor deve, por métodos adequados Bs circunstAncias e aos usos nacionais: 

a) Esforçar-se por obter a colaboraçao das organizaçdes representativas de 
patrdes e trabalhadores e de outros organismos apropriados, com o fim de 
favorecer a aceitaçao e aplicaçáo desta politica; 

b) Promulgar leis e encorajar os programas de educação próprios a 
assegurar esta aceitaçao e esta aplicaçao; 

c) Revogar todas as disposiçbes legislativa~ e modificar todas as 
disposiç8es ou práticas administrativas que sejam incompatíveis com a 
referida politica; 

d) Seguir a referida polltica no que diz respeito a empregos dependentes da 
fiscalizaçCio direta de uma autoridade nacional; 

e) Assegurar a aplicaçao da referida polltica nas atividades dos serviços se 
orientação profissional. formaçao profissional e colocação dependentes da 
fiscalização de uma autoridade nacional; 

f) Indicar, nos seus relatórios anuais sobre a aplicação da Convenção, as 
medidas tomadas em conformidade com esta politica e os resultados 
obtidos. 

portanto, indiscutível o esforço dos organismos internacionais para 

excluírem qualquer forma de "discriminação", seja no campo do emprego e trabalho, 

como em outros setores da sociedade. 

I RECOMENDAÇÃO N. 99 SOBRE ADAPTAÇÃO E READAPTAÇÃO 

PROFISSIONAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DE 1 9 5 5 ' ~ ~  

'33 A Portaria n. 604, de 1. 6.2000 criaram os Núcleos de Promo~ã0 da Igualdade de Oportunidades e 
de Combate à discriminação, Cf. capitulo VIII sobre a atuaçã0 do Ministerio do Trabalho a respeito da 
grantia dos direitos dos portadores de deficiência. 

A Convenção n. 159 e as ~ecomendações ns. 99 e 168 empregam OS termos "pessoa invalida"; 
houve quem traduzisse invalido por deficiente. A pessoa na0 6 nem invalida nem "deficiente". Hoje, 
toda orientaçao de inclusao permite que se faça uma adaptaçao: "pessoa portadora de defici&nciaU. 



A Organização Internacional do Trabalho, em 1955, já manifestava 

preocupação quanto ao ingresso do portador de deficiência no mercado de trabalho 

e, justificadamente, editou a Recomendação n. 99 que, dentre os vários itens, 

destacam-se: 

I - Art. l0 - Definiçbes: Adaptaçao e readaptaçao são parte de um processo 
continuo consistente em propiciar meios - especialmente via orientaçao 
profissional, forrnaçao profissional e colocaçao seletiva. 

11 - Art. Z0 - Campo de aplicaçao da adaptaçao e da readaptaçao: aplica-se 
a todo tipo de deficikncia, independente da origem e da natureza. 

III - Art. 3O a 11 - Principios e mdtodos relativos à orientaçáo profissional, à 
formaçao profissional e colocaçaio. Seus principais tbpicos são abordados 
na Convençâo n. 159 e na Recomendação n. 168. 

IV - Arts. 12 a 19 - OrganizaçBo administrativa: enunciam-se as politicas e 
açBes que as autoridades competentes devem desenvolver para efetivar os 
serviços de adaptaçao e readaptaMo. 

V - Arts 20 a 25 - Mdtodos para favorecer a utilizaçao pelas pessoas 
portadoras de deficibncia dos meios de adaptaçao e readaptação. 

VI - Arts. 26 e 27 - Colaboraçao entre as instituiçbes encarregadas do 
tratamento medico e as da adaptaçao e readaptaçao profissionais. 

v11 - Arts. 28 a 31 - Medidas para aumentar as oportunidades de emprego 
das pessoas portadoras de deficiencia. 

VIII - Arts. 32 a 3 

5 -Trabalho protegido 

IX - Arts 36 a 40 - Disposiçbes especiais para adolescentes portadores de 
deficibncia. 

x - ~ r t s .  41 e 42 - Aplicaçao dos principias de adaptaçao e readaptaçao. 

3.11 CONVENÇÁO N. 159 SOBRE REABILITAÇÁo E EMPREGO (PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA) DE 1983'~' 

AO contrário da Recomendação n. 99, a Convenção 159 tem apenas 

três partes: parte 1, coritendo as definições e o campo de sua incidência; Parte 11, 

com os principias da ~olit ica de reabilitação profissional e emprego para pessoas 

135 A Convença0 n. 159 foi ratificada pelo Brasil 



portadoras de deficiência; e, por fim, a Parte III, contendo medidas nacionais para o 

desenvolvimento de serviço de reabilitaçáo profissional e emprego.'3" 

136 A Conferência Geral da OrganizaGo Internacional do Trabalho: 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administraçao do Escritório Internacional do Trabalho e 
realizada nessa cidade em l0 de junho de 1983, em sua sexagbsima nona reuniao; 
Tendo tomado conhecimento das normas internacionais existentes e contidas na Recomendaçao 
sobre a habilitaçáo e reabilitaçao profissionais dos deficientes, 1955, e na Recomendaçao sobre o 
desenvolvimento dos recursos humanos, 1975; 
Tomando conhecimento de que, desde a adoçao da Recomendaçao sobre a habilitação e reabilitaçao 
profissional dos deficientes. 1955, foi registrado um significativo progresso na compreensao, das 
necessidades da reabilitaçao, na extensa0 e organiza@o dos Serviços de reabilitaçao e na legislaçao 
e no desempenho de muitos Paises Membros em relaÇa0 às questbes cobertas por essa 
recomendação; 
Considerando que a AssemblBia Geral das Naçbes Unidas Proclamou 1981 o Ano Internacional das 
Pessoas Deficientes, com o tema "ParticipaçSo plena e iguaMadeM, e que um programa de açáo 
mundial relativo às pessoas deficientes permitiria a adoça0 de medidas eficazes a nlvel nacional e 
internacional para atingir metas de "participaçao plena" das Pessoas deficientes na vida social e no 
desenvolvimento, assim como de "igualdade"; 
Depois de haver decidido que esses progressos tornaram oportuna a conveniencia de adotar novas 
normas internacionais sobre o assunto, que levem em consideraçao, em particular, a necessidade de 
assegurar, tanto nas zonas rurais como nas urbanas, a igualdade de oportunidade e tratamento a 
todas as categorias de pessoas deficientes no que Se refere a emprego e integraçao na 
comunidade; depois de haver determinado que estas proposiçbes devam ter a forma de uma 
convençao, adota com a data de vinte de junho de mil novecentos e oitenta e tr&s, a presente 
Convençao sobre reabilitaçso e emprego (Pessoas deficientes), 1983. 
PARTE I 
Definiçbes e Campo de Aplicaçao 
Artigo 1 
1. Para efeito desta Convençao. 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 deficiencia de Caráter fisico ou mental devidamente 
comprovada. 
2. Para efeitos desta ConvençAo, todo o Pais Membro deverá considerar que a finalidade da 
reabilitaçao profissional é a de permitir que a pessoa deficiente obtenha e conserve um emprego e 
proqrida no mesmo, e que se promova, assim a integraçao ou a reintegraçao dessa pessoa na 
sociedade. 
3. Todo Pais Membro aplicará os dispositivos desta Convenção atravbs de medidas adequadas 
condiçbes nacionais e de acordo com a experiencia (Costumes, USO e hábitos) nacional. 
4. As proposiçaes desta Convença0 serao aplicáveis a todas as categorias de pessoas deficientes, 
PARTE II 
Principias da Politica de Reabilitação Profissional e Emprego Para Pessoas Deficientes 
Artigo 2 
De acordo com as condiçBeS nacionais, experiéncias e possibilidades nacionais, cada Pais Membro 
formulará, aplicará e periodicamente revisará a Politica nacional sobre reabilita~ao profissional e 
emprego de pessoas deficientes. 
~ r t ~ ~ o  3 
Essa politica deverá ter por finalidade assegurar que existam medidas adequadas de reabilitaçao 
profissional ao alcance de todas as categorias de Pessoas deficientes e Promover Oportunidades de 
emprego para as pessoas deficientes no mercado regular de trabalho. 
~ r t i ~ o  4 
Essa politica deverá ter como base o principio de igualdade de oportunidades entre os trabalhadores 
deficientes e dos trabalhadores em geral. Deve-se-& respe1tar.a Igualdade de Oportunidades e de 
tratamento para as trabalhadoras deficientes. As medidas ~ositlvas especiais com a finalidade de 
atingir a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamentoentre trabalhadores deficientes e os 
demais trabalhadores, ,,ao devem ser vistas como discrimlnat6rias em relaçao a estes últimos, 
Artigo 5 



Na primeira parte, o termo "reabilitação" compreende tanto a 

adaptação, quanto a readaptação, porquanto objetiva que a pessoa portadora de 

deficiência consiga e mantenha um emprego, e neste progrida, permitindo a sua 

integração ou, dependendo do caso, a reintegração na sociedade (art. 1,s zO). 

Na segunda parte, a política de aplicação dos princípios deve 

preservar a igualdade entre todos OS trabalhadores: 

. Igualdade de tratamento direcionado aos homens e as 

mulheres; 

. As medidas positivas especiais em nenhuma hip6tese devem 

ser entendidas como discriminatórias; 

. Faz-se necessária a consulta as organizações representativas 

tanto dos empregadores e de empregados; 

. Consulta às organizaçdes que representam as pessoas 

portadoras de deficiência; 

Na terceira parte, os mecanismos de desenvolvimento devem 

assegurar os serviços de orientação, formaça0 e ~ ~ C O ~ O C ~ Ç ~ O  profissional, bem 

As organiza~&~ representativas de empregadores e de empregados devem ser consultadas sobre a 
aplicaçao dessa política e em particular sobre as medidas que devem ser adotadas para promover a 
cooperaçao e coordenaçao dos organismos públicos e particulares que participam nas atividades de 
reabilitação profissional. As organizaçdes representativas de e Para deficientes devem, tambem ser 
consultadas. 
PARTE III 
Medidas a Nível Nacional para o Desenvolvimento de Serviço de Reabilitaçao Profissional e Emprego 
para Pessoas Deficientes 
Artigo 6 
Todo o pais Membro, mediante legislação nacional e Por Outros Procedimentos, de Conformidadecom 
as condiçees e experibncias nacionais, deverá adotar as medidas necessárias para aplicar 0s Artigos 
2, 3, 4 e 5 da presente Convenção. 
Artigo 7 
Aç autoridades competentes deverao adotar medidas para Proporcionar e avaliar os serviços de 
orientação e formaça0 profissional, COIOC~Ç~O, emprego e outros semelhantes, a fim de que as 
pessoas deficientes possam obter e Conservar um emprego e progredir no mesmo; sempre que for 
possível e adequado, serao utilizados os Serviços existentes Para 0s trabalhadores em geral, com as 
adaptaçbes necessárias. 
Artigo 8 
Adotar-se.ao medidas para promover O estabelecimento e desenvolvimento de serviços de 
reabilitaçao profissional e de emprego para Pessoas deficientes na zona rural e nas Comunidades 
distantes. 
Artigo 9 
Todo Pais Membro deverá esforçar-se para assegurar a formaça0 e a disponibilidade de assessores 
em matéria de e outro tipo de pessoal quallficado que se ocupe da orientação 
profissional, da formação profissional, da cOloCaÇão e do emprego de pessoas deficientes. 



como garantir a existência de políticas públicas que fixem condições mínimas de 

reinserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho. 

A Recomendação n. 168 traz uma releitura da Convenção n. 159, 

sendo importante destacar: 

Em relaçao a geração de emprego, estas deveráo estar 

condizentes com o emprego, assim como o salário base pago à 

categoria profissional. 

Deveráo ser incluídos incentivos fiscais para que sejam criados 

novos postos de trabalho, assim como organizados cursos para a 

formação de mão de obra para a capacitação profissional. 

a Criação de subcategorias profissionais que assegurem o 

emprego daqueles que não podem mais trabalhar. 

Estimular a criação de ~00perativa~ de trabalho abertas aos 

trabalhadores que se interessem em juntar-se ao grupo. 

Estimular a criação de micro e pequenas empresas. 

a Reduzir ou isentar 0s impostos para a Compra de máquinas e 

equipamentos para a formação e qualificação de mão de obra. 

Estimular o emprego em meio período para os trabalhadores 

que riso possam trabalhar em tempo integral. 

os serviços deverão contar com a participação de 

representantes dos empregadores, empregados, pessoas portadoras 

de deficiência e da comunidade. 



A readaptação nas zonas rurais ser incluída nas politicas 

nacionais de desenvolvimento rural. 

Todos os profissionais que trabalham com a readaptação 

profissional deverão receber formação e orientaçáo adequadas. 

As organizações de empregadores e empregados deverão 

trabalhar em conjunto para assegurar Uma política à promoção, 

formação e o emprego adequado, no mesmo nível de igualdade com 

os demais empregados. 

Discutir os problemas de readaptação profissional nas 

assembléias de órgãos sindicais. A readaptação deve ser parte 

integrante dos regimes de seguridade social. 

AS políticas e programas de readaptação profissional devem estar em 

sintonia com as políticas e programas gerais, com vistas ao desenvolvimento social 

e econômico, bem como à promoção do emprego formal, à formação profissional, à 

integração social, à seguridade social, AS cooperativas, ao desenvolvimento rural; as 

pequenas indústrias, ao artesanato, à segurança e higiene do trabalho, à adaptação 

de métodos e organização do trabalho às necessidades pessoais e à melhoria das 

condições laborais. 

3.13 EVOLUÇAO HISTÓRICA NO BRASIL 

A Constituição outorgada em 25.3.1824, em Seu art. 179 estabeleceu, 

em tese, o direito 3 igualdade, porem, em Seu art. 8 O ,  suspendeu 0s direitos politicos 



das pessoas portadoras de deficiência física ou moral, e nem sequer mencionou 

qualquer proteção ao emprego e profissão dos portadores de deficiência: 13' 

Art. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e politicos dos cidadaos 
brasileiros, que tem Por base a liberdade, a segurança individual e a 
propriedade, é garantida pela Constituiçao do Imp6rio. pela maneira 
seguinte: 

XIII. A Lei será igual para todos. quer proteja. quer castigue, o 
recompensará em proporç60 dos merecimentos de cada um. 

XIV - todo cidadão pode ser admitido aos Cargos Públicos Civis, Politicos 
ou Militares. sem outra diferença que na0 Seja a de seus talentos e virtudes; 

XV - nenhum genero de trabalho, de cultura, indústria, ou comercio pode 
ser proibido, uma vez que na0 se oponha aos costumes públicos, 
segurança, e sailde dos cidadgos. 

Art. 8. Suspende-o o exercicio dos Direitos P o ~ ~ ~ ~ c o s :  I - Por incapacidade 
physica, ou moral. 

Segundo Otto Marques da Silva, a ~riIneira tentativa de ajudar as 

pessoas portadoras de deficiência surgiu em 29 de agosto de 1835, por meio de um 

projeto de lei. Porém, por questões políticas não obteve êxito, mas, o seu art. 10 

prescrevia: "Na capital do Império, como nos principais lugares de cada Provincia, será criada uma 

classe para surdos-mudos e para cegos". 13' E nessa época, quaisquer problemas 

relacionados as pessoas portadoras de deficiência eram solucionados com o 

emprego de medidas a ~ ~ i ~ t e n c i a i s . ' ~ ~  

A Constituição de 24.2.1891 também assegurou o direito à igualdade 

(art. 72, Ej 20) e repetiu a suspensão OU perda dos direitos p0liti~0s para os cidadãos 

que apresentassem incapacidade física ou moral. 

'37 CONSTIT"IÇÃO PoLITICA DO IMP~RIO DO BRASIL. Disponível em 
<hfip://w,p~analto.40v.br/ccivil 03/~0nstituicao~Constituicao24.htm> Acesso em lo de março de 
2009, As 15h01m. 
138 SILVA, Otto Marques da. A epopeia ignorada: A Pessoa deficiente na histeria do 
mundo de ontem e hoje. São Paulo: Centro São Camil0 de Desenvolvimento em 
Administração da Saúde (CEDAS), 1986,~. 283. 

SLAIBI FILHO Nagib, 0 direito Civil e as Pessoas Portadoras de Defici&ncia. In: TEPERINO 
Maria Paula (coo;d.). Comentários h legislaçao Federal aplicável as Pessoas portadoras de 
deficiência. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 31, 



Entretanto, a Constituição de 1891 criou a aposentadoria para 0s 

funcionários públicos considerados inválidos: "Art 75. A aposentadoria só poderá ser dada 

aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da ~ a ç ã o . " ' ~ ~  

A Constituição de 1934'~' manteve o principio da igualdade e 

assegurou a proteção social do trabalho ao determinar as suas condições nas 

cidades e nos campos. Também adotadas normas de segurança e higiene, criação 

da Previdência Social, com a contribuiçáo igual para a Uniáo, empregado e 

empregador para assegurar aposentadoria na senilidade, invalidez, morte ou 

acidentes de trabalho. E o seu art. 138 estabeleceu O inicio do direito a integração 

social das pessoas portadoras de deficiência: 

Incube A União, aos Estados e 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 educaçao eugenica; 

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 
mortalidade e a morbidade infantis; e de hygiene social, que impeçam a 
propagação das doenças transmisslveis; 

) cuidar da hygiene mental e incentiVar a lucta contra os venenos Sociais, 
942 

A Constituição de 1937, com0 a anterior, repetiu o conteúdo em 

relação aos trabalhadores incapacitados. Contudo, limitou 0 trabalho dos menores 

de quatorze anos, salvo na condição de aprendizes e as mulheres: 

p,rt 137. A legislação do trabalho observará, alem de outros, os 

seguintes preceitos: 

k) de trabalho a menores de catorze anos; de trabalho 

I" CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Disponível em 
~h~ tp :~~w,p~ana~ to .gov .b r~cc i~ i l ~03 /~ons t i t u i cao lC0ns~ i~~ i~ao~~ .h~m> Acesso em 1" de março de 
2009,às 15h24m. 
IJ1 c o ~ s ~ l ~ u l ç A 0  DA REPÚBLICA 3 0 s  ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Disponivel em 
<http://www,Dlanalto,40v,br/ccivil 03/~0nstituicao/Con~titui~ao34.htm> Acesso em l0 de março de 

2009, às 15h31 m. 
142 A R A ~ J O ,  ~~i~ ~ l b ~ d ~  David (coord.). Defesa dos direitos das Pessoas portadoras de 
deficiência. são paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2Oo6, p. 33. 



noturno a menores de dezesseis anos, e as mulheres; 

I) assistencia médica e higienica ao trabalhador e à gestante. assegurando 
a esta, sem prejuízo do salàrio, um periodo de repouso entes e depois do 
parto; 

m) a instituiçao de seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos 
de acidentes do trabalho. 

Preocupou-se o legislador, também, com a infância e a juventude, 

conforme o art. 127 da Constituição: 

Art. 127. A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias 
especiais por parte do Estado, que tornara todas as medidas destinadas a 
assegurar-lhes condiçdes fisicas e morais de vida sa e de harmonioso 
desenvolvimento das suas faculdades. 

A Constituição de 1937, no art. 156, assegurou aos funcionhrios 

públicos considerados inválidos a concessão de aposentadoria por invalidez ou 

idade: 

Art. 156. O Poder Legislativo organizara o Estatuto dos Funcion$rios 
piiblicos, obedecendo aos seguintes preceitos desde já em vigor: 

e) a invalidez para O exerclcio do cargo ou posto determinará a 
aposentadoria ou reforma, que será concedida com vencimentos integrais, 
se contar o funcionário mais de 30 anos de serviço efetivo; o prazo para 
concessao da aposentadoria ou reforma com vencimentos integrais, por 
invalidez, poderá ser excepcionalmente reduzido nos casos que a lei 
determinar; 

f) o funcionario invalidado em consequ6ncia de acidente ocorrido no serviço 
será aposentado com vencimentos integrais, seja qual for seu tempo de 
serviço. 

A Constitui@o de 1946, como as anteriores, assegurou o direito à 

igualdade. Entretanto, no que tange 0s incapacitados para o trabalho, não houve 

novidades expressivas, conforme 0s art. 157 XVI, XVII e 191, 1 § 3' transcritos jn 

~ ~ t .  157. A legislaçáo do trabalho e da Previdencia social obedeceráo aos 
seguintes preceitos, alem de Outros que visem à melhoria da condição dos 
trabalhadores: 

XVI - previd&ncia, mediante contribuição da Uniao, do empregador e do 
empregado, em favor da maternidade e contra as conseqüencias da 
doenqa, da velhice, da invalidez e da morte; 



XVII - obrigatoriedade da instituiçao do seguro pelo empregador contra 0s 
acidentes de trabalho." 

Art. 191. O funcionário será aposentado: 

I - por invalide2 
5 3' Serao integrais OS vencimentos da aposentadoria. quando o 
funcionBrio se invalidar por acidente ocorrido no serviço, por moléstia 
profissional ou por doença grave contagiosa ou incurhvel especificada em 
lei. 

A Constituição de 1967 e a Emenda no 1" de 17.10.1969 foram 

omissas quanto aos direitos das pessoas portadoras de deficiência física. Contudo, 

houve uma inovação no art. 175 $4': 

Art. 175. A família B constituida pelo Casamento e terb direito á proteçao dos 
poderes públicos. 

$ 4 O  Lei especial disporá sobre aSSiStmia à maternidade, infancia e à 
adolescbncia e sobre a educaçáo dos excepcionais. 

Ainda n a  Constituição de 1967. O ar[. 150, 5 l0 reafirmou a s  garantias 

constitucionais para fins de aposentadoria, e em 17 de outubro de 1978 a Emenda 

Constitucional n. 12 garantiu proteção especifica às pessoas portadoras de 

deficiencia: 

Artigo único. É assegurada aos deficientes à melhoria de sua condiçao 
social e econbmica especialmente mediante: 

I - educaçao especial e gratuita; 

11 - assistencia, reabilitaçáo e reinserçao na vida economica e social do 
Pais; 

111 - proibiçao de discriminaçao, inclusive quanto à admissao ao trabalho ou 
ao serviço público e a Salários; 

IV- possibilidades de acesso e edificios e logradouros públicos. 

A Carta Magna de 1988, efetivamente, protegeu e assegurou direitos 

às pessoas portadoras de deficiência, promovendo a inclusão social por  meio  do 

trabalho formal e protegendo-os contra a discriminação, valorizando, ainda, a 

dignidade do ser humano. 

Prescreve o art. l0 da Constituição de 1988: 



A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de direito e tem como fundamentos: 

III - a  dignidade da pessoa humana; 

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

O 'ser humano', o homem. Seia de qual origem for, sem discriminaçao de 
raça, sexo, religiao, convicçao pOlltiCa Ou filosófica, tem direito a ser tratado 
pelos semelhantes como 'pessoa humana', fundando-se, o atual Estado de 
direito, em vários atributos, entre os quais se inclui a 'dignidade' do homem, 
repelido. assim. como aviltante e merecedor de combate qualquer tipo de 
comportamento que atente contra esse apan8gio do homem". '43 

Alexandre de Moraes, no entanto, sobre o principio da dignidade 

humana entende que este "apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, 

prevê u m  direito individual protetivo, seja em relaçao ao próprio Estado, seja em 

relação aos demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever 
,* 144 

fundamental de tratamento igualitário dos próprios semelhantes . 

Sobre o princípio da dignidade humana ensina Maria Celina Bodin de 

Moraes: 

JosB Cretella ~unior, sobre dignidade da pessoa humana, comenta: 

O respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento do imperativo 
categórico kantiano, de ordem moral, tornou-se um comando jurldico no 
Brasil com o advento da Constituição Federal de 1988, do mesmo modo 
que jb havia ocorrido em outras Partes. Em particular. ap6s o tkrmino da 
Segunda Grande Guerra, em reaÇ80 às atrocidades cometidas pelo nazi- 
fascismo, a DeclaraMo Universal dos Direitos Humanos, proclamada pelas 
Naçbes Unidas em 1948, enunciava em seu art. to: 'Todas as pessoas 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos.' A Constituição italiana de 
1947, entre os princípios fundamentais, tambbm jB havia proclamado que 
Gtodos os cidadãos tem a mesma dignidade e sao iguais perante a lei', N ~ O  
obstante, costuma-se apontar a Lei Fundamental de Bonn, de maio de 
1949, como o primeiro documento legislativo a consagrar o principio em 
termos mais incisivos: 'Art. 1, 1 - A dignidade do homem 6 intanglvel. 
~ ~ s ~ e i t á - l a  e protege-la b obrigação de todos os poderes estatais".'45 
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Em relação aos "valores sociais do trabalho", José Cretella Junior 

manifesta-se: 

Sob dois angUlOS, pelo menos, o trabalho pode ser apreciado: pelo 
'individual' ('o trabalho dignifica O homem') e pelo 'social', afirmando-se, em 
ambos os casos, como valor que escalonaçao axiológica se situa em lugar 
privilegiado. Dignificando a pessoa humana, o trabalho tem valor social dos 
mais relevantes. pelo que a atual Constituiçao o coloca como um dos 
pilares da dem~cracia.'~ 

Segundo Josk Afonso da Silva: 

0 s  direitos aos trabalhadores sao de duas ordens fundamentalmente: (a) 
direitos dos trabalhadores em suas relaç8es individuais de trabalho, que sao 
os direitos dos trabalhadores do art. 7"; e (b) direitos coletivos dos 
trabalhadores (art. 9" a I?"),  que sao aqueles que os trabalhadores exercem 
coletivamente ou no interesse de uma coletividade deles. e sao os direitos 
de associaçao profissional ou sindical. o direito de greve. o direito de 
substituiçao processual o direito de participa~ao e o direito de 
representaçao classista.'" 

O art. 3 O ,  por sua vez, estabelece que: 

Constituem objetivos fundamentais da RepSiblica Federativa do Brasil: 

111 - erradicar a pobreza e a marginalizaçao 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 discriminaçao. 

Sobre a redução das desigualdades sociais, José Cretella Junior 

entende que:  

Embora esse objetivo seja l 0 ~ ~ 8 v e l ,  a 'desigualdade social' 6 um fato 
hist6rico-cuitural, que cabe aos governos tentar reduzir, minorar, atenuar, 
mas que apresenta inumeras barreiras. 

Se por um lado, todos sao iguais Perante a lei, Por outro lado, as pessoas, 
'iguais', se desigualam, no decorrer de seu desenvolvimento: 

desigualdade econ6mica. cultural. Um dos obletivos fundamentais do 
~~~~d~ 6 procurar reduzir. de todos 0s modos PoSSivei~. as desigualdades 
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econ6micas e culturais, facultando, de todos os modos, os meios ao 
economicamente fraco, dando-lhe Possibilidades de ascender nesse 
setor. '" 

Nesse contexto, a discriminação e u m a  forte barreira a ser vencida 

pelas pessoas portadoras de deficiencia, já que  Ihes e negada B igualdade para 

obterem, b e m  como manterem um emprego formal e,  consequentemente, relegadas 

às margens da sociedade. 

Então, cabe a o  Estado. com o objetivo de assegurar a igualdade entre 

todos, construir u m a  sociedade livre, justa e solidária. C o m  efeito, editada a Lei n.  

7.853189 com a finalidade de promover a integração social das pessoas portadoras 

de deficiência. E assim prescreve seu art. 1°, § 2': 

As normas desta Lei visam garantir às Pessoas portadoras de deficikncia as 
açdes governamentais necessárias ao seu compromisso e das demais 
disposiçbes constitucionais legais que Ihes concernem. afastadas as 
discriminaçbes e OS preconceitos de qualquer espbcie. e entendida a 
matbria como obrigaçao nacional a cargo do Poder Publico e da sociedade. 

E o Decreto n.  3.298199, que regulamentou a Lei n. 7,853189, 

assegurou os princípios de não-discriminação e d e  igualdade de oportunidades em 

relação a o s  portadores d e  deficiência. 

C o m  a aprovaçao d a  Lei  n. 8.213191 (art. 93), exigiu-se d a s  

organizações com mais de cem empregados, uma reserva de cotas entre 2% e 5y0 
d a s  vagas existentes nas  empresas aos  portadores de deficiência habilitados.'49 

O caput d o  art. 5O, da  Constituiçao de 1988, prevê: 
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Todos são iguais perante a lei, sem distinçao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no pais a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade. à segurança e 
propriedade, nos termos seguintes: 

O princípio da igualdade é o núcleo constitucional que assegura a 

todos privilégios, garantias e pioteção Contra quaisquer formas de discriminação 

contra as pessoas portadoras de deficiência. É. portanto, u m a  igualdade formal 

opondo-se a igualdade material, porquanto vedadas diferenciaçdes com base em 

valores ilegais de discriminem. 

De acordo com Alexandre de Moraes 

A igualdade se configura como uma eficácia transcendente, de modo que 
toda situaçao de desigualdade persistente à entrada em vigor da norma 
constitucional deve ser considerada não recepcionada, se não demonstrar 
compatibilidade com os valores que a Constituiçao, como norma suprema, 
proclama. O princlpio da igualdade consagrado pela Constituiçao opera em 
dois planos distintos. De uma Parte, frente ao legislador ou ao próprio 
executivo, na ediçao, respectivamente de leis, atOS normativos e medidas 
provisórias, impedindo que possa criar tratamentos abusivamente 
diferenciados a pessoas que r3nCOntram-se em situaçdes idênticas. Em 
outro plano. na obrigatoriedade ao interprete, basicamente, a autoridade 
pública, de aplicar a lei e atOS normativos de maneira igualitária, sem 
estabelecimento de diferenciaçbes em razao de sexo, religiao. convicçbes 
filosóficas ou politicas, raça. classe social.'50 

E sob esse aspecto prescreve o art. 7', incis0 XXXI, da Constituição 

Federal que, em simetria com o seu art. 5"- CaPut, PreStigiou a igualdade no ambito 

dos direitos sociais relacionados ao trabalho: 

SSO direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. al8m de outros que "isem a 
melhoria de sua condiçao Social: 

XXXI - proibiçao de qualquer discriminaçao no tocante a salario e criterios 
de admissao do trabalhador portador de deficiencia. 

Esse artigo trata da igualdade dos direitos trabalhistas e proíbe 

quaisquer diferenciações no tocado ao salsrio, admissao e exercício das funções em 

relação aoç trabalhadores portadores de deficiência. 
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Com a promulgação da Lei n. 7.853189, tornou-se crime, com pena de 

um a quatro anos de prisão e pagamento de multa, negar emprego a um candidato 

apenas com base na deficiência apresentada, com a desconsideraçao da 

capacidade, do conhecimento tbcnico e da experiência da pessoa. 

Quanto a repartiçao das competências para tratar da proteção aos 

portadores de deficiência, surgiram dois grupos: a) as competências administrativas 

regulamentadas pelo art. 23 da Constituição Federal; e b) as competências 

legislativas previstas no art. 24, inci.50 XiV, que reservam a União, aos Estados, aos 

Municípios e ao Distrito Federal. 

Art. 23. É competência comum da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municlpios: 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteçao e garantia das 
pessoas portadoras de deficiencia; 

Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

XIV - proteçao e integraçao Social das pessoas portadoras de deficiência; 

5 1 W o  ambito da legislaçao Concorrente, a competência da União limitar- 
se-á a estabelecer normas gerais. 

5 2O A competencia da União para legislar sobre normas gerais não excluiu 
a competencia suplementar dos Estados. 

5 30 Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerao a 
compet&ncia legislativa plena, para atender as suas peculiaridades. 

5 40 A supeweniência de lei federal sobre normas gerais Suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contr8rio. 

O artigo acima citado prevê as hip6teses de omissão Iegislativa, 

destacando a supe~eniência da Lei Federal para suspender a lei estadual em caso 

de conflito de normas. Salienta-se que se a norma federal apresentar lacuna, a 

norma estadual poderá complementá-la. 

Regina Quaresma entende que: 

Este dispositivo pBe termo a qualquer dúvida ao caráter integralizador das 
medidas adotadas pelo Poder Público em favor das pessoas portadoras de 
deficiência, afastando a equivoca interpretaçao de que o Estado, ao adotar 

integradoras, estaria Paternalizando ou privilegiando o cidadão 
de deficiencia em detrimento dos demais, eis que esta 

interpretaçao enxerga o cidadao portador de deficiência tal como um ob,eto 



e não como um sujeito de  direito^.'^' 

Em relação ao setor público, o art. 37, em seu inciso VIII, definiu que: 

"a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência e definirá os critkrios de adrnissao." 

De acordo com Cármen Lúcia Antunes Rocha: 

(...) primeira regra contenedora do principio da igualdade pensado em sua 
concepção de afirmação necessária da igualaçao dos desigualados na 
sociedade (conceito dinãmico e transformador de uma realidade injusta, 
desigual e, portanto, nem fraterna e nem solidaria. O que se tem pela regra 
do art. 37. inciso VIII, da Constituiçao da República é a expressa0 OU a 
revelação do que se contem no principio da igualdade juridica segundo a 
concepção dinamica e positiva do constitucionalismo contemporAneo: cota 
ou percentual de cargos ou empregos públicos reservados a uma categoria 
desiguaiada historicamente por pre~0nceit0 Ou discriminaçCio injusta que se 
pretende superar, desigualando, agora, positiva e afirmati~arnente.'~' 

E esclarece Luiz Alberto David Araujo que: 

(..) estamos diante de norma que necessita ser completada. Alias, a 
expressão 'a lei reservara' está a demonstrar a necessidade de integraçao 
do dispositivo. Por Outro lado, o comando deixa ao legislador 
infraconstitucional a fixação do PerCentual permitindo desta forma 
completá- 10, dentro do critério que entender politicamente adequado. 

Como se trata de um direito e de uma garantia constitucional (percentual e 
critério especial de ingresso no semiço publico). a pessoa portadora de 
deficiencia se entender demorada a integração pelo legislador ordinario 
poderá atacar a omissão infraconstitucional na tarefa de completar a lei 
maior o remédio que eia pode Se Valer Como veremos adiante eo mandado 
de injunção ou mesmo a aÇ30 direta de inconstitucionalidade por interm&Jio 
de uma das figuras elencadas no artigo 103 da constituição federal.'53 
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A Lei no 8.112190, em seu art. 5O, §2°154, determinou a reserva de 20% 

das vagas abertas nos concursos públicos aos portadores de deficiência, desde que 

compatíveis com o exercício da atividade em razão da deficiência. Assim, essa regra 

não é absoluta, porquanto podem existir concursos com restrições legais aos 

portadores deficiência, v. g., concurso público para fuzileiro naval ou policial militar 

ostensivo, cuja deficiência física, dependendo da natureza da deficiência, obstará o 

exercício pleno das at i~ idades. '~~ 

A Carta Magna de 1988, em seu art. 193 determina que a "a ordem 

social tem como base o princípio do trabalho, e como obietivo o bem estar e a justiça 

social". Contudo, ao instituir os princípios gerais da atividade econômica, norteou- se 

pela Constituição de 1967, mencionando no art. 170: 

A ordem econõmica, fundada na valorizaçiio do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos a exigencia digna conforme OS 
ditames da justiça social. observados os seguintes princlpios: 

VI1 - reduçiio das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego. 

Comentando o mencionado artigo, ensina Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho: 

(.,,) Esta desde 1946 entre OS que devem orientar a ordem econõmica. Mais 
uma vez trata- se de um preceito da doutrina social da igreja. Reagindo 
contra a visao de que 0 trabalho na0 passa de uma mercadoria. a igreja 

p~ 
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timbra em acentuar o valor crista0 do trabalho.lS6 

E continua afirmando que: 

O trabalho e 'para cada homem ao mesmo tempo um direito e uma 
obrigaçao. Como direito. defluiu diretamente do direito a vida. Para viver 
tem o homem de trabalhar, ipso facto, lhe recusa o direito a sobreviv&ncia, 
porque lhe recusa os meios indispensáveis para essa mesma 
sobreviv&ncia. A obrigaçao deriva de fato de viver o homem em sociedade, 
de tal sorte que o bem de todo depende da colaboração e do esforço de 
cada um.Is7 

José Cretella Junior, ao se referir ao princípio da redução das 

desigualdades sociais, entende que o mandamento é novo e traduz o altruísmo do 

legislador constituinte. Contudo, afirma ser utópico, porquanto: 

O principio em queSta0 6 Simples recomendaçao, regra jurldica 
programatica em que o legislador traça diretrizes e aconselha os poderes 
públicos, ao inv&s de editar regra mandamental de aplicaçao efetiva. A 
reduçao das desigualdades sócias é uma qUeSta0 complexa que depende 
de intenso e continuo plano global econdmico- educativo. Is8 

Segundo esse mesmo estudioso, em relação ao principio da busca do 

pleno emprego é indispensável a observância do equilíbrio da ordem econômica. 

O art. 196, da Carta Magna, enuncia que: 

A saúde 6 de direito de todos e dever do Estado. garantido mediante 
politicas sociais e econbmicas que visem à reduçao do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitario ás açdes e serviços para 

- 
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sua promoçaio. proteçaio e recuperaçao. lS9 

De acordo com Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o texto constitucional 

acima reproduzido mostra que em relação ao direito a saude, há duas faces 

distintas: a primeira refere-se a preservação da saúde; enquanto a segunda visa a 

sua proteção. 

O direito à preservaçao da saúde tem como contrapartida as politicas que 
visam à reduçao do risco da doença. E no seu prolongamento se situa O 

próprio direito a um meio ambiente sadio. Está aqui uma prevençao 
genkrica, nao individualizável, da doença.16' 

E ressalta José Afonso da Silva: 

Como ocorre com os direitos sociais em geral, o direito à saude comporta 
duas vertentes, conforme anotam Gomes Canotilho e Vital Moreira: 'uma, 
de natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de 
terceiros) que se abstenha de qualquer acto que prejudique a saude; outra, 
de natureza positiva, que significa o direito às medidas e prestaçdes 
estaduais visando a prevençao das doenças e o tratamento delas'. Como se 
viu no enunciado do art. 196 e se confirmara com a leitura dos artç. 198 a 
200, trata-se de um direito pos~tivo 'que exige prestaçdes de Estado e que 
impde aos entes públicos a realizaçáo de determinadas tarefas [ . . . I ,  de cujo 
cumprimento depende a prbpria realizaçao do direito'. e do qual decorre um 
especial direito subjetivo de conteúdo duplo: por um lado, pelo não 
cumprimento das tarefas estatais para sua satisfação. dá cabimento à açao 
de ;nconstitucionalidade por omissa0 (art. 102, a. e 103, 52") e, por outro 
lado, o seu nao atendimento. h concreto, por fato de regulamentaçao, pode 
abrir pressupostos para a impetraçao do mandado de injunçao (art. 50, 
LXXI), apesar de o STF continuar a entender que o mandado de in'un ao 2 ç na0 tem a funçao de regulação concreta do direito reclamado (infra).' ' 

Entende-se que O direito a PrOteÇãO à saúde, na prática, um direito 

individual para prevenir, tratar e recuperar a saúde do cidadão, o que implica garantir 

condições amplas de acesso aos S@N~ÇOS de saúde. 

No entender de Luiz Alberto David Araujo: 

159 segundo o art, e", capuf, da Constituiçao. o direito A saude k um direito social. 
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A pessoa portadora de deficiencia, ipso facto. portanto, tem o direito de 
tornar-se saudável ou. no minimo, menos doente. c dever do estado , por 
óbvio, fornecer- lhe meios de proteçiio de sua saúde, com tratamentos, 
reabilitaçao, habilitaçao etc. Trata se de norma classificadora como de 
integraçao , da integração, da subesp8cie completável, produzindo efeitos 
reduzidos. at6 que surja a norma integradora. No entanto, essa esp6cie de 
norma constitucional, como já visto . traz em si uma eficácia inibidora da 
legislação infraconstitucionai, que na0 pode ferir o principio garantido. 
Nesse sentido', torna - se inconstitucional qualquer medida legislativa OU 

produzida pela Administraçiio Pública nyefentido de inviabilizar o direito a 
saúde ou reduzindo a situaçao existente. 

No que tange a pessoa portadora de deficiência, o direito à saúde 

implica no dever do Estado desenvolver meios para a reabilitaçáo desse cidadão, 

capacitaçáo profissional, bem como o atendimento preventivo das doenças. Além 

disso, é deve do Estado instituir campanhas de conscientização, isso para que 0s 

portadores de deficiência sejam inseridos no mercado de trabalho e não sofram 

discriminaçóes das pessoas, assim como das empresas. 

O art. 201 da Carta Magna trata dos planos de previdência social e traz 

as seguintes providências: "Os planos de previdência social, mediante contribuiçáo, 

atenderao, nos termos da lei: a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, 

incluídos os resultantes de acidente do trabalho, velhice e reclusão". 

Sabe-se que a pessoa portadora de deficiência nem sempre consegue 

manter seu próprio sustento, contando apenas com 0 auxilio da previdência social. 

De acordo com Luiz Alberto David Araujo: 

A hipótese regrada é do tipo de integraçao restringivel. Produz todos os 
seus efeitos, podendo sofrer restrição pelo comando infracon~titucion~l já 
devidamente autorizado para tanto ("nos termos da lei"). Trata- se de 
autorizaçao para que legislador infraconst i t~~i~nal trace limites ou restri@es 
ao dispositivo constante da Lei Maior. O direito A previd&ncia~ 
diferentèmente, portanto, do direito a saúde (norma de' integra& 
completável), poderá ser limitado e di~ciplinado."~ 

E em relaqão assistência social, 0 art. 203 a Carta Magna assim se 

manifesta: 

163 Op. Cit., p. 51 



(...) será prestada a quem dela necessitar, independentemente da 
contribuiçao à seguridade. e tem por objetivos: 

IV- a habilitação e reabilitaçao das pessoas portadoras de deficibncia e a 
promoçao de sua integraçao A vida comunitária; 

V- a garantia de um, salário mínimo de beneficio mensal a pessoa portadora 
de deficibncia e ao idoso que comprovem na0 possuir, meios de prover à 
própria manutençao, ou de tê-la promovida por sua família . conforme 
dispuser a lei. ' 

Segundo Luiz Alberto David Araujo: 

Dentro do Capltulo da Seguridade Social, surge o direito 2 assistencia, 
distinto do direito B previdbncia, POIS este Presume contribuiçao, enquanto o 
direito B assistbncia 6 estendido a todos, contribuintes ou nao da 
previdencia social. A assistbncia 6 bem mais ampla, portanto, 0s 
destinatarios da assistencia, p o r h  , distintos dos destinatarios da 
previdbncia. Nesse grupo, encontram -se Pessoas necessitadas, crianças e 
adolescentes, tendo a Constituiçao Federal escolhido os alvos da 
assistencia: proteçao a família à maternidade, à infancia, à adolescência e à 
velhice, a prornoçao e integraçao no mercado de trabalho. além da 
habilitaçao e reabilitaçao, assim. como a promoçao da interaçao na vida 
comunitária das pessoas portadoras de def i~ ibnc ia . '~  

Nessa esteira, esclarece JosB Afonso da Silva: 

O direito à assistencia social constitui a face universalizante da Seguridade 
social, porque 'será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuiçao' (art. 203). Nela 6 que. tambbm, assenta outra caracteristica 
da seguridade social: a solidariedade financeira, já que os recu-os 
procedem do orçamento geral da seguridade social e nao de contribuiçe)eç 
eçpecificas de eventuais destinatarios (art. 204), at6 porque estes sao 
impersonalizáveis a priofi, Porquanto se constituem daqueles que na0 
dispoem de meios de sobrevivencia: Os desvalidos em geral. aí que se 
situa 'a proteçao à maternidade e á infancia, a assistencia aos 
desamparados' que O art. 6" destacou com 0s arts. 194 e 203, que revelam 
como direito social relativo á seguridade O inteiro instituto da asçistencia 
social, que compreende vários objetos e na0 Sd aquele mencionado no art, 
6". 165 

E cornplementa Regina Quaresma: 

184 ARA(JJO, ~~i~ Alberto David (coord.). Defesa dos dlreltos das pessoas portadoras de 

deficiência, são paulo: Editora Revista dOS Tribunais, 2006, p. 
ln5 SILVA, ~~~d ~f~~~~ da Curso de Dlnl to Constitucional Pomitiv0. 19' ed. SSo Paulo: ~ ~ l h ~ , ~ ~ ~ .  
2007, p. 313-314. 



Nesse sentido e no intuito de melhor atingir os objetivos supramencionados, 
a Lei n. 8.742193 (Lei Organica da Assistencia Social) previu a adoça0 de 
açbes descentralizadoras. contando, destarte com a participaçao dos 
Estados, Distrito Federal e Municlpios, devendo cada ente federativo 
instituir os respectivos conselhos de AssistBncia Social. com composiçao 
paritária entre o governo e sociedade civil, cu'o funcionamento 6 
imprescindível para o repasse dos recursos previstos. 16, 

Observa-se ser responsabilidade do Estado e da sociedade em geral 

buscar o exercício pleno da cidadania das pessoas portadoras de deficiência e"j7, 

por  conseguinte, a integração social deles no seio da s o ~ i e d a d e . ' ~ ~ .  

No que tange a educação, O art. 205 da Constituição Federal prevê ser 

dever do Estado garantir o ensino gratuito e d e  qualidade. 

Segundo José Afonso da Silva: 

O art. 205 contem um declaraçilo fundamental que, combinada com o art. 
6O, eleva a educaçáo ao nivel dos direitos fundamentais do homem. A[ se 
a f i n a  que a educaçao 6 direito de todos, Com o que esse direito informado 
pelo principio da universalidade. Realça-lhe o valor juridico, por um lado, a 
cláusula - a educaçao 6 dever do Estado e da famllia -, constante do 
mesmo artigo. que completa a situaçao jurídica subjetiva, ao explicitar o 
titular do dever, da obrigaçao, contraposto hquele direito. Vale dizer: todos 
t&m o direito à educaçao e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a 
f a m ~ ~ i a . ' ~ ~  

Contudo, o art. 208, inciso III, prescreve que: 

O dever do Estado Com a educaçao Será efetivado mediante a garantia de: 

111- atendimento educacional especializado aos portadores de defici&ncia, 
prefer.+ncialrnente na rede regular de ensino. 17' 

'66 QUARESMA, Regina, Comentários h iegisiaçao constitucional aplicável as pessoas portadoras de 
defici&ncia. In: TEPERINO, Maria Paula (coord.). Comenth'ios a legislaçio Federal aplicava1 às 
nessaas oortadoras de deficiência. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.16. r ------ r-..-- ~ ~ ~ ~ 

167 A R A ~ J O ,  Luiz Alberto David (coord.). Defesa dos direitos das pessoas portadoras de 
defici&ncla,  ao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, P. 54. '" Art. 203 inciso IV, da CF: A norma em questao Se reveste de carater de regra de da 
espécie c&npletável, exigindo, para a sua perfeita concretlza~ao, atuaçao do legislador 
infraconstitucional, ou mesmo, de participaçao do administrador. 
Há necessidade de reqramento ordinário Para disciplinar as hipóteses de atendimento ás mais 
variadas classes de defiiéncia. 
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2001, p. 315. 
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Determina ainda o art. 215 da Lex Mattec "O Estado garantirá a todos 

o pleno exercício dos direitos culturais e acesso ás fontes da cultura nacional, e 

apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais". 

As pessoas portadoras de deficiência necessitam da ajuda do Estado 

para ter acesso a cultura. Porem; na prática, isso não ocorre devido aos obstáculos 

arquitetônicos que impedem o livre acesso delas ao interior das edificaçoes para 

participarem dos eventos culturais. 

Quanto ao direito à cultura, esclarece Jose Afonso da Silva: 

Os direitos culturais na0 foram arrolados no art. 6' como especies de direito 
social, mas, se a educaçao o foi, ai tambbm estarao aqueles, ate porque 
esta0 explicitamente referidos no art. 215, consoante o qual o Estado 
garantir8 a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e acesso às fontes 
da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
rnanifestaç6es culturais. Por ai tambbm se vê que se trata de direitos 
informados pelo principio da universalidade, isto B ,  direitos garantidos a 
todos. "' 

Ademais, o art. 217, incis0 IV, 3 3' da Lex Mattec delega ao Estado o 

fomento de atividades desportivas com 0 intuito de promover o lazer como forma de 

promoção social. 

Explica Alexandre de Moraes: 

0 direito constitucional ás práticas desportivas conjuga-se com o direito à 
vida, a saúde, ao lazer, em busca da efetivaçao do bem de todos, objetivo 
fundamental da República (CF, art. 3'. !V), devendo, portanto, ser 
interpretado de forma razoável e educativa, proibindc-se o incentivo a 
pçeudo-esporteS de efeitos ,vfrnicioso e atentatdrios ao principio da 
dignidade da pessoa humana.' 

O art. 227 define em seu §I0, inciso II, que: 

O estado promoverá programas de assistencia integral á saúde da criança e 
do adolescente, admitida a particiPaç80 de entidades n8o- governamentais 

acompanhá-lo, seus de classe va0 Conviver com as suas dificuldades, desenvolvendo 

esplrito de soljdariedade, E a crjança estará incluidanos desafios regulares da rede". (op. cjt,, P, 53) 
'71 SILVA J~~~ ~f~~~~ da, curso de Direito Constltuclonal Positivo. 19' ed. sao Paulo: Malheiros: 
2001. p. 316. 
''2 MORAES, ,qexandre de, Direito constltuclonai. 20' ed. S80 Paulo: Atlas. 2006, p.1997. 



e obedecendo aos seguintes preceitos (...) criaçao de programas de 
prevençao e atendimento especializado para os portadores de deficiencia 
física, sensorial ou mental, bem como de integraçao social do adolescente 
portador de deficiencia, mediante o treinamento para o trabalho e a 
conviv8ncia, e a facilitaçao do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 
eliminaçao de preconceitos e obstáculos arquitetonicos. 

E ensina Regina Quaresma que: 

Atento a este dispositivo e, portanto. em consonancia com a vocaçao que o 
constituinte imprimiu em 1998, 0 Ministério da EducaMo, houve por bem 
determinar, pela Portaria n. 1.679, de 2.12.99, que sejam incluidos nos 
instrumentos destinados a avaliar as condiçbes de oferta de cursos 
superiores, para fins de credenciamento de instituiçbes de ensino superior, 
bem como para sua renovaçao, requisitos que garantam ás pessoas 
portadoras de deficiencia o essencial acesso à educa~ao."~ 

0 § 2 O ,  do mesmo art. 227, estabelece que: "A lei disporá sobre 

normas de construção dos logradouros e dos edificios de uso publico e de 

fabricação de veículos de transporte ~0letiv0, a fim de garantir acesso adequado as 

pessoas portadoras de deficiência". 

Sobre essa questão esclarece Luiz Alberto David Araújo: 

A constituiçao Federal na0 pretende apenas que os futuros edifícios ou 
logradouros públicos OU, mesmo, Velculos coletivos s6 venham a ser 
adaptados a partir da lei que disciplinar o comando constitucional, institu/do 
pelo parágrafo segundo do artigo 227. A Constituiçao Federal , atravds das 
'Disposiçbes Constitucionais Transitbrias', fez constar providencia , a se 
disciplinada por lei , levando em consideraçao na0 somente os logradouroç 
e edificios públicos que forem construidos, mas, tambdm, os já existentes. 
Quis evitar que a alegaçao de direito adquirido impedisse a adaptaçao dos 
veicuIo~, logradouros e edifícios públicos ia em USO. Para que se evitasse 
qualquer dúvida sobre a possibilidade de exigencia de adaptaçao imediata 
(a partir da ediçao da lei), surge O,,yti90 244 da Constituiçao Federal, 
dispondo sobre a situaçao transitbria. 

E patente que uma das maiores dificuldades dos portadores de 

deficiência, mormente física, i?i integraÇã0 social relaciona-se as barreiras 

arquitetônicaç e a falta de transporte público adaptado. Tanto que muitos 

"3 QUARESMA, Regina, Comentários à legislaçao constitucional aplicável 8s pessoas portadoras de 
deficiencia, ln: TE~ERINO, Maria Paula (coord.). Comenihrios à legislaçao Federal aplicável às 

po,ta~OraS de defici&Kia. Rio de Janeiro: Forense 2001. PIO. 
Op. cit., p. 56. 



empregadores veem nesses obstáculos uma justificativa legal para negar 

oportunidade de trabalho àquelas pessoas. 

A título de curiosidade, em 1990, a Lei Orgânica do Município de São 

Paulo impôs ao Poder Público o dever de garantir a locomoção das pessoas 

portadoras de deficiencia mediante a adaptação da arquitetura da cidade, 

assegurando-lhes o direito de ir e vir. 

O art. 244, da Lei Orgânica do Município de São Paulo determina que: 

(..) A lei disporá sobre a adaptaçao dos logradouros, dos edificios de uso 
publico e dos veiculos de tranSpOrte coletivo atualrnente existentes a fim de 
garantir acesso adequado ás pessoas portadoras de deficibncia, conforme O 

disposto no art. 227, § 2 O  da ConstituiçIio Federal. 

Alem disso, há outras diversas normas infraconstitucionais que visam 

proteger a relação de trabalho e social das Pessoas portadoras de deficiência, assim 

como impedir qualquer forma de discriminação. 

3.14 A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E A PROTEÇÃO DA PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 

Segundo Olney Queiroz Assis, desde 1949, a legislação ordinária 

federal começou a tratar dos direitos dos cidadaos portadores de deficiencia, isso 

por meio da Lei n. 909 que criou Um selo Para obtenção de recursos aos 

hansenianos. 

posteriormente, editado o Decret-Lei n. 44.236158, que instituiu a 

Campanha Nacional da Educação e Reabilitação dos deficientes visuais; a Lei n, 

4.613165, que criou as isençdes de impostos sobre veículos em favor de 

paraplégicos ou pessoas portadoras de deficiência física; a Lei n. 7,070182, que 

concedeu pensão especial aos portadores da deficiencia pela sindrome da 

Talidomida. O Decreto n. 81.872185, que instituiu um comitê para criar uma política 



de educação e integraçáo para as pessoas portadoras de deficiência física, entre 

outros. 

A Lei n. 7.853, de 24.10.89, foi a primeira lei editada após a Carta 

1988, que estabeleceu o apoio legal às pessoas portadoras de deficiência, assim 

como a integraçáo delas a sociedade (arts. 10' e 12'); que aborda a tutela 

jurisdicional dos interesses C O ~ ~ ~ ~ V O S  e atuaÇá0, bem como a responsabilidade do 

Ministério Público para a defesa dos interesses das pessoas portadoras de 

deficiência, inclusive com a possibilidade de proposiça0 de ações civis públicas. 

Contudo, há delimitações, atravbs do art. 2', inciso III, alíneas 'b', 'c' e 

'd', para a promoção e a inserção das pessoas portadoras de deficiência no mercado 

de trabalho: 

Art 2 O  - Poder Público e seus 6rgaos cabe assegurar as pessoas portadoras 
de deficiência o pleno exercicio de seus direitos básicos (...) 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no Caput deste artigo, os 6rgaos e 
entidades da administraçao direta e indireta dispensar, no ambito de sua 
competencia e finalidade, aos assuntos objeto desta Lei, tratamento 
prioritario e adequado. tendente a viabilizar. sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas: 

111- na área da formaçao profissional e do trabalho: 

b) o empenho do Poder Publico quanto ao surgirnento e a manutençao de 
empregados inclusive de tempo parcial, destinados ás pessoas portadoras 
de deficiência que na0 tenham acesso aos empregos comuns; 

c) a promoçao de açbes eficazes que propiciem a inserçao, mos setores 
públicos e privados, de pessoas portadoras de deficiencia; 

d) a adoça0 de legislaçao especifica que discipline a reserva de mercado de 
trabalho em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da 
Administraflo Publica e do SetOr privado,e que regularmente a organizaçao 
de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situaçao, 
nelas, das pessoas portadoras de deficiencia. 

Segundo Maria Aparecida Gugel: 

positivamente no Brasil institui se a polltica de ampliaçao de Oportunidade, 
que as desigualdades existem. A reserva legal de postos de 

trabalho é uma afirmação que visa atingir a igualdade de Oportunidades, 
oferecendo meios institucionais diferenciados para o acesso das pessoas 

de deficiência a bens e serviços e, portanto, a viabilizar- Iheç o 
gozo e o exercicio de direitos fundamentais, sobretudo no que concerne ao 



direito de ser tratada como igualIT5, 

E no art. B0 e seus incisos são tipificadas as figuras delituosas: 

Art. 8 O  Constitui crime punível com reclusa0 de I (  um ) a (quatro) anos e 
multa: 

recusar, suspender, procrastinar, cancelar, ou fazer cessar, sem 
justa causa, a inscriçao de aluno em estabelecimento de ensino e qualquer 
custo ou grau publico ou privado, por motivos derivados da deficikncia que 
porta; 

Obstar. sem justa causa. O acesso de algubm a qualquer cargo 
publico, por motivos derivados de seu deficiencia; 

Negar, sem justa causa. a algubm, Por motivos derivados de sua 
deficiéncia, emprego ou trabalho; 

- recusar, retardar, ou dificultar internaçao ou deixar de prestar 
assistencia mddico-hospitalar e ambulatorial, quando posslvel, a pessoa 
portadora de deficiencia; 

Deixar de cumprir, retardar Ou frustrar, sem justo motivo, a execuçao 
de ordem judicial expedida na açao civil a que alude esta lei; 

Recusar, retardar ou omitir dados t6cnicos indispens8veis 
propositura da açao civil objeto desta lei, quando requisitados pelo 
Ministdrio Público. 

NO entanto, diante do parágrafo anterior, percebe-se "que existe um 

número razoável d e  açbes criminais no intuito de se punir os  infratores. Todavia, a 

realidade nos oferece um quadro diferente; não temos nenhuma noticia da aplicação 

d a  punição para o crime previsto n o  art.eO, da Le i  n. 7.853189, s ~ p r a m e n c i o n a d ~ " . ~ ~ 6  

A Lei n. 7,853189, regulamentada pelo Decreto n. 3.298"' de 20.12.99 

em seu art. 35, trata d a  inserção d a  pessoa portadora de deficiência no mercado de 

trabalho e estipula três diferentes modalidades: 

~ ~ t ,  35. sao modalidades de inserçao laboral da pessoa portadora de 
deficiencia: 
I - colocaçao competitiva: processo de contrataça0 regular, nos termos da 
legislaçao trabalhista e previdenciaria, que independe da adoça0 de 

especiais para sua concretização, náo sendo excluida a 

17s GUGEL, Maria Aparecida et a/. O trabalho do portador de deflcihcia. Disponivel em 

<www.pgt.mpt,gov.br.> Acesso em 25 de Janeiro de *Oo8. 
176 ASSIS, olney Queiroz; poUOLI, Lafayette. Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de 

Defici6ncias. 2006. p. 93. 
177 Este decreto criou o C O N A D E - C O ~ S ~ ~ ~ O  Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
~ ~ f , ~ , & ~ ~ ~ ~ ,  Este órgao tem compet&ncia deliberativa e 6 constituido Por representantes do governo e 
da sociedade O Ministbrio Público do Trabalho tem assento como Conselheiro. 



possibilidade de utilizaçao de apoios especiais 

II- colocaçao seletiva: processo de contrataçao regular, nos termos da 
IegislaÇao trabalhista e previdenciária, que depende da adoça0 de 
procedimentos e apoios especiais para sua concretizaçao; e 

III- promoçao do trabalho por conta prbpria; processo de fomento da açao 
de uma ou mais pessoas, mediante trabalho autdnomo, cooperativado ou 
em regime de economia familiar, com Vista á emancipaçao econdmica e 
pessoal. 

Maria Aparecida Gugel, ao analisar esse art. 35, explica: 

(...) as entidades beneficentes de assistencia social poderao intermediar a 
inserÇao no trabalho dos portadores de deficiencia, sob as formas de 
colocaçao seletiva e promoçao de trabalho por conta pr6pria. A colocaçao 
seletiva praticada por entidades beneficentes, por meio de contratos e 
conv&nios com empresas públicas e privadas, na contrataMo para 
prestaçao de serviço, deve q a n t i r  direitos trabalhistas e previdenciclrios 
aos portadores de deficiencia. 

para o trabalho na modalidade de comercializaçao de bens e serviços 
poderd ser utilizada a oficina protegida de produçao que, em relaçao de 
depend4ncias coma entidade ptiblica ou de assistencia social. assume o 
desenvolvimento de programa de habilitaçao profissional para o 
adolescente e1 ou adulto portador de deficiencia, promovendo-o com 
trabalho remunerado, com vista a emancipaçao econbmica e pessoal 
relativa. Esta modalidade difere do emprego apoiado. 

(...). 

A oficina protegida terapbutica difere da de produç8o por que visa B 
integraçao social do portador de deficiencia, nao gerando vinculo e emprego 
179 

Contudo, o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei no 8.069 

dispde: 

~ r t .  54. E dever do Estado assegurar B criança a ao adolescente: 

111 - atendimento educacional especializado aos portadores de deficikncia, 
preferéncialmente na rede regular de ensino. 

~ r t .  66. Ao adolescente portador de deficiencia é assegurado trabalho 
protegido. 

~~~i~ Aparecida ET AL. O trabalho do portador de deficiência. Disponivel em 
<www.pgt.mpt.gov.br.> Acesso em 25 de janeiro de 2008. 
178 Op. cit. 



Na esfera privada, a Lei n. 8213191, em seu art. 93O, dispõe sobre 0s 

Planos de Benefícios da Previdência Social: 

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 
beneficiário reabilitados ou pessoas portadoras de deficiencia, habilitadas, 
na seguinte proporçao: 

I - at6 200 empregados - 2% 

III -de 501 a 1000 -4% 

IV - d 1001 em diante - 5% 

Parágrafo l0 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, 
poderá ocorrer a p b  a contrataçao de substituto de condiçao semelhante. 

A reserva prevista no art. 37' da Carta Magna foi instrumentalizada, no 

âmbito Federal, por meio da Lei 8.1 12/90, que em Seu artigo 5O, g 2O prescreve: 

As pessoas portadores de deficiencia 6 assegurado o direito de se inscrever 
em concurso público para provimento de cargo cujas atribuiçbes sejam 
compatíveis com a deficiencia de que sejam portadores; para tais pessoas 
serao reservadas at6 20 por cento das vagas oferecidas no concurso. 

A Lei n. 8.883194, no âmbito da Administraçao Publica, por meio do 

seu art. 1°, alterou a redação do art. 24, XX, da Lei n. 8.666193, cuja atual redaçgo 

está assim redigida: 

~ r t .  24. . É: dispensável a licitaçao: 

xx - na contrataçtío de associaçao de portadores de deficiencia flsica, sem 
fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por 6rgaos ou entidades da 
Administraçao Pública, para a prestaçao de sewiços ou fornecimento de 
mao-de-obra, desde que O preço seja compatível com o praticado no 
mercado 

E essa disposiçao nao viola O principio constitucional da igualdade, E 

no entender da constitucionali~ta Carmem Lúcia Antunes Rocha: 



A hipótese de dispensabilidade de licitaçao por associaçao de portadores de 
deficibncia flsica, desde que atendidas as condiçbes da regra, significa o 
acolhimento no Direito infraconstitucional, de tratamento favorecido em 
razáo de situaçao peculiar de marginalizaçao e dificuldades sócios culturais 
com repercussao econ6micas que se sujeitam os associados da entidade 
descrita. 

A Lei 8.742193 trata da Organização da Assistência Social, conforme 

art. 203 da Constituição Federal. Além disso, referida lei extinguiu a "renda mensal 

vitalícia'' e dispde em seu art. 24, 5 2' que: "Os programas voltados para o idoso e à 

integração da pessoa portadores de deficiência serão devidamente articulados com 

o benefício da prestação continuada estabelecido no art. 20 desta lei". 

E segundo Maria Aparecida Gugel: 

(...) nenhuma família, ainda que tenha a oportunidade de emprego para a 
pessoa portadora de deficiencia. quer abrir mao do benefício assistencial. A 
justificativa B simples, ningubm se aventura a deixar certo (beneficio) pelo 
duvidoso (manutençao no emprego). AIBm disso, na0 hB qualquer programa 
voltado para integraçao da pessoa fortadora de defici&ncia, articulado com 
beneficio da prestaçáo continuada.' O 

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - 
CONADE, por meio de parecer t6cnic0, Se Op6s à impropriedade do art. 20, § 2 O ,  das LOAS 

e opinou pela reformulação desse dispositivo legal, porquanto "este é o fator que 

interfere diretamente na inserção da pessoa portadora de deficiência carente no 
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trabalho, sendo urgente que se  modifique . 

0 Decreto n. 3.048199, art. 3', que ratificou a norma "Preventiva 

Social", assim dispõe sobre a assiSt&ncia .Social: 

A açsisténcia social 6 a política social que prové o atendimento das 
bbsicas, traduzidas em proteçao b familia, A maternidade, 

infancia, á adolescéncia, 2 velhice e a Pessoa portadora de defici&ncia, 
inde~endentemente de contribuiçao ci seguridade social 

A Lei n. 8.899 de 1994, regulamentada pelo Decreto n. 3.691, de 

19.12.00, concedeu o passe livre às pessoas portadoras de deficiência usuarias do 

''OGUGEL, ~~~i~ Aparecida ET AL. O trabalho do portador de deficihcia. Disponivel em 
;'pgt.mpt.gov.br.> Acesso em 25 de janeiro de 
Op. Cit. 



sistema de transporte coletivo interestadual (barco, 6nibus ou trem), incluindo 

transportes interestaduais semiurbanos. 

E o art. I", da Lei n. 10.098, de 19.02.00, que trata dos meios de 

transportes, estabelece que: 

Esta Lei estabelece normas gerais e criterios bdsicos para a promoçao da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a supressao de barreiras e de obstaculos nas vias e 
espaços públicos, mobiliário urbano, na construçao e reforma de edifícios e 
nos meios de transportes e de comunicaç~o. 

A Lei n. 9.533 de 10.12.1997, em Seu art. 1°, autoriza o Poder 

Executivo a conceder apoio financeiro aos Municipios que estabelecerem programas 

de renda mínima associados a açdes sócioeducativas. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto estabelece que: 

Essa Lei foi regulamentada pelo Decreto n. 3.117, de 13.7.99, disciplinando 
seu instrumento de açao, que é o conv8ni0, a ser firmado entre O Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educaçao - FNDE, autarquia vinculada ao 
Ministkrio da Educaçao. O Município interessado e , se o caso, o Estado de 
que faz parte.18' 

A Lei n. 9.790 de 23.03.1999, instituiu e disciplinou o Termo de 

Parceria, e trata da qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como Organizaçdes da Sociedade Civil de Interesse Público. E o Decreto 

n. 37, de 8.5.2002, que a regulamentou, instituiu em seu art. 3O: 

A qualificaçao institulda Por esta lei. observado em qualquer caso, o 
principio da univerSaiizaÇa0 dos serviços, no respectivo ambito de autuaçao 
das OrganizaçBes. somente será conferida as pessoas jurldicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, CUjOS objetivos sociais tenham pelo menos uma 
das seguintes finalidades: 

1- promoçao da assistencia social; 

11- promo@~ da cultura, defesa e ConservaÇao do patrimbnio hist6rico e 
artístico; 

'82 MOR~IRA NETO, ~i~~~ de Figueiredo. Aspectos administrativos da PrOteÇ80 e integração da 
pessoas portadoras de defici&ncia. In: TEPERINO, Maria p,aula ( c ~ r d . ) .  ComentArios a Legislaçao 

federal aplicável ?ás portadoras de deficiência. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p, 97 e 

seguintes. 



III- promoção gratuita da educaçao, observando-se a forma complementar 
de participação das organizaçdes de que trata essa lei; 

IV- promoção gratuita da saude, observando-se a forma complementar de 
participaçao das organizaçbes de que trata esta Lei; 

V- promoçao da segurança alimentar e nutricional; 

VI- defesa. preservaçao e COnServa~a0 do meio ambiente e promoçao do 
desenvolvirnento.sustent~vel; 

VII- promoçao do voluntariado; 

VIII- promoçao do desenvolvimento económico e social e combate a 
pobreza; 

IX- experimentaçao. na0 lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de 
sistemas alternativos de produçao. comercio, emprego e crédito; 

X- promoçao de direitos estabelecidos, construçao de novos direitos e 
assessoria jurldica gratuita de interesse suplementar; 

XI- promoçao da ética , da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores universais; 

XII- estudos e pesquisas,desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
produ@o e divulgaçao de informações e conhecimentos técnicos e 
cientificos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

Paragrafo Ilnico. Para os fins deste artigo, a dedicaçao as atividades nele 
previstas configura-se mediante a execuçao direta de projetos,programas, 
planos de açbes correlatas, por meio da doaçao de recursos flsicos, 
humanos e financeiros, ou ainda pela PreStaÇaO de serviços intermediarios 
de apoio a outras organizaç6es sem fins lucrativos e a brgaos do setor 
publico que atuem em areas afins. 

As organizações da Sociedade Civil têm papel essencial na luta pela 

reduçáo das desigualdades sociais, assim como na promoçáo do trabalho, da saúde 

e da educação. 

O art. 58 da Lei n. 9394196, também conhecida como Lei de Diretrizes 

e Bases da Educaçáo Nacional, esclarece que: "Entende-se por educaçBo especial, 

para 0s efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, Para educados portadores de 

necessidades especiais". 

A aprovação da Lei n. 10.097l00, dispensou maior atenção ao tema da 

aprendizagem. 

E de acordo com Maria Aparecida Gugel: 

A ~~i no 10.097, de 19/12/00, modificou a C~nsolidaçao das Leis do 
Trabalho, enfocando a aprendizagem, por meio do trabalho, como motriz 
para o futuro de jovens adolescentes. Se adequadamente imp~ementada, 



dando ao adolescente formaça0 tecnico - profissional, será um passo 
adiante para a inclusao no trabalho.lnovaçao importante foi a de permitir 
que a aprendizagem, além do sistema S, também possa ser suprida por 
escolas técnicas de educaçao e por entidades sem fins lucrativos, que 
tenham por objetivo a assist&ncia ao adolescente e á educaçao 
~rofissional.'~~ 

Destaca-se que o núcleo familiar do menor portador de deficiência tem 

um papel de destaque ao exigir do Estado o devido atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inciso 111, da 

Constituição Federal). 

Por fim, os direitos das pessoas portadoras de deficiência não se 

submetem exclusivamente a interpretaçáo literal da lei. NOSSOS tribunais, em várias 

oportunidades, não hesitaram em interpretar a norma de maneira mais favorável aos 

cidadaos portadores de deficiência. 

GUGEL, ~~~i~ Aparecida ET AL. O trabalho do portador de deficihncia. Disponlvel em 
<www.pgt.mpt.gov.br.> Acesso em 25 de janeiro de2008. 



4. DEFICIÊNCIA E TRABALHO: LEI 8.213191 - SEU ALCANCE E 

SUAS LIMITAÇ~ES 

A Carta Magna de 1988, em art. 7 O ,  inciso XXXI, manteve-se neutra 

quando confrontada com a subjetividade COngênita do empregador no momento da 

seleção e da contratação de empregados. 

Em uma visão ob~etiva e divorciada da realidade, o empregador 

procura apenas a capacidade produtiva do "cidadáo normal" (o que inclui fatores 

como escolaridade, experiência, conhecimento técnico entre outros), ou seja, a 

capacidade do empregado trabalhar o máximo posslvel dentro de uma determinada 

carga horária mediante uma contraprestação mensal. 

Porém, haverá situações em que a Pessoa portadora de deficiência 

poderá apresentar melhor rendimento quando comparada com outras pessoas que 

não apresentam limitaçdes. 

Mas, por preconceitos e falta de conhecimento, o empregador pretere 

as pessoas portadoras de deficigncia, Com a falsa ideia de que haverá baixo 

aproveitamento e, consequentemente, menor rendimento dos negócios. 

para afastar essa injustiça social, a Lei 8.213, de 24.07.1991, em 

especial o seu art, 930, criou diversos benefícios e incentivos fiscais: 

A empresa com 100 (Cem) ou mais empregados está obrigada a preencher 
2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 
beneficiários reabilitados Ou Pessoas Portadoras de deficikncia habilitadas, 
na seguinte proporÇa0: 

I -ate 200 empregados: 2%; 

11 -de  201 a 500: 3%; 

IV - de 1.001 em diante: 5%". 

9 1°A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final 
de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a 

no contrato por prazo indeterminado, s6 poderi ocorrer ap6s a 
contrataçao de substituto de condiçao semelhante. 
5 200 Ministbrio do Trabalho e da Previdbncia Social devera gerar 
estatlsticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por 



reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, 
aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados." (onde se 18 
Ministerio do Trabalho e da PrevidBncia Social leia-se MinistBrio da 
Previdencia e Assistencial social, por força do que dispbe a Lei 9.469198, 
em seu artigo 13, inciso XVI). 

Porém, o legislador equivocou-se ao inserir um dispositivo de natureza 

trabalhista na norma previdenciária. Mas, indiscutíveis seus efeitos positivos, 

porquanto, em tese, assegura vagas de trabalho as pessoas portadoras de 

deficiência e busca eliminar o preconceito à contrataça0 desses cidadaos. E, 

assegurado o direito ao trabalho, a pessoa portadora de deficiência reintegrar-se-á à 

sociedade e, consequentemente, conquistara, ou melhor, reconquistará sua 

dignidade. 

Contudo, para tanto, necessário fiscalizar e exigir o cumprimento da Lei 

n. 8.213191, sob de o empregador ser punido com a perda dos incentivos fiscais; OU 

ainda ser a sociedade empresária impossibilitada de celebrar contratos com a 

administração piiblica ou ser vedada a sua participaçao em processos licitatórios, 

bem como não obter benefícios fiscais junto ao INSS Ou outro órgão estatal. 

Ademais, a Lei 8.213191, em relação à dispensa desses empregados, 

não garantiu estabilidade e permanência absoluta no emprego da pessoa portadora 

de deficiência. Ao contrário, assegurou ao empregador a oportunidade de 

substituiçáo, porém, desde que contratada outra pessoa nas mesmas condiç8es 

ante ri ore^."^ 

1 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~  DE INSTRUMENTO. Provimento que se impde, ante a demonstraçao de posçivel 
violação de preceito de lei federal. 
RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO PORTADOR DE DEFICIENCIA. DISPENSA IMOTIVADA, 
NECESSIDADE DE IMEDIATA CONTRATAÇAO DE SUBSTITUTO EM CONDIÇAO SEMELHANTE, 
GARANTIA SOCIAL E INDIVIDUAL. LIMITAÇAO LEGAL AO DIREITO POTESTATIVO DO 
rnnDDEcnnna nF RESILIR UNILATERALMENTE O CONTRATO DE T R A B A I H ~  L..,. ,,L--wu,. -- . . . . . . - . . -, . v , 

REINTEGRAÇAO. A efetiva igualdade substantiva de oportunidade e de tratamento para 
trabalhadores portadores de deficiencia exige atuaçao positiva do legislador, superando qualquer 
concepçáo meramente formal de igualdade, de modo a eliminar 0s obst8culos, sejam f[sicos, 
econbmicos, sociais ou culturais, que impedem a sua concretizaÇa0, pois se trata de situaçao em que 
a prevalgncia do princípio da igualdade (art. 5', caput, da CF) exige O tratamento desigual dos 
desiguais, Por outro iado, o direito potestativo do empregador de denúncia vazia do contrato de 
trabalho na0 e absoluto, sendo certo que, enquanto garantia fundamental de carater eminentemente 
institucional, sua prbpria exist4ncia depende da conforfna@o que lhe B atribulda pela legisla~ao 
infraconst,tuc;ona~ no momento em que delimita Seu escopo, limites e alcance, delineando, dessa 
forma, seu prbprio conteúdo, Mostra-se legitima, pois, sob a 6 t h  da hermeneutica dos direitos 
fundamentais, a fixaçao de limites ao seu exerclcio destinados a realizar o princípio da fun@o social 
da propriedade, pri,-,c[pio inçculpido no art. 170. 111, da Lei Maior. O que ocorre tanto com a norma 

inscrita no caput do 93 da Lei 8.213191 quanto com aquela entalhada no respectivo 5 1°, ambas 



Pontuadas essas questões, analisar-se-áo as limitações a eficgcia 

plena e imediata dessa Lei, e apresentar-se-ão propostas para a solução dos 

problemas como, por  exemplo. O respeito ao principio d a  igualdade, da dignidade 

humana, do direito a educação e ao lazer, a seguridade social, dentre outros. 

4.1 IGUALDADE COMO PRINC~PIO FUNDAMENTAL 

A Carta Magna de 1998, promulgada com base no Estado Democrático 

de Direito e visando o respeito ao princípio democrático, assegura e protege 0s 

direitos fundamentais da pessoa humana. 

impondo restrições ao exercicio da dispensa imotivada pelo empregador, PreSeNando, no entanto, o 
seu núcleo essencial, uma vez que de modo algum Se pode afirmar que o empregador 6 despido, por 
tais preceitos, da faculdade de unilateralmente mi l i r  o contrato de trabalho, ante o condicionamento 
do seu exerclcio a satisfação de requisitos legais concretizadores de comandos constitucionais. 
Dessarte, pari passu com a criação de reserva de mercado para trabalhadores portadores de 
deficiéncia ou beneficiários reabilitados da Previdencia Social, entendeu por bem, o legislador, em 
tambem restringir a subjetividade inerente a0 livre exerClCi0 do direito potestativo do empregador de 
resilir unilateralmente o contrato de trabalho do empregado em tais condiçbes, mediante a imposiçao 
de Onus objetivo. com a finalidade de impedir. ou Pelo menos dificultar. a ocorrencia de praticas 
discriminat6rias para efeito de permanencia da rela~ã0 jurldica de trabalho. As condicionantes 
previstas a) no caput e incisos I a IV, do art. 93 da Lei 8.213191 e b) no 5 1' do art. 93 da Lei 
8.213/91, obstante complementares de Um Ponto de vista de politica social, silo independentes e 
autbnomas no que diz com a eficácia jurídica de Suas disposiçbes. A primeira estabelece uma 
garantia social objetiva, uma reserva de mercado, consubstanciada na fixa~go de cotas, dedicadas a 
segmento especifico da população que experimenta significativa desvantagem no que diz com o 
acesso e manutençao da relaçao de emprego. A segunda institui especie de garantia de índole 
iridividual, subjetiva, ainda que relativa e PreCAria, Para O trabalhador reabilitado ou deficiente 
habilitado, e o faz mediante a imposiçao do Bnus de vincular a validade do ato da dispensa imotivada 
do empregado deficiente flsico à tautócrona contrataça0 de outro empregado em condiçbes 
semelhantes. A obrigaçao relacionada à garantia individual prevista no 5 1" do art. 93 da Lei 8.213/91 
na0 se dá por satisfeita com a observancia da garantia objetiva preconizada no caput do mesmo 
dispositivo legal, com a qual nao se confunde. A redago Categórica do 5 1" em comento evidencia a 
autonomia semantica do normativo que encerra: a despedida sem justa causa do 
trabalhador reabilitado ou deficiente flsico habilitado depende, sempre. da prbvia contra taça^ de 
substituto em semelhante. Recurso de revista provido. (TST - RR-AIRR-14-2005. 

02504405). 
RECURSO DE REVISTA- REINTEGRAÇAO - DEFICIENTE FISICO - LEI No 8.213191 
O 93, 10, da ~~i 8.213/91 estabelece garantia indireta de emprego, pois condiciona a 
dispensa do trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado à contrataça0 de substituto que tenha 
condiçao Trata-se de limitação ao direito potestativo de despedir, motivo pelo qual, uma 
vez nao cumprida a exigbncia legal, devida r? a reintegraçao no emprego. (TST - RR-18.57812002 . 
05.09.00-5). 



E dentre esses direitos, esta O princípio da igualdade, que fundamenta, 

com as devidas adaptações, diversas garantias e prerrogativas das pessoas 

portadoras de deficiência. E importantíssimo a compreensão desse princípio, 

porquanto ele determina um tratamento uniforme às pessoas.'85 

E a garantia desse princípio esteve presente ao longo da história da 

humanidade. Esteve no discurso de Rousseau sobre a origem da desigualdade 

entre os homens, publicado pela primeira vez em 1755, bem como na filosofia dos 

antigos gregos e, igualmente, na base do Cristianismo. E a Revolução Francesa, 

considerada um marco histórico, influenciou a adoção do princípio da igualdade por 

diversas nações, cujo ordenamento jurídico determina a igualdade entre todos os 

 cidadão^.''^ 

Contudo, ressalta-se que insuficiente o reconhecimento legal de que 

todos os cidadãos são iguais perante a lei para eliminar as desigualdades do dia-a- 

dia, porquanto evidente a contradição, na qual muitos cidadãos trabalhavam apenas 

para manter as mínimas condições de sobrevivência. Isso claramente visível no 

século XIX, no qual os trabalhadores laboravam em condiç6es precárias (nada 

diferente dos dias hodiernos), com a exposição da Própria vida em troca de salários 
i, 187 miseráveis, impondo que "vivessem da mão a boca . 

Somente com o surgiment0 do conceito da isonomia lateral, forçado o 

Estado a instituir políticas públicas para orientar a redução das desigualdades 

econômicas e sociais.'88 Alem disso, o Estado determinar8 quais são as situaçdeç e 

0s critérios em que o cidadão deverá ser enquadrado para que tenha determinados 

direitos e obrigações, con~oante Com as aptidões pessoais e não com base em 

critérios ind i~ iduais . '~~ Isso, de acordo com a lição de Rui Barbosa, quando fala da 

IB5 MELO Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da Pessoa portadora de deficiência. AÇBO afirmativa. O princípio constitucional da igualdade. Sao Paulo: LTr, 2004, p. 24. 
1" PIOVEÇAN. Flávia, Direitos humanos e O direito constitucional internacional. 7' ed. sao 

~ 

Paulo: ~araiva,'2007, p. 56. 
"'LOCKE ,John. Segundo tratado de Governo Civil. Sao Paulo: Martin Claret, 2002, p, 61, 
interessante notar a sensibilidade de Locke na analise da sociedade em que vivia. Apesar de seu 
tratado ter sido escrito no seculo XVII, o autor já percebia que havia Pessoas que vendiam sua força 
de trabalho para garantir a sobreviv&ncia, vivendo da ma0 à boca. Este coerente e bastante 
antecipada noção do que estava por vir no resto da Europa se deve ao fato de que. na Inglaterra, o 
proceçço de industrializaçao ocorreu anteriormente ao do continente, razao pela qual os efeitos do 
mesmo foram sentidos antes pelos ingleses, 
la8 MORAEÇ, ,qexandre de, Direito Constitucional. 20aed. Sao Paulo: Atlas, 2006, p. 835. 
189 MELO sandro Nahmias, O direito ao trabalho da Pessoa portadora de deficiência. afirmativa. O princípio constitucional da igualdade. SSo Paulo: LTr, 2004, p. 56. 



necessidade de "tratar igualmente os iguais, na medida de suas igualdades e 

desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualem". 

A igualdade, ao contrario da liberdade, é conceito relativo. Uma pessoa 

só poder ser considerada igual (ou desigual) caso haja uma referência como 

parâmetro. Ou seja, nenhum cidadão pode ser considerado diferente ou igual a outro 

somente com base na relatividade. A igualdade implica o reconhecimento do ser 

humano. 

Com isso, é possível afirmar que a ideia de igualdade se relacionada 

com a de solidariedade, que pode ser comprovado na atual Carta Magna, no art. 30, 

inciso I, que estabelece o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, 

cujos pressupostos asseguram o direito a igualdade, conforme o caput do art. da 

Constituição de 1988. Então, apenas com a prevalência da igualdade e da 

solidariedade haverá a formação de uma sociedade justa e ig~al i tár ia . '~~ 

A igualdade e a solidariedade demandam a criação e a manutenção de 

políticas públicas inclusivas. Parte-se do pressuposto de que inclusão e igualdade 

andam juntas, e a sociedade tem ampla possibilidade de desenvolver o seu 

potencial, com base não no individualismo, mas, no coletivo, sem a distinção de 

raça, credo, cor, religião ou posição política e partidária. 

No entanto, o principio da igualdade abrange questões delicadas como 

a discriminação, a exclusão social, as diferenças econômicas que podem colocá-lo 

em r i s~o . '~ '  

Nesse contexto, preciosas as lições de Celso Antônio Bandeira de 

Mello, no clássico "Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade": 

para que um discrimen legal seja convivente com a isonomia, consoante 
visto at8 agora, impende que concorram quatro elementos: a) que a 
desequiparaçao na0 atinja de modo atual e absoluto, um s6 indivlduo; b )  
que as situaçdes ou pessoas desequiparadas Pela regra de direito sejam 
efetivamente distintas entre si. vale dizer, possuam caracterlsticas, traços, 
nelas residentes, diferençados; c) que exista. em abstrato, uma correlaçao 
16gica entre os fatores diferenciais existentes e a distinção de regime 
juridico em função deles, estabelecida pela norma juridica; d) que, in 
concreto, o vlnculo de correlaçao supra-referido seja pertinente em funçao 

190 

191 
Op. cit., p. 843. 
NIEÇÇ, Luciana Toledo Távora; NIES, Pedro Henrique Tdvora. Pessoas portadoras de 

deficiência no direito brasileiro. Sao Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2003, p. 49. 



dos interesses constitucionalmente protegidos, isto 6, resulte em 
diferenciaçao de tratamento jurídico fundada em razao valiosa - ao lume do 
texto constitucional - para o bem público.192 

Na sociedade igualitária não existe nenhum tipo de denominação, o 

que faz com que os seus cidadãos sejam livres. Ou seja, a igualdade concreta parte 

da premissa de que deve haver o exercício pleno da liberdade, implicando na 

inclusão social, cultural, econõmica e política. 

E para que seja combatido o individualismo, necessário o estudo das 

situações de desigualdades existentes na sociedade brasileira, bem como a atuação 

dos mecanismos legais que devem ser empregados com a finalidade de assegurar a 

inclusão de todos os cidadãos.lg3 

A educação pública brasileira, em se tratando de atender 

necessidades das pessoas portadoras de deficiência, é extremamente precária. De 

acordo com O Ministério da Educação, cerca de seis milheies de brasileiros com até 

dezenove anos completos apresentam algum tipo de deficiencia mental ou flsica e, 

deste universo, apenas cinco por cento assistidos por algum tipo de atendimento 

especial na área de educação.'94 0 s  demais, provavelmente, não estudam ou estão 

internados em outras instituições. Então, sem acesso A educação comum, 0s 

portadores de deficiência não poderão, posteriormente, receberem uma qualificação 

profissional que os habilite a competir no mercado de trabalho formal. 

ls2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Anthnio. Conteildo jurídico do principio da igualdade. 3. =d. ,  
Sao Paulo: Malheiros, 2001, p 41. 
193 ~ 0 ~ ~ 1 0 ,  ~ ~ ~ b ~ ~ t ~ ,  A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 23. 

Ig4 CIOCCHETTI Motauri de Souza. O Ensino Infantil Como Direito Público Subjetivo da CrianCa 
portadora de Defili&ncia, 1": ARAÚJO, Luiz Alberto David (coord). Defesa dos Direitos das Pessoas 
portadoras de Deflci~ncia. sao Paulo: Revista dos Tribunais. 2006, p. 269. 



Destarte, imperioso que a União, os Estados, os Municípios e o Distrito 

~edera l "~  dispensem atenção especial à educação e a formação de mão-de-obra 

dos portadores de deficiência, justamente para que ingressem no mercado formal de 

trabalho, conforme prev& o art. 208, inciso 111, da Constituição  federa^."^ 

Portanto, imprescindivel a existência de uma educaçáo inclusiva, que 

possibilite ao cidadão portador de deficiência frequentar os mesmos 

estabelecimentos educacionais das demais pessoas, justamente para proporcionar- 

lhe a integração social. 

A educadora Heloísa Barbosa defende que "... educar indivíduos em 

salas de educação especial significa negar-lhes o acesso a formas mais ricas e 
i! 197 estimulantes de socializaçáo . 

Segundo Leny Magalhães Mrech, pesquisadora e educadora da USp 

na Area de psicologia e educação especial: 

A educaç3o inclusiva 6 entendida como um "processo social", onde todas as 
crianças portadoras de necessidades especiais e de distúrbios da 
aprendizagem tem direito à escolarizaçao o mais pr6ximo possivel do 
normal. 

A "educação inclusiva", contudo, deve considerar as dificuldades de 

aprendizagem de cada aluno portador de deficiência de maneira particularizada, 

sempre ressaltando que a experiência educacional no dia-a-dia junto com outros 

alunos constitui fator de integração e possibilidade, posterior, de absorção desse 

cidadão pelo mercado de traba~ho.'~' 

195 A Conçtituiçao Federal determina, com carhter de obrigatoriedade, que a Uniao aplique, 
anualmente, nunca menos de 18%, e os Estados 0 Distrito Federal e OS Municfpios 25%, no mjnimo, 
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferencias, na manutençao e 
no desenvolvimento do ensino, excluindo-se a parcela da arrecadaçao de impostos transferida pela 
Uniao aos ~stados, ao Distrito Federal e aos Municlpios, ou pelos Estados aos respectivos 
Municioios (MORAES. Alexandre. Direito CotlStit~Cional. 17" ed., SAo Paulo: Atlas, 2005, p. 731. - ~ ~ ~ - .  r - -~ \~ 

'% Op. cit, p. 271. 
197 programa de ~d~~~~-~ Inclusiva, Direito à Diversidade. Disponível em:< htt~:I/~ortal.mec.qov.br> 
(+~ess~em:03/08/2008 

MRECH, Leny Magalhaes. 0 que 6 Educaçao I n ~ l ~ S l v a ?  Disponlvel em: 
<htt~://imaq~~.ibarbo00.multiDlV.COm' Acesso em: 03/0812008 
I* ANDRADE, Layla Criçtina; NOGUEIRA, Flora Alves. A inclus%o social das pessoas com 
deficibncia no memado de trabalho por meio da educaçao. Dispon[vel em: 
<http:[/www, Ds~co~oa~a,commP~~r t iOos / tex toA0383.~ f  Acesso em: 7 de março de 2009. as 1510m. 



Assim, apenas por meio de politicas públicas de incentivo e 

estimulação a integraçáo das pessoas portadoras de deficiência, o Estado, 

ativamente. cumprirá os princípios informadores de um Estado Democrático de 

Direito. E a partir dessas políticas publicas é que as pessoas portadoras de 

deficiência participarão do mercado de trabalho em igualdade de condiçdes. Além 

disso, somente com politicas públicas eficientes será possivel o cumprimento da Lei 

n. 8.213190, porquanto indispensável, também, a qualificaçzio profissional das 

pessoas portadoras de deficiência. 

E o mais importante é saber distinguir e ver o indivíduo na deficiência e 

não a pessoa como um deficiente, porquanto a deficiência física, mental ou sensorial 

não é elemento incapacitante absoluto.z00 

200 SOUZA, Isac Fernandes de. Como Inserir o deficiente físico no mercado de trabalho. 
Disponível em 
mercado-de-trabalho-476íartiaob Acesso em: 7 de março de 2009, as 9h29m. Deficiencia na0 6 
sinõnimo de incapacidade. Cada vez mais grupos e associações sao formadas para lutar Dor direitos 
e questionar a sociedade e o papel marginalizado que muitos Ihes atribuem. Conhecer 4 realid& 
dessas pessoas é um caminho de transfOrmaÇa0 e libertaçao para as familias, e para a sociedade de 
uma forma geral. Uma entidade que conhece bem a realidade dos deficientes é a AACD. O trabalho 
contribui para a auto-estima, confiança e para determinar o status do ser humano, seu papel 6 de 
fundamental importância para a pessoa, pois proporciona aprendizagem, crescimento, transformaçao 
de conceitos e atitudes, aprimoramento e remuneraçao. Para os portadores de deficiència, o 
processo e o significado do trabalho nao sao diferentes daqueles que ocorrem para qualquer outra 
pessoa, mas o deficiente para obter seu trabalho e mostrar-se capaz, precisa na maioria das vezes, 
romper mitos: o social que o vi! como alguém improdutivo e o familiar que o trata como um eterno 
bebé, como destacado abaixo: "A gente tem que querer muito voltar a vida de novo, sena0 voc& vai 
ficar em casa. Voc6 nao vai fazer nada. Tudo te leva a na0 querer sair de casa. Porque é muita 
discriminaçao , é em tudo ..." - Nely Alves - Digitadora Avape "Estava inscrito no concurso, o tribunal 
havia concordado com a minha inscriçao. O Tribunal Regional do Trabalho, segunda regiao em Sao 
Paulo. Foi antecipado s6 o meu exame médico, os dos demais candidatos seriam feitos depois do 
t6rmino do concurso. Anteciparam o meu exame medico e com base em um laudo médico que eu 
entendo incompleto, me excluíram do concurso. Alegando que Um cego na0 pode ser juiz." - Ricardo 
Fonseca Tal assunto é de tamanha importância, que há mais de 20 anos vem sendo intensamente 
discutida perante organismos internacionais Com0 a ONU - OrganizaMo das NaçBes Unidas e a OIT 
- Organizaçao Internacional do Trabalho. Estima-se que h$ Um número expressivo de pessoas 
portadoras de deficiencia no mundo, Ou Seja, 500 milhbes de PPD'S, e que no mhimo 350 milhdes 
destas pessoas vivem em regibes que na0 dispbem dos S ~ N ~ Ç O S  n~cessarios para ajuda-las a 
superar as suas limitações. Tais deficiencias obtidas pelas mais diversas causas, entre elas as 
guerras, as doenças, a viol&ncia, a pobreza, OS acidentes etc...Na maioria dos paises uma em cada 
dez pessoas posçuem uma deficiencia fisica, mental ou sensorial. No Brasil, segundo dados do IBGE 
- censo 2000, 14,5% da populaçao é portadora de algum tipo de deficiencia, ou seja, 
aproximadamente 27 milhbes de pessoas, que al8m das necessidades especiais, consomem bens e 
serviços comuns a todo cidadao. Desses, 15 milhbes tem idade e condiçóes para integrarem no 

formal de trabalho, Tais dados nao incluem 0s Idosos, que a exemplo das pessoas que 
possuem algum tipo de deficii!ncia, tambkm sá0 portadoras de necessidades especiais, nem as 
pessoas com necessidades especiais temporarias, como gestantes, Por exemplo. Esses números 
tendem a aumentar, pois a cada mes cerca de 10 mil pessoas adquirem algum tipo de deficiencia, 
provocadas basicamente por acidentes com amas de fogo e sequelas de acidente envolvendo 
automóveis, e destes 10 mil, 20 % &o da classe A. Segundo dados históricos. no Brasil, as pessoas 
jamais conviveram diretamente com pessoas portadoras de necessidades especiais, pois a filosofia 



4.3 HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

de tratamento para com essas pessoas foi assistencializada, ou seja, com escolas especializadas, 
aumentando ainda mais a exclusao desses pessoas com a sociedade. A ativa participaçao dos 
governos Federal, Estaduais e Municipais e das empresas públicas e privadas de todos os 
segmentos é fundamental para a perfeita e definitiva inclusao da pessoa portadora de necessidade 
especial na sociedade. Portanto sao fundamentais açbes estruturadas e coordenadas que 
possibilitem a capacitação profissional destas pessoas, sua inserçao no mercado de trabalho de 
forma inclusiva, a conscientizaçáo para receber para lidar com as PPD's no ambiente de trabalho e 
na escola regular. De acordo com dados divulgados pela OIT. o desemprego entre as p p ~ ' ~  com 
idade para trabalhar é extremamente maior do que para as pessoas ditas "normais", podendo chegar 
a 80% em alguns palses em desenvolvimento. O Brasil, sensibilizado com essa problemática, ante o 
crescente desemprego, cuidou, através de lei, de estabelecer "reserva de mercado" em beneficio 
dessas pessoas, consignando no art. 93, da Lei n.' 8.213191 (Plano de Beneficias da Previdéncia 
Social) que: Art. 93 - A empresa com 100 (cem) ou Inais empregados esta obrigada a preencher de 
2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de seus cargos com beneficiarios reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência habilitadas na seguinte pr0p0r~aO: I - até 200 empregados - 2%, 11 - de 201 
a 500 empregados - 3%. 111 - de 501 a 1000 empregados - 4%, IV - de 1001 em diante - 5% ~~t~ 
dispositivo, ficou estagnado até o ano 1999. onde podemos Observar um efetivo cumprimento a Lei, 
por estar melhor esclarecida, no que diz respeito O acesso das PPD's ao mercado de trabalho, dando 
uma certa proteçao as mesmas, pois as PPD's Só Poderiam Ser dispensadas, após contrataça0 de 
substituto em condiç&s semelhantes, na0 se caracterizando estabilidade, mas obstando o 
empregador de efetuarem somente o cumprimento inicial da Lei, ou seja, somente para mostrar uma 
adaptabilidade aos órgaos fiscalizadores, e posteriormente, gradativamente viessem a eliminar essas 
pessoas de seu quadro. Infelizmente as 02 empresas que eu contatei para saber do assunto, me 
responderam que possuem deficientes em seu quadro de funcionários somente pelas exig&ncias da 
Lei. De acordo com a RAIS - Relatório Anual de Informações Sociais -, no Brasil existem 31,979 
estabelecimentos com mais de cem empregados. Se todos cumprissem a reserva legal, seriam 
gerados aproximadamente 555000 postos de trabalho a serem ocupados pelas PPD's, ou seja, o 
suficiente para empregar apenas 3.7% das 15 milhbes em idade adequada e com condiç8es para o 
trabalho. Portanto, é necessário que a inserçao da Pessoa portadora de deficibncia no mercado de 
trabalho seja conseqiiência natural da superação do preconceito e efetuada de forma natural, na0 
somente ao cumprimento do que prega a Lei, que após demonstrado, vimos que nao atendera a todo 
o universo de pessoas especiais aptas ao trabalho. Para concluir, devemos atentar que estas 
pessoas nunca quiseram ser assim, e que nao estamos livres de se tornar semelhantes a elas, 
vitimas de uma terrlvel conduta de exclusao social, pois na0 é Somente porque nascemos e estamos 
perfeitos que podemos nos considerar livres de virmos a Portar algum tipo de defici&ncia, mas na 
meia idade, muitos passam a usar óculos, bengalas, e se tornam reféns de anomalias flsicas, mentais 
e motoras. A palavra deficiência nao é negativa e designa urna realidade. Mas, alguns a confundem 
com o seu portador, quando assimilada à pessoa esse termo pode Ser usado de forma discriminat6ria 
e injusta, passando a ser vista como uma mancha, um defeito e até como um vicio. O importante e 
saber distinguir e ver o indivlduo na deficiência e na0 a pessoa Com0 Um deficiente. Diante desça 
realidade complexa, a sociedade construiri termos para designar e diferenciar os deficientes, sendo 
muitas as expresçbes, mas devemos lembrar que ninguém deve ser reduzido, nem identificado pelos 
seus limites mentais ou motores. "Nas seçbes das indilstrias h$ postos para todos, e se a 
indústria estiver devidamente organizada, haverá nela mais lugares Para Cegos. do que cegos para 
lugares, O mesmo se pode dizer em relaçáo aos Outros deficientes flsicos (...) se o trabalho fosse 
convenientemente dividido, nao faltaria lugar onde homens fisicamente incapacitados pudessem 
desempenhar perfeitamente um serviço e receber, por conseguinte, um salário completo. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ,  fazer dos fisicamente incapacitados um Peso Para a humanidade é o maior 
despautério, como também ensiná-los a fazer cestos OU qualquer outro mister pouco rendoso, com o 
fim de preveni-los contra o deçanimoM(textCI de Henry Fqrd, de 1925, trascrito por Tereza Costa 
d8Amaral em publicaçgo no jornal o  lobo, 03/09/99). Identidade: Isac Souza. 30 anos, casado a 07 
anos, morador em Cerquilho, sou bacharel em administraçao, fiz especialização e MBA em Gestao 
Estratégica de Neg6cios, ,qualmente trabalho em empresa multinacional no segmento automotivo 
como coordenador de suprimentos, Adoro viajar e estar reunido com a famflia e amigos. 



Se, em idade produtiva, uma pessoa adquirir qualquer deficiência, 6 

imprescindível a adoção de medidas públicas e privadas que lhe assegurem, 

posteriormente, o retorno ao trabalho, seja na função de outrora ou em outra 

compatível com sua atual condição, justamente para preservar-lhe a dignidade. E na 

impossibilidade, o trabalhador poderá requerer sua aposentadoria junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade ~ o c i a l . ~ ~ '  

A reabilitação profissional 6 o serviço da Previdéncia Social que tem o 

objetivo de oferecer, aos segurados incapacitados para o trabalho (por motivo de 

doença ou acidente), os meios de reeducação ou readaptação profissional para o 

seu retorno ao mercado de trabalho. O atendimento é feito por equipe de médicos, 

assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais. 

A reabilitação profissional é prestada também aos dependentes, de 

acordo com a disponibilidade das unidades de atendimento da Previdência Social. 

Depois de concluído o processo de reabilitação profissional, a Previdência Social 

emitirá certificado indicando a atividade para a qual O trabalhador foi capacitado 

profiçsionalmente. A Previdência Social poderá fornecer aos segurados recursos 

materiais necessários a reabilitação profissional, incluindo próteses, órteses, taxas 

de inscrição em cursos profissionalizantes, instrumentos de trabalho, irnplernentos 

profissionais e auxílios transportes e alimentação. 

0 trabalhador vitima de acidente de trabalho terá prioridade de 

atendimento no programa de reabilitação profissional, e não h& prazo mínimo de 

contribuição para que o segurado tenha direito à reabilitação ~ ro f i ss iona l .~~~  

já a habilitação profissional propicia a0 portador de deficiencia a 

prática de diversas atividades direcionadas à q~alificação profissional e posterior 

inserção do mercado de trabalho, sendo desenvolvidas pelo Poder Público ou pela 

iniciativa privada, em conjunto ou isoladamente.203 

201 MARANHAO Rosanne de Oliveira. O portador de deficiéncia e O direito do trabalho. çao 

Paulo: LTr, 2005, p. 78. 
202 ~ , ~ ~ ~ ~ , ~ ~ l  em s h ~ ~ D : ~ / ~ . D r e v i d e n c i a s o c i a l . a o v . b r ~ ~ n t ~ U d O ~ i ~ a m i ~ ~ ~ h ~ i d = 3 7 8  Acesso em 7 
de março de 2009. As 15h27m. 
203 MARANHAO, ,qosanne de oliveira. O pohdor de defici6ncia e O direito do trabalho. 

Paulo: LTr, 2005, p. 99. 



De acordo com o Decreto n. 3.048199, que regulamentou a Lei n. 

8.213191, é de responsabilidade dos profissionais do Instituto de Seguridade Social 

(art. 137): 

a) realizar a avalia'çao e a capacidade laboral dos portadores de deficiencia; 

b) orientar e acompanhar a programaçao da habilitaçáo e o reabilitaçao; 

c) articular o INSS com a comunidade a fim de facilitar o ingresso e o 
reingresso dos portadores de deficiencia no mercado de trabalho; 

d) pesquisar a oferta de vagas no mercado de trabalho e o desempenho dos 
portadores de deficigncia nos processos de inserçao e reinserçáo. 

E o art. 140 diz prevê: "Concluído o processo de reabilitação 

profissional, cabe ao INSS emitir um certificado indicando a função para a qual o 

reabilitado foi capacitado, sem prejuízo do exercício de outra para qual se julgue 

capacitado". 

Não é de responsabilidade do INSS a preservação da pessoa 

reabilitada no emprego de outrora, tampouco seu o dever de emprega-la em outra 

função para a qual apta, por mais custoso que seja o processo de reabilitação. 

Entretanto, visando garantir o pleno acesso ao trabalho, seria 

interessante que a autarquia federal mantivesse cadastro de vagas para o imediato 

preenchimento, porquanto a pessoa portadora de deficiência fora do mercado de 

trabalho demanda gastos ao Estado com o pagamento de 

De acordo com Rosanne, "nos países mais avançados, um dos 

grandes objetivos dos sistemas de seguridade social é acelerar a volta ao trabalho, o 

*O4 pessoa com Deficiencia - PcD: devera comprovar que a renda mensal do grupo familiar per 
capita seja inferior a % do salário mlnimo, devera também ser avaliado se a sua defici6ncia o 
incapacita para a vida independente e para o trabalho, e esta avaliaçao B realizada pelo serviço de 
pericia mkdica do INSS. Para cdlculo da renda familiar B considerado o numero de pessoas que 
vivem na mesma casa: assim entendido: o requerente, cdnjuge, companheiro(a), o filho náo 
emancipado de qualquer condiçao, menor de 21 anos OU invalido, pais, e irmãos náo emancipados, 
menores de 21 anos e invalidas. O enteado e menor tutelado equiparam-se a filho mediante a 
comprova@o de dependencia econ6mica e desde que na0 possua bens suficientes para o pr6prio 
sustento e educaçáo. O beneflcio assistencial pode Ser pago a mais de um membro da família desde 
que comprovadas todas a condiçbes exigidas. Nesse Caso, O valor do beneflcio concedido 
anteriormente será incluido no cálculo da renda familiar. 0 beneflcio deixara de ser pago quando 
houver superaçao das condiçbes que deram Origem a COnCeSSáO do beneficio ou pelo falecimento do 
beneficiario. O beneficio assistencial é intransferlvel e, portanto, nao gera pensa0 aos dependentes. 



que estimula as agencias de reabilitação a investir adequadamente na recuperação 
r, 205 dessas pessoas . 

De acordo com essa doutrinadora, os recursos destinados ao 

tratamento das pessoas portadoras de deficiência são abordados com riqueza de 

detalhes: 

No ano de 1998. sb a Previdencia Social destinou quase 3 bilhbes aos 
portadores de deficiencia flsica. sensorial e mental (MPAS, 1999 a,). Como 
ocorre em outros paises, mais de 80% dos recursos destinaram-se o 
pagamento de benefícios de prestaçao continuada a pessoas que estilo 
impossibilitadas de trabalhar e que fazem parte de familias 
comprovadamente carentes (renda per capita menor de % de salário 
minimo). Mas como os recursos da Previdencia Social esta0 se tornando 
escassos, o valor dos beneficios nao sobe, submetendo a vasta maioria dos 
portadores de deficiencia a um estado de penúria. (...) Enquanto nos paises 
mais desenvolvidos as politicas governamentais procuram potencializar a 
sinergia decorrente da combinaçao de vários esforços das instituiçbes e das 
redes que lidam com os portadores de deficibncia, o Brasil coloca 
praticamente todos os seus recursos para pagar beneficios precários. (...) 
Inexistem políticas públicas que estimulem as empresas a admitir e 
reabilitar. O atendimento do acidentado no trabalho, quando ocorre, B feito 
tarde demais, e com poucos recursos, o que amplifica, de maneira violenta, 
a probabilidade de o acidentado virar objeto de beneficio vitalicio da 
Previdencia ~ o c i a l . ~ ~ ~  

Em todo o país, existem exíguos trinta centros de reabilitação 

profissional, com aproximadamente dois mil e quinhentos profissionais em diversas 

especialidades aptos para atenderem mais de cem mil pessoas portadores de 

deficiência. Ou seja, poucos profissionais e centros de reabilitação para o 

atendimento satisfatório das pessoas que necessitam de reabilitação ou habilitação 

profissional: "Segundo os especialistas, 90% das cidades brasileiras não possuem 

nenhum serviço de reabilitaçáo e as que têm, em geral, são instituições filantrópicas 
207 de pouco profissionalismo, ou particulares e, nesse caso, caríssimas . 

Assim, se houvesse investimento público efetivo no processo de 

reabilitaçáo e integração do reabilitando, O Estado economizaria com o pagamento 

de beneficios e, com isso, investiria mais recursos nos centros de reabilitação e em 

profissionais cada vez mais qualificados. 

'O5 MARANHAO, Rosanne de Oliveira. O portador de deficiência e o direito do trabalho. São 
Paulo: LTr, 2005, p 99. A autora reconhece, ainda, que "nos casos de deficiencias mais severas, a 
reabilitaçao é demorada, e nem sempre bem-sucedida. Mas os novos equipamentos e as terapias 
modernas estão trazendo resultados positivos, chegando até mesmo a diminuir o número de 
portadores de deficiencia e o periodo de afastamento no caso de reabilitaçao". 

O6 Op. Clt., p. 130-1 31 
207 op. cit,, p. 95. 



Neste caso, o pensamento de Aristbteles deve ser lembrado, no 

sentindo de que "é mais fácil ensinar um aleijado a desempenhar uma tarefa Útil do 

que sustentá-lo como indigente".20B 

Insuficiente a lei apenas instituir a reserva de cotas às pessoas 

portadoras de deficiência, porquanto, como visto anteriormente, a simples imposição 

legal não assegura o acesso ao mercado formal de trabalho. 

Assim, alem de fiscalizar o cumprimento da legislação, o Estado 

deverá estimular as sociedades empresárias (lato sensu) e os empreshrios 

individuais a contratarem as pessoas portadoras de deficiência em troca de 

incentivos fiscais. 

Segundo Teresa Costa D'Amaral, "( ...) na Alemanha, por exemplo, os 

portadores de deficiência pagam apenas 25% das contribuiçdes previdenciárias, e o 
3, 209 próprio governo complementa o resto . 

c sabido que os empregadores evitam a contratação de pessoas 

portadoras de deficiência em razão dos altos custos para as adaptações 

arquitetonicas. E nesse ponto, o Estado poderia possibilitar a dedução desses 

investimentos na Declaração Anual de Rendas ou compensar com outro tipo de 

tributo. 

São, aparentemente, medidas de fácil execução, bastando vontade 

política e atitude positiva do Poder Público. 

'O8 SILVA, Otto Marques da. A epopeia ignorada: A pessoa deficiente na historia do mundo de 
ontem e hoje. Sao Paulo: Centro Sao Camilo de Desenvolvimento em Administraç.90 da Saúde 
CEDAS), 1986, p. 97. log D'AMARAL, Teresa Costa. Direitos da pessoa portadora de deficl8ncia: Uma questao de 

justiça, uma realidade por construir. In SENAC-RIO Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 
Administraçao Regional do Rio de Janeiro; IBDD Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiencia (coord.). Sem limite. Inclusa0 de portadores de deficibncia no mercado de 
trabalho. Rio de Janeiro: SENAC Rio Editora, 2003, p. 95. 



Além disso, o próprio Estado deve cumprir a sua parte em relação às 

adaptações do transporte público e da remoção dos obstáculos arquitetônicos nos 

prkdios públicos, conforme prescreve o § 2", do art. 227. da Constituição Federal de 

1988 C.C. o art. 244 das Disposições Constitucionais Gerais. 

A questão do transporte público é extremamente importante, porquanto 

a acessibilidade plena aos meios de transporte pelos portadores de necessidades 

especiais garante o respeito ao principio da igualdade e, sobretudo, ao principio da 

dignidade humana, porquanto injustificável a existência de limitações para a 

locomoçáo. E nesse ponto, em face do alto custo dos transportes adaptados, 

caberia ao Poder Público conceder isenções ou incentivos fiscais para que os 

empresários investissem e renovassem suas frotas locomotivas. 

Além disso, o Estado poderia fornecer aos portadores de deficiência 

um transporte coletivo especial, o que garantiria maior conforto e segurança aos 

seus usuários. E sobre essa questão, ressalta-se a eficiência do Município de São 

Paulo que, por meio da Secretaria de Transportes, institui o "SERVIÇO DE 

ATENDIMENTO ESPECIAL", modalidade de transporte gratuito destinado as 

pessoas com deficiência física com alto grau de dependência, impossibilitadas de 

utilizar outros meios de transporte 

4.5 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA LEI 8.213191 

A Previdência Social há tempos faz o possível para reduzir as 

concessões de benefícios aos trabalhadores afastados por doenças ou acidentes de 

trabalho. Desde 12.7.2006, os segurados afastados de seus postos de trabalho são 

periodicamente submetidos a perícias médicas para a avaliação do estágio da 

incapacidade laborativa e acompanhamento da recuperação. 
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No entanto, ao retornarem aos postos de trabalho, surgem diversos 

outros problemas, como a prbpria resistência do empregado, o preconceito dos 

superiores e dos próprios colegas de profissão e, até mesmo, o medo do 

reabilitando em desempenhar as tarefas de outrora sob a alegação da falta de 

recuperaçáo plena. 

Isso não obstante, indiscutível a falta de vagas para a absorção desses 

trabalhadores pelo mercado formal de trabalho, o que aumenta o grau de dificuldade 

a inserção na sociedade, embora detentores de estabilidade no emprego, conforme 

art. 118 da Lei n. 8.213191, Além disso, por força de dissídio coletivo, há casos em 

que se o empregado não puder assumir suas funções, é-lhe garantida a estabilidade 

no emprego até completar o tempo necessário à aposentadoria. 

Porém, para se evitar ou amenizar esses percalços, é imprescindível o 

investimento em reabilitação profissional pelos setores público e privado, 

capacitando a pessoa portadora de deficiência ou o acidentado para o exercício de 

novas funções, seja na mesma empresa ou em outro local de trabalho. E todo esse 

investimento reverterá benefícios aos empregadores, porquanto se evitarão futuras 

disputas judiciais. 

AIBm disso, a reabilitação profissional do empregado faz com que o 

empregador cumpra o art. 93 da Lei 8.213191 e, com isso, economize 50% do título 

de seguro de acidente de trabalho (SAT), cobrado sobre a folha de pagamento, 

conforme art. 10 da Lei 10.66612003. 

Entretanto, a simples imposiçao de reserva de mercado aos portadores 

de deficiência é insuficiente, porquanto tímida a participação do Estado na 

estimulação de outras formas de incremento a contratação, como por exemplo, 

concessao de incentivos fiscais ou isençdes tributárias. E, nesse ponto, falha a 

legislação por não ousar e buscar fontes legais, bem com alternativas para o 

aumento das vagas de emprego. 

Por outro, conquanto leniente, referida legislação apresenta o inicio de 

uma busca por melhores condições de empregabilidade para os portadores de 

deficiência, porquanto assegura uma reserva de vagas e impõe a sua observância 

aos empregadores. 



Como visto, para se alcançar o cerne do trabalho, abordadas inúmeras 

questões como o conceito de deficiência, sua denominação adequada, os tipos de 

deficiência, a evolução legislativa histórica (no mundo e no Brasil) e o princípio da 

igualdade. 

E no transcorrer do estudo, percebeu-se que à inclusa0 da pessoa 

portadora de deficiência no mercado de trabalho imprescindível a observância pelo 

Estado e pelos particulares dos principios da igualdade e dignidade humana, além 

de outros principios sensíveis da Constituição Federal de 1988. 

Constatou-se que a chamada "lei de cotas" trouxe benefícios 

importantes a vida das pessoas portadoras de deficiência física. Porém, ressaltou-se 

no estudo a insuficiência do texto legislativo à plena reinserção delas no mercado 

formal de trabalho, porquanto tlmido o legislador por não fixar maneiras de estimular 

a sua aplicação imediata mediante incentivos fiscais e tributários aos seus 

destinatários diretos. 

Evidente não ser o texto legislativo fonte de assistencialismo estatal as 

pessoas portadoras de deficiência. Ao contrário, é fonte segura de respeito ao 

princípio da igualdade de condições à inserção das pessoas no mercado formal de 

trabalho, independentemente da cor, raça, sexo, credo ou situação econômica. 

Sabe-se da competitividade do mercado de trabalho e justamente por 

isso imprescindível a implantação de políticas publicas em parceria com a iniciativa 

privada com o objetivo de habilitar, bem como reabilitar profissionalmente os 

portadores de deficiência e inseri-los, com capacidade técnica e profissional, no 

mercado de trabalho. 

E essa possibilidade de inclusão social, malgrado os percalços, 

demonstra a força do Estado brasileiro em atingir, bem como alcançar melhores 

condiçóes de subsistência as pessoas portadoras de deficiência, tudo em função do 

supraprincipio da proteção à dignidade da pessoa humana, em consonância com o 

principio da igualdade (lato sensu). 



ALMEIDA, Fernando Barcellos. Teoria Geral dos Direitos Humanos. São Paulo: 

Sbrgio Antônio Fabris, 1995. 

ARAÚJO, Luiz Alberto David (coord.). Defesa dos direitos das pessoas 

portadoras de deficiência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 

ASSIS, Olney Queiroz; POZZOLI, Lafayette. Defesa dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiências. 2006. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da 

igualdade. 3" ed., São Paulo: Malheiros, 2001. 

BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários a Constituição do Brasil. Vol. 1. Sâo Paulo: 

Saraiva, 2000. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. SBo Paulo: Malheiros, 2008. 

BRASIL. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Brasilia: Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), Secretaria da Inspeção do 

Trabalho (SIT), Departamento de Fiscalizaçao do Trabalho (DEFIT), 2007. 

Disponível em: 

~htt~:llwww.~r.senai.br/portaleducacionaluloadAddressCartilha PcD no Mercado 

%5848508%5D.pdf.> Acesso em 12 de janeiro de 2008. 

CALDEIRA, Jorge. Viagem pela História do Brasil. Rio de Janeiro: Cia das Letras, 

sidata. 

CIOCCHETTI, Motauri de Souza. O Ensino Infantil como Direito Público Subjetivo da 

Criança Portadora de Deficiência. In: ARAÚJO, Luiz Alberto David (coord). Defesa 



dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006. 

CISZEWSKI, Ana Claudia Vieira de Oliveira. O trabalho da pessoa portadora de 

deficiência. São Paulo: LTr, 2005. 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação histórica dos Direitos Humanos. 6a 

ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

CRETELLA JUNIOR, Jose. Comentários a Constituição de 1988. Vol 1. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997. 

D'AMARAL, Teresa Costa. Direitos da pessoa portadora de deficiência: uma 

questão de justiça, uma realidade por construir. In SENAC-RIO Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial - Administração Regional do Rio de Janeiro; IBDD 

Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 

(coord.). Sem limite. Inclusao de portadores de deficiência no mercado de trabalho. 

Rio de Janeiro: SENAC Rio Editora, 2003. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 

2004. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 3" ed., São Paulo: 

LTr. 2004. 

DECLARAÇAO DE DIREITOS DO DEFICIENTE MENTAL. Disponível em 

chttp://www.cedi~od.org.br/w6dddm.htm.> Acesso em 15 de janeiro de 2008. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em: 

chttp://www.mj.gov.br/sedh/c#legis~intern/ddhbibinteruniversal.htm Acesso em 

15 de janeiro de 2008. 

DORNELLES, João Ricardo W. O que são Direitos Humanos. 2a ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1993. 



FAVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direitos das pessoas com deficiência. 

Garantia de igualdade na diversidade. Rio de Janeiro: WVA, 2004. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10a ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008. 

GERNOT, F. A. Lippert. Tendências e problema contemporâneos dos Direitos 

Fundamentais. 

GUGEL, Maria Aparecida et a/. O trabalho do portador de deficiência. Disponível 

em <www.pgt.mpt.gov.br.> Acesso em 25 de janeiro de 2008. 

HERKENHOFF, João Baptista. Curso de Direitos Humanos: Gênese dos Direitos 

Humanos. São Paulo: Acadêmica. 2000. 

LIPPERT, F. A Gernot. Tendências e problema contemporâneos dos Direitos 

Fundamentais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 1997, v. 13/14. 

LOCKE ,John. Segundo tratado de Governo Civil. São Paulo: Martin Claret, 2002. 

MARANHAO, Rosanne de Oliveira. O portador de deficiência e o direito do 

trabalho. São Paulo: LTr. 2005. 

MATTEUCCI, Nicola. Direitos Humanos, Dicioniario de Política. v 1. Brasilia: 

Editora UnB. 1997. 

MAYOR, Frederico. Prefácio a publicação da declaração de Salamanca e 

enquadramento da ação na área das necessidades educativas especiais. 

Espanha: UNESCO, 1994. 

MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa portadora de 

deficiência. Ação afirmativa. O principio constitucional da igualdade. São Paulo: 

LTr, 2004. 



MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 20" ed. São Paulo: Atlas, 2006, 

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada. 7a ed., São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 47. 

. Direito Constitucional. 17" ed., São Paulo: Atlas, 2005 

. Direito Humanos Fundamentais. 5' ed., São Paulo: Atlas, 2003, 

MORAES, Maria Celina Bodin; et alli. Princípios do Direito Civil Contemporâneo. 

Ia ed., São Paulo: Renovar, 2006. 

MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 14= ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Aspectos administrativos da proteçáo e 

integração da pessoas portadoras de deficiência. In: TEPERINO, Maria Paula 

(coord.). Comentários à Legislação federal aplicável ?as pessoas portadoras de 

deficiência. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 97 e seguintes. 

MRECH, Leny Magalhães. O que é Educação Inclusiva?. Disponível em: 

<http://irnages.jbarbo00.rnultiply.corn.~ Acesso em 25 de janeiro de 2008. 

NALINI, José Renato. Constituição e Estado Democrático. São Paulo: FTD, 1998. 

NERI, Marcelo; CARVALHO, Alexandre Pinto de; COSTILLA, Hessia Guillermo 

Costilla. Politicas de cotas e inclusão trabalhista das pessoas com deficiência. 

2002. Disponível em: 

~htt://~.bndes.gov.br/clientes/federativolbffban~osIeOOO2351.pdf.~ Acesso em 

12 de janeiro de 2008. 

NIESS, Luciana Toledo Távora; NIES, Pedro Henrique Távora. Pessoas portadoras 

de deficiência no direito brasileiro. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2003. 



OLIVEIRA. Ana Claudia Vieira de. O trabalho da Pessoa Portadora de 
Deficiência. São Paulo. LTr, 2005, p. 22. 

PIOVESAM, Flávia. O Sistema Interamericano de Promoção e Proteção dos 

Direitos Humanos: Impacto, Desafios e Perspectivas. Advocacia Pública 

(publicação Oficial do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública). Ed. 12 dezembro de 

2000. 

. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7a ed. São 

Paulo: Saraiva. 2007. 

POZZOLI, Lafayette. Pessoa Portadora de Deficiência e Cidadania. In: ARAÚJO, 

Luiz Alberto David (coord.). Defesa dos direitos das pessoas portadoras de 

deficiência. SZío Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 

QUARESMA, Regina. Comentários a legislação constitucional aplicável as pessoas 

portadoras de deficiência. In: TEPERINO. Maria Paula (coord.). CornentArios a 

legislação Federal aplicável as pessoas portadoras de deficiência. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001. 

REPARTIÇAO INTERNACIONAL DO TRABALHO. As normas internacionais do 

trabalho. Genebra: [s.c.~.], 1978. 

RIBEIRO, Marcus Vinícius. A evolução histórica dos Direitos Fundamentais. Revista 

da Faculdade de Direito da Universidade de Guarulhos. Guarulhos, 1997. 

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: O conteúdo democrático do 

princípio da igualdade jurídica. Revista de Informações Legislativa, vol. 33, n. 131, 

1996. 

RODRIGUES, AmBrcio Pla. Princípios de Direito do Trabalho. 3" ed., São Paulo: 

LTr, 2004. 



SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 2ga ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. 

. Curso de Direito Constitucional Positivo. lga ed. São Paulo: Malheiros: 

2001. 

SILVA, Otto Marques da. A epopéia ignorada: A pessoa deficiente na historia do 

mundo de ontem e hoje. São Paulo: Centro São Camilo de Desenvolvimento em 

Administração da Saúde (CEDAS), 1986. 

SILVA, Virgilio Afonso da. Direitos Fundamentais. Ia ed., São Paulo: Malheiros, 

2009. 

SILVA, Walkare Ribeiro da. Aplicabilidade de declaração sociolaboral do Mercosul 

no Brasil. In: Eficácia Jurídica de La declaración sociolaboral Del mercosur. 

Buenos Aires: Oficina Internacional Del Trabajo, 2002. 

SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton; OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de. 

Direitos Humanos e Cidadania. 2" ed., São Paulo: RT, 2009. 

SLAIBI FILHO, Nagib. O direito Civil e as Pessoas Portadoras de Deficiência. In: 

TEPERINO, Maria Paula (coord.). Comentários a legislaçãio Federal aplicável as 

pessoas portadoras de deficiência. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 

SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT e Outros Tratados. 3a ed. São Paulo: 

LTr, 2007. 

TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direito Internacional e direito interno: Sua 

interação na proteção dos direitos humanos. Série de Documentos n. 14. 

Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. São Paulo: 

Procuradoria Geral do Estado, 1997. 



VAZ, Anderson Rosa. A cláusula da reserva do financeiramente possivel como 

instrumento de efetivação planejada dos direitos humanos econômicos, sociais e 

culturais. Revista de Direito Constitucional e Internacional, Ano 15, no 61, 

out./dez. 2007. 

WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva 

do possível na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Monografia. 

Sociedade Brasileira de Direito Público - Escola de Formaçao, 2006. 



ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA 

Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas 

Especiais 

Reconvocando as varias declarações das Nações Unidas que culminaram no 

documento das Nações Unidas "Regras Padrões sobre Equalizaçáo de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiências", o qual demanda que os Estados 

assegurem que a educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do 

sistema educacional. Notando com satisfaçáo um incremento no envolvimento de 

governos, grupos de advocacia, comunidades e pais, e em particular de 

organizaçdes de pessoas com deficiências, na busca pela melhoria do acesso A 

educação para a maioria daqueles cujas necessidades especiais ainda se 

encontram desprovidas; e reconhecendo como evidência para tal envolvimento a 

participação ativa do alto nivel de representantes e de v8rios governos, agências 

especializadas, e organizações inter-governamentais naquela Conferência Mundial. 

1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educaçáo Especial, representando 

88 governos e 25 organizações internacionais em assembléia aqui em Salamanca, 

Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, reafirmamos o nosso compromisso para 

com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência do 

providênciamento de educaçao para as crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e re- 

endossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, em que, pelo espírito de 

cujas provisões e recomendaçdes governo e organizaçdes sejam guiados. 

2. Acreditamos e Proclamamos que: 

toda criança tem direito fundamental A educação, e deve ser dada a oportunidade 

de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 



toda criança possui caracteristicas, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são Únicas, 

sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de 

tais características e necessidades. 

aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso a escola 

regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer a tais necessidades, 

escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; alem 

disso, tais escolas provêem uma educaçao efetiva à maioria das crianças e 

aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 

educacional. 

3. Nós congregamos todos os governos e demandamos que eles: 

atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus 

sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as 

crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. 

adotem o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou de política, 

matriculando todas as crianças em escolas regulares, a menos que existam fortes 

razoes para agir de outra forma. 

desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em paises que 

possuam experiências de escolarização inclusiva. 

estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para planejamento, 

revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com 

necessidades educacionais especiais. 

encorajem e facilitem a participaçao de pais, comunidades e organizações de 

pessoas portadoras de deficiências nos processos de planejamento e tomada de 

decisão concernentes a provisão de serviços para necessidades educacionais 

especiais. 



invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces, 

bem como nos aspectos vocacionais da educação inclusiva. 

garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento 

de professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisáo de 

educação especial dentro das escolas'inclusivas. 

4. N6s também congregamos a comunidade internacional; em particular, nós 

congregamos: - governos com programas de cooperação internacional, agências 

financiadoras internacionais, especialmente as responsáveis pela Conferência 

Mundial em Educação para Todos, UNESCO, UNICEF, UNDP e o Banco Mundial: 

a endossar a perspectiva de escolarização inclusiva e apoiar o desenvolvimento da 

educação especial como parte integrante de todos os programas educacionais; 

As Nações Unidas e suas agências especializadas, em particular a ILO, WHO, 

UNESCO e UNICEF: 

a reforçar seus estímulos de cooperação técnica, bem como reforçar suas 

cooperaçdes e redes de trabalho para um apoio mais eficaz B jB expandida e 

integrada provisáo em educação especial; 

organizações não-governamentais envolvidas na programação e entrega de 

serviço nos países; 

a reforçar sua colaboração com as entidades oficiais nacionais e intensificar o 

envolvimento crescente delas no planejamento, implementação e avaliação de 

provisão em educação especial que seja inclusiva; 

UNESCO, enquanto a agência educacional das Naçdes Unidas; 

a assegurar que educação especial faça parte de toda discussão que lide com 

ed~icação para todos em vários foros; 

a mobilizar o apoio de organizaçdes dos profissionais de ensino em questdes 

relativas ao aprimoramento do treinamento de professores no que diz respeito a 

necessidade educacionais especiais. 

a estimular a comunidade acadêmica no sentido de fortalecer pesquisa, redes de 

trabalho e o estabelecimento de centros regionais de informaçao e documentação e 



da mesma forma, a servir de exemplo em tais atividades e na disseminação dos 

resultados específicos e dos progressos alcançados em cada pais no sentido de 

realizar o que almeja a presente Declaração. 

a mobilizar FUNDOS através da criação (dentro de seu próximo Planejamento a 

Médio Prazo. 1996-2000) de um programa extensivo de escolas inclusivas e 

programas de apoio comunitário, que permitiriam o lançamento de projetos-piloto 

que demonstrassem novas formas de disseminação e o desenvolvimento de 

indicadores de necessidade e de provisão de educação especial. 

5. Por último, expressamos nosso caloroso reconhecimento ao governo da Espanha 

e a UNESCO pela organização da Conferência e demandamo-lhes realizarem todos 

os esforços no sentido de trazer esta Declaração e sua relativa Estrutura de Ação da 

comunidade mundial, especialmente em eventos importantes tais como o Tratado 

Mundial de Desenvolvimento Social (em Kopenhagen, em 1995) e a Conferência 

Mundial sobre a Mulher (em Beijing, e, 1995). Adotada por aclamação na cidade de 

Salamanca, Espanha, neste décimo dia de junho de 1994. 



ANEXO II 

RESOLUÇÃO ONU 2.542175 

Declaração dos Direitos das.Pessoas Portadoras de Deficiência 

Consciente dos compromissos que os Estados Membros assumiram, em virtude da 

Carta das Nações Unidas, de obter meios, em conjunto ou separadamente, para 

cooperar com a Organização das Nações Unidas, a fim de promover níveis de vida 

mais elevados, trabalho permanente para todos, condições de progresso, 

desenvolvimento economico e social, a Assembléia Geral proclama a 

DECLARAÇAO DOS DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIAS e solicita que se adotem medidas em planos nacionais e 

internacionais para que esta sirva de base e referência comuns, para o apoio e 

proteção destes direitos. 

1) 0 termo pessoa portadora de deficiência identifica aquele indivíduo que, devido a 

seus "déficits" físicos ou mentais, não está em pleno gozo da capacidade de 

satisfazer, por si mesmo, de forma total ou parcial, suas necessidades vitais e 

sociais, como faria um ser humano normal. 

2) Os direitos proclamados nessa declaração são aplicáveis a todas as pessoas com 

deficiência, sem discriminação de idade, sexo, grupo étnico, nacionalidade, credo 

político ou religioso, nível sociocultural, estado de saúde ou qualquer outra situação 

que possa impedi-las de exercê-las, por si mesmas ou através de seus familiares. 

3) As pessoas portadoras de deficiências assiste o direito, inerente a todo e qualquer 

ser humano, de ser respeitadas, sejam quais forem seus antecedentes, natureza e 

severidade de sua deficiência. Elas têm os mesmos direitos que os outros indivíduos 

da mesma idade, fato que implica desfrutar de vida decente, tão normal quanto 

possível. 



4) As pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos civis e políticos que 

os demais cidadãos. O § 7" da Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes 

Mentais serve de pano de fundo a aplicação desta determinação. 

5 )  As pessoas portadoras de deficiincias têm o direito de usufruir dos meios 

destinados a desenvolver confiança em si mesmas. 

6) As pessoas portadoras de deficiências têm direito a tratamento médico e 

psicológico apropriados, os quais incluem serviços de prótese e órtese, reabilitação, 

treinamento profissional, colocação no trabalho e outros recursos que Ihes permitam 

desenvolver ao máximo suas capacidades e habilidades e que Ihes assegurem um 

processo rápido e eficiente de integração social. 

7) As pessoas portadoras de deficiências têm direito a segurança econômica e 

social, e, especialmente, a um padrão condigno de vida. Conforme suas 

possibilidades, também têm direito de realizar trabalho produtivo e a remuneração, 

bem como de participar de organizações de classe. 

8) As pessoas portadoras de deficiências têm direito a que suas necessidades 

especiais sejam levadas em consideração, em todas as fases do planejamento 

econômico-social do país e de suas instituições. 

9) As pessoas portadoras de deficiências têm direito de viver com suas próprias 

famílias ou pais adotivos, e de participar de todas as atividades sociais, culturais e re 

c reativas da comunidade. Nenhum ser humano em tais condições deve estar sujeito 

a tratamento diferente do que for requerido pela sua própria deficiência e em 

benefício de sua reabilitação. Se for imprescindível sua internação em instituições 

especializadas, e indispensável que estas contem com ambiente e condições 

apropriadas, tão semelhantes quanto possível aos da vida normal das demais 

pessoas da mesma idade. 



10) As pessoas portadoras de deficiências têm direito à proteção contra qualquer 

forma de exploração e de tratamento discriminatório, abusivo ou degradante. 

11 ) As pessoas portadoras de deficiência têm direito de beneficiar-se da ajuda legal 

qualificada que for necessária, para proteçáo de seu bem-estar e de seus 

interesses. 

12) As organizações em prol das pessoas portadoras de deficiência devem ser 

consultadas em todos os assuntos referentes aos direitos que concernem a tais 

indivíduos. 

13) As pessoas portadoras de deficiência, seus familiares e a comunidade devem 

estar plenamente informados, através de meios de comunicação adequados, dos 

direitos proclamados nesta declaração. 

CONVENÇÃO 159163 - Organização Internacional do Trabalho: recomenda aos 

países membros da OIT que considerem que o objetivo da readaptação profissional 

é permitir que pessoas portadoras de deficiência consigam e mantenham um 

emprego conveniente, progridam profissionalmente e, por conseguinte, tenham 

facilitada sua inserção ou sua reinserção na sociedade. 

DECLARAÇAO DE MADRI - 23 DE MARÇO DE 2002: trata da inclusão de pessoas 

portadoras de deficiência na sociedade, dando ênfase aos temas: direitos humanos 

dos deficientes; igualdade de opoitunidades; barreiras sociais que conduzem a 

discriminação e a exclusão; como pessoas com deficiência constituem um grupo 

diverso e emprego como fator-chave para a inclusão. 

DECLARAÇAO DE SALAMANCA - 7 A 10 DE JUNHO DE 1994: trata de 

princípios, política e prática em educação especial. 
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