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RESUMO 
 
 
A presente dissertação estuda a participação de pessoas com deficiências no mercado de 
trabalho. No primeiro capítulo, ventila-se a trajetória histórica da pessoa com deficiência 
desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. A seguir, analisa-se a terminologia 
apropriada para denominar a pessoa que possui alguma forma de deficiência. No segundo 
capítulo, abordam-se as principais normas do Direito Internacional atinentes ao tema. A 
seguir, analisa-se o modo como a relação de emprego das pessoas com deficiência é 
abordada pelo Direito estrangeiro. No terceiro capítulo, discorre-se sobre a evolução do 
ordenamento jurídico brasileiro diante do tema, ponderando-se a aplicação da Constituição 
Federal e da Lei n. 8.213/91, bem como o papel do Ministério Público do Trabalho e do 
Ministério do Trabalho e Emprego e, ainda, os mecanismos e incentivos para o 
cumprimento da legislação. No quarto capítulo, são verificadas as peculiaridades do 
contrato de trabalho das pessoas com deficiência, analisando-se se a realidade brasileira 
observa os direitos assegurados pelas leis e pelo texto constitucional vigente, sopesando-se 
a existência de meios eficazes de fiscalização, incentivo e, até mesmo, exigência de 
contratação. Para a elaboração do presente estudo, utilizam-se os métodos indutivo — com 
a coleta de elementos para análise e elaboração do tema para posterior discussão e 
conclusão —, analítico-sintético — com o exame de textos jurídicos e não jurídicos — e 
comparativo — com a análise das características e da influência de diversas legislações nas 
condições de trabalho das pessoas com deficiência em momentos cronológicos distintos. 
São utilizadas a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, bem como a efetiva análise de 
textos legais. 
 
 
Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Relação de emprego. Contrato de trabalho. 
Direito comparado. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This dissertation studies the participation of people with disabilities in the labor market. 
The first chapter talks about the historical trajectory of people with disabilities, from the 
Ancient Age to the Contemporary Age. Next, we analyze the appropriate terminology to 
describe the person who has some form of disability. In the second chapter we discuss the 
main rules of international law relating to the theme. Next, we analyze how the ratio of 
employment of people with disabilities is addressed by foreign law. The third chapter 
discusses the evolution of Brazilian law on the subject, considering the application of the 
Constitution and the Law 8.213/91, as well as the role of the Public Ministry of Labor and 
the Ministry of Labor and Employment, and also the mechanisms and incentives for 
compliance. In the fourth chapter, we investigate the peculiarities of employment of people 
with disabilities by analyzing if the Brazilian reality observes the rights guaranteed by the 
Constitution and laws in force, weighing up the existence of effective means of 
enforcement, encouragement, and even hiring requirement. In this study, we use the 
inductive method — collecting elements for analysis and preparation of the issue for 
further discussion and conclusion —, analytic-synthetic method — examining legal and 
non-legal texts —, and comparative method — analyzing the characteristics and influence 
of various laws in working conditions of disabled people in different chronological 
moments. We searched the literature and jurisprudence, as well as the effective analysis of 
legal texts. 
 
 
Keywords: People with disabilities. Employment relationship. Employment contract. 
Comparative law. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Relatório Mundial sobre Deficiência, divulgado no dia 9 de junho 

de 2011 na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York (EUA), existe 

um número superior a 1 bilhão de pessoas em todo o mundo com algum tipo de 

deficiência. Referido documento foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e pelo Banco Mundial, contando inclusive com a colaboração de mais 380 especialistas. 

Segundo o relatório, como resultado da exclusão social, as pessoas com deficiência têm 

menor qualidade na saúde, baixos avanços educacionais e menos oportunidades 

econômicas do que as pessoas sem deficiência.1 

 

Assim, para traçar um panorama quantitativo, os resultados apresentados pelo 

Censo Demográfico 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), declararam a existência de 24,6 milhões de pessoas que apresentavam algum tipo 

de deficiência no Brasil, correspondendo a 14,5% da população brasileira.2 

 

E, ainda, apesar da divulgação parcial dos dados coletados, no Censo Demográfico 

2010, realizado pelo mesmo instituto, foram declarados os percentuais da população 

brasileira que possui algum tipo de deficiência. Os resultados apontaram que 23,9% da 

população brasileira possui alguma deficiência — aproximadamente 45 milhões de 

pessoas.3 

 

Diante deste exame inicial, é preciso ponderar que o Brasil possui uma significativa 

população de pessoas com deficiências, e, portanto, a participação destas pessoas no 

mercado de trabalho merece um estudo profundo. Inclusive quanto à real amplitude e 

grandeza da expressão “inclusão” através da atividade profissional, engrenagem primordial 

da dignidade humana.  

                                                           
1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Mais de um bilhão de pessoas no mundo têm algum 
tipo de deficiência, informa relatório da ONU. Disponível em: <http://onu.org.br/mais-de-um-bilhao-de-
pessoas-no-mundo-tem-algum-tipo-de-deficiencia-informa-relatorio-da-onu>. Acesso em: 18 out. 2012. 
2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico 2000. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/20122002censo.shtm>. Acesso em: 01 
jun. 2011. 
3 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010. Disponível 
em: <http://censo2010.ibge.gov.br/resultados>. Acesso em: 18 out. 2012. 
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Assim sendo, incluir socialmente um indivíduo com qualquer deficiência requer 

prioritariamente o afastamento do sentimento de piedade ou da elaboração de mecanismos 

isolados para atendimento desta categoria de pessoas. Incluir, ao revés, significa respeitar 

direitos e acolher a todos, sem quaisquer imposições de condições, possibilidades ou 

padrões.4 

 

Observa-se que a busca por uma sociedade inclusiva assume a necessidade de 

adequação de inúmeras divergências sociais e culturais, bem como modificações relevantes 

no ordenamento jurídico. 

 

Nesta abordagem, para a elaboração do presente estudo será ventilada a trajetória 

histórica do deficiente desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. Serão apontadas 

as referências mais significativas, ressaltada a evolução da inclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade, e, ainda, elencadas as diferentes visões traçadas ao longo de 

muitas décadas. 

 

Ato contínuo, buscar-se-á explicar e defender qual a terminologia mais apropriada 

para denominar a pessoa que possui alguma forma de deficiência. Sendo certo que o 

respeito ou a discriminação se fazem presentes inclusive na linguagem e na terminologia 

adotada, imperiosa uma abordagem particular quanto aos corretos termos a serem 

utilizados para indicar a pessoa com deficiência. 

 

Diante da importância do tema em deslinde, tendo em vista os valores estatísticos 

anteriormente mencionados, cristalina a observância das normas de proteção ao deficiente 

no âmbito internacional. Nesta seara, serão suscitadas as normas de maior relevância e as 

considerações ventiladas pela Organização das Nações Unidas (ONU), pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), pela Organização dos Estados Americanos (OEA), pela 

União Europeia, e, ainda, será abordado o modo como a relação de emprego das pessoas 

com deficiência é abordada pelo Direito estrangeiro, pontuando traços comparativos, com 

intuito único de possibilitar uma visão global sobre o tema. 

                                                           
4 GABRILLI, Mara. Quem é deficiente: a cidade ou as pessoas que têm uma limitação física ou sensorial? 
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Neste descortino, o presente trabalho busca discorrer sobre a evolução do 

ordenamento jurídico brasileiro diante do tema em tela, ponderando a aplicação objetiva da 

Carta Magna e da lei que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social e sobre a 

inserção do sistema de cotas no setor privado (Lei n. 8.213/91), sendo ponderados também 

o papel, como órgão fiscalizador, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e, ainda, sopesando quais seriam os 

mecanismos e incentivos de cumprimento da legislação. Dentro deste exame, será traçada 

inclusive uma abordagem ampla sobre as ações afirmativas e suas peculiaridades, em 

especial no Brasil. 

 

Nesta seara, buscar-se-á uma interpretação ampla da legislação vigente, no tocante à 

inclusão de pessoas ou “padrões” não contemplados na Lei n. 8.213/91 e no Decreto n. 

3.298/99 para fins de preenchimento de cotas, como, por exemplo, pessoas queimadas, 

com surdez unilateral, visão monocular, lábio leporino e/ou fenda palatina, diabéticas 

insulino-dependentes, ex-cancerosas e obesas.  

 

Nota-se que a Lei de Cotas não prevê a inclusão dessa “deficiência invisível”, mas a 

exclusão no mercado de trabalho desta parcela da população é notória, sendo certo que 

encontram inúmeras dificuldades nos processos regulares de seleção.  

 

A esse propósito, visa-se verificar as peculiaridades do contrato de trabalho das 

pessoas com deficiência no intuito de analisar se a realidade brasileira observa os direitos 

assegurados pelas leis e pelo texto constitucional vigente, sopesando a existência de meios 

eficazes de fiscalização, incentivo e, até mesmo, exigência de contratação. 

  

Para a elaboração do presente estudo, será utilizado o método indutivo, posto que 

primeiramente será demandada toda a coleta de elementos fundamentais para análise e 

elaboração do tema, para posterior discussão e conclusão. Utilizar-se-á o método analítico-

sintético de pesquisa, examinando-se textos jurídicos e não jurídicos, tratando-se 

detalhadamente sobre as questões pertinentes ao tema.  

                                                                                                                                                                                
Revista do Advogado. São Paulo, n. 95, p. 92-97, dez. 2007, p. 92. 
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Assim sendo, para possibilitar uma visão ampla sobre o tema, será observado o 

método comparativo, tendo em vista a análise das características e a influência de diversas 

legislações no tocante às condições de trabalho das pessoas com deficiência em momentos 

cronológicos distintos. 

 

Por derradeiro, o instrumento de investigação a ser utilizado será a pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial, bem como a efetiva análise do texto constitucional, das leis 

brasileiras, de declarações e convenções internacionais e, ainda, a verificação de projetos 

de lei em trâmite no Brasil. 
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CONCLUSÃO 

 

A intenção apontada pela Constituição Federal de 1988 é a de alcançar uma 

sociedade livre, justa e solidária. Contudo, é inconteste a importância da igualdade de 

oportunidades, a qual somente será alcançada através do acesso à educação, à saúde e ao 

trabalho. 

 

O valor atribuído ao trabalho constitui postulado básico da dignidade humana, 

sendo o trabalho reconhecido como um direito universal que deve ser assegurado a todos, 

sem exceção. 

 

Portanto, inicialmente deve ser afastado o sentimento de piedade e a ideia errônea 

de que a pessoa deficiente é incapaz para o trabalho. Ofertada a oportunidade de emprego à 

pessoa com deficiência, esta vislumbrará uma real possibilidade de participação na vida 

socioeconômica. 

 

Desta feita, antes de excluir suas possibilidades de desenvolvimento ou de afirmar 

que uma pessoa com deficiência não possui habilidades para trabalhar em determinada 

função, é necessário fornecer a oportunidade para que possa desempenhar suas reais 

habilidades, devendo ser observada inclusive a adaptação dos postos de trabalho. 

 

Nota-se, ainda, que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho 

formal resulta na importante incorporação de sua renda na economia, sendo certo que 

desonera o Estado dos encargos previdenciários e assistenciais a ela relacionadas.  

 

Diante dos resultados expressivos apontados pelo Censo Demográfico 2010 

realizado pelo IBGE — 23,9% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, 

cerca de 45 milhões de pessoas5 —, cumpre mencionar que o presente trabalho buscou 

analisar de forma criteriosa a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho.  

 

                                                           
5 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo Demográfico 2010. 
Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/resultados>. Acesso em: 18 out. 2012. 
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Como visto ao longo do presente estudo, o Brasil conta com inúmeras leis 

regulamentadoras no tocante à pessoa com deficiência. Assim, cumpre ao Estado e à 

sociedade envidar esforços para o cumprimento da legislação devidamente regulamentada. 

 

Nesse descortino, buscou-se discorrer sobre a evolução do ordenamento jurídico 

brasileiro diante do tema em tela, ponderando a aplicação objetiva da Carta Magna e da Lei 

que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social e sobre a inserção do sistema de 

reserva de vagas do setor privado (Lei n. 8.213/91), sobre o papel, como órgãos 

fiscalizadores, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) e, ainda, sobre quais seriam os mecanismos e incentivos de cumprimento 

da legislação.  

 

De fato, não se pretende afastar os inúmeros óbices para o cumprimento da Lei n. 

8.212/91, seja a baixa qualificação das pessoas com deficiências ou o alto custo para a 

inserção desta categoria de pessoas, mas o disposto no artigo 93 da mencionada Lei gerou o 

aumento de vagas e contratos de trabalhos firmados com pessoas deficientes nos mais 

diversos ramos empresariais e nas mais diversas funções. 

 

Conclui-se que a implementação do sistema legal de reserva de vagas com intuito 

de obrigar as empresas a contratarem pessoas com deficiência está em consonância com as 

normas internacionais e com os dispositivos constitucionais. No entanto, somente a 

observância do referido sistema não é capaz de resolver a questão da exclusão da pessoa 

deficiente do mercado de trabalho, a qual certamente decorre de um processo histórico de 

marginalização e exclusão em todas as esferas.  

 

A inclusão social e laboral da pessoa deficiente é uma tarefa complexa e árdua de 

ser concretizada, sendo certo que envolve inúmeros fatores, como educação, qualificação, 

eliminação de barreiras arquitetônicas e adequação do meio ambiente de trabalho.  

 

No atual momento, o que se deve ponderar é a importância do sistema em vigor, 

que deve ser mantido, e levantar quais seriam as ações afirmativas necessárias e que 

poderão futuramente ser implementadas, tais como: a) a concessão de incentivos 

financeiros às empresas, através de subsídios para a adaptação da estrutura arquitetônica da 
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empresa ou através da redução das contribuições previdenciárias patronais com intuito de 

estimular a contratação; b) a obrigatoriedade no tocante ao efetivo preenchimento da 

legislação como pré-requisito indispensável para a participação em licitações, 

concorrências públicas e pedidos de empréstimos pelo Banco Nacional de desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES; e c) implementação de programas de governo nas áreas de 

educação, saúde e acessibilidade. 

 

Em paralelo à realização de ações afirmativas, merece ser levantado o tema da 

inclusão de pessoas ou “padrões” não contemplados na Lei n. 8.213/91 e no Decreto n. 

3.298/99 para fins do preenchimento da reserva legal, bem como ser observada a 

interpretação ampla da legislação vigente. 

 

Conforme amplamente debatido no presente trabalho, as pessoas queimadas, com 

surdez unilateral, lábio leporino e/ou fenda palatina, diabéticas insulino-dependentes, ex-

cancerosas e obesas formam um grupo de pessoas com características específicas, sendo 

certo que o disposto na Lei n. 3.298/99 não prevê a inclusão desse tipo de “deficiência 

invisível”.  

 

A exclusão do mercado de trabalho desta parcela da população é notória, bem como 

as inúmeras dificuldades encontradas quando da realização de um processo seletivo. 

 

Para este fim, é necessária, além de uma alteração legislativa, uma significativa 

alteração cultural, devendo ser compreendido o real sentido da expressão “inclusão” 

através da atividade profissional, porquanto esta eleva o respeito aos direitos e garantias do 

indivíduo e afasta qualquer imposição de condição, possibilidade ou padrão.  
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