
A CONTRATAA CONTRATAÇÇÃO DE PORTADORES DE ÃO DE PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIADEFICIÊNCIA



GARANTIAS CONSTITUCIONAISGARANTIAS CONSTITUCIONAIS

• “Art. 1º. A República Federativa do Brasil (...) tem como fundamentos:
...
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
...”

• “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:
...
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.”

• “Art. 7º.
...
XXXI: proibição de qualquer discriminação no tocante a salário ou critérios 
de admissão do trabalhador portador de deficiência".



GARANTIAS CONSTITUCIONAISGARANTIAS CONSTITUCIONAIS

• “Art. 227

...

II - "Criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial 
ou mental, bem como de integração social do adolescente 
portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos”.

• Portanto: há o compromisso constitucional de garantir ao 
portador de deficiência de qualquer natureza, condições e 
trabalho digno, desde que sua limitação física não seja 
incompatível com as atividades profissionais disponíveis.



LEGISLALEGISLAÇÇÃO SOBRE COTASÃO SOBRE COTAS

• (i) Setor Público:

O art. 37, inciso VIII, da CF determina a reserva de 
vagas em concursos públicos: 

"A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão".



• (ii)   Iniciativa Privada Lei 8213/91 - :
“Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 
cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 
portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados.......................................................2%;

II - de 201 a 500.....................................................................3%;

III - de 501 a 1.000.................................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante. ......................................................5%.

§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente 
habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais 
de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo 
indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de 
substituto de condição semelhante.”



A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÇÃOÃO

• A não observação do previsto no Artigo 93 da Lei 8213/1991, 
pode gerar as seguintes demandas para a empresa::

� Fiscalização e Autuação pela Delegacia Regional do Trabalho;

� Investigação Ministério Público do Trabalho - MPT;

� Termo de Ajustamento de Conduta com MPT;

� Ação Civil Pública movida pelo MPT (obrigação de contratar e pedido de 
dano moral coletivo);

� Ação de Obrigação de Fazer (obrigação de contratar, com fixação de 
multa diária pela não contratação); 



Decisões Decisões 

• “Acórdão: 20090306303 Turma: 04 Data Julg.: 28/04/2009 Data Pub.: 
08/05/2009  - Processo : 20070667769 Relator: PAULO AUGUSTO CAMARA           
AÇÃO CIVIL PÚBLICA RESERVA LEGAL. LEI Nº 8.213/91, ART. 93. A Lei nº
8.213/91,  em  seu  art. 93, é expressa, ao preconizar que a empresa com 100 
(cem) ou mais empregados  está obrigada  a  preencher de 2% (dois por cento) 
a 5% (cinco por cento)  dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:I - até
200 empregados, 2%; II- de  201  a 500, 3%; III- de 501 a 1000, 4% e, IV- de 
1001 em diante, 5%. Não há que falar-se  em  reserva legal calculada por 
estabelecimento e não empresa, pois a norma  é expressa.  Também  não  há
que  se excluir os vigilantes do total de empregados,  para  cálculo da reserva 
legal. Embora, em princípio, possa causar estranheza  a  empregabilidade do 
deficiente físico no serviço de vigilância, é imperioso  excluir  o  preconceito  do  
raciocínio  lógico  para  concluir  que deficiências  menores, tais como perda de 
um dedo ou, quiçá, encurtamento de um  membro inferior, sem prejuízo de 
outros, não impedem que o trabalhador mantenha a  higidez  imprescindível  
para efeito da prestação de serviços oferecida pela ré. Conforme relatado pela 
empresa M2 CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
VIGILANTES LTDA em  atendimento à consulta do Ministério Público do 
Trabalho, deficientes físicos são contratados para a função de vigilante que 
trabalhe com CFTV  (Circuito  Fechado de TV). Portanto, não há razões 
técnicas nem jurídicas  para que se excluam os vigilantes da base de cálculo da 
totalidade do quadro de pessoal, para efeito de cumprimento da reserva legal.”



DecisõesDecisões

• “Acórdão   : 20070693050 Turma: 10 Data Julg.: 21/08/2007 Data 
Pub.: 04/09/2007
Processo  : 20050415586 Relator: JOSÉ RUFFOLO 
GARANTIA  DE EMPREGO AOS DEFICIENTES OU 
REABILITADOS. As disposições do art. 93     da  Lei  nº
8.213/91  não  garantem o emprego aos trabalhadores 
deficientes ou reabilitados.  Não demonstrando a empregadora 
ter contratado outro empregado em idênticas condições  
àquelas  do  deficiente  ou reabilitado que dispensou sem 
justa  causa, estes devem ser reintegrados ao emprego, 
tendo em vista que entre  os  objetivos  constitucionais  está o  
combate  às discriminações de qualquer  espécie.  Aplicações  
dos  princípios  constitucionais  da  dignidade da pessoa humana  
e  dos  valores  sociais  do  trabalho  (art.  1°,  III,  da  CF)  e da 
Jurisprudência atual do TST.”



DecisõesDecisões

• “Acórdão   : 20081049263 Turma: 04 Data Julg.: 25/11/2008 Data 
Pub.: 12/12/2008  
Processo  : 20080677708 Relator: CARLOS ROBERTO 
CONTRATAÇÃO  DE  DEFICIENTES.  Deve-se  ser  esgotado  o 
prazo determinado pela  própria  Delegacia  Regional  do  
Trabalho,  para que o auto de infração, com a multa por 
descumprimento possam ser concretizados. O princípio da 
razoabilidade é um  dos  princípios basilares do Estado de 
direito. Não se pode punir pessoa física   ou   jurídica,   quando   
não   cumpridas   regras  determinadas  pela Administração,  se  
não  esgotado  o prazo concedido pela própria Administração 
para  tal  cumprimento.  Além  do  mais,  há de ser levado em 
conta o número de empregados  e  o  universo  da  empresa  
para  que  as regras de contratação de deficientes possa ser 
implementada com sucesso.”



O trabalhador com deficiênciaO trabalhador com deficiência

• O trabalhador com restrições físicas e intelectuais poderá ser 
inserido no mercado em condições de quase igualdade com 
outro trabalhador, quanto à execução do seu trabalho e 
algumas situações sendo necessário somente, de apoios 
instrumentais que supram suas restrições físicas ou sensoriais 
(inserção competitiva).

• Em alguns casos além dos instrumentos de apoio serão 
necessários procedimentos especiais, como horário diferenciado, 
adaptação do meio ambiente, atuação de orientadores ou 
acompanhantes (inserção seletiva).

• Em qualquer situação serão garantidos todos os direitos 
trabalhistas e previdenciários.



Dicas interessantes sobre como atender o Dicas interessantes sobre como atender o 
trabalhador com deficiência*trabalhador com deficiência*

• Haja com naturalidade. Geralmente as pessoas mudam seu 
comportamento quando encontram uma pessoa com 
deficiência. Podemos observar pessoas que por medo tratam a 
pessoa com deficiência com indiferença ou fingem que não 
estão ali. Um outro extremo é o tratamento exageradamente 
gentil, superprotetor. A dica básica é tratar a pessoa com 
deficiência como faria com qualquer outra pessoa, ou seja, 
amável e com objetividade.

• Não subestime as possibilidades, nem superestime as dificuldades
e vice-versa.

• As pessoas com deficiência têm o direito, podem e querem 
tomar suas próprias decisões e assumir a responsabilidade por 
suas escolhas.

• Sempre que quiser ajudar, ofereça ajuda. Sempre espere sua 
oferta ser aceita, antes de ajudar. Sempre pergunte a forma mais
adequada para fazê-lo.



Dicas interessantes sobre como atender o Dicas interessantes sobre como atender o 
trabalhador com deficiência*trabalhador com deficiência*

• Não se ofenda se seu oferecimento for recusado. Pois nem 
sempre as pessoas com deficiência precisam de auxílio. Às vezes, 
uma determinada atividade pode ser mais bem desenvolvida 
sem assistência.

• Se você não se sentir confortável ou seguro para fazer alguma 
coisa solicitada por uma pessoa deficiente, sinta-se livre para 
recusar. Neste caso, seria conveniente procurar outra pessoa que
possa ajudar.

• As pessoas com deficiência são pessoas como você. Têm os 
mesmos direitos, os mesmos sentimentos, os mesmos receios, os 
mesmos sonhos.

• Você não deve ter receio de fazer ou dizer alguma coisa errada. 
Aja com naturalidade e tudo vai dar certo.



DefiniDefiniçções*ões*

• O Decreto nº 3.298, de 1999, dispõe sobre a política nacional 
brasileira para a integração da pessoa portadora de deficiência, 
trazendo definições para:

• Deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 
padrão considerado normal para o ser humano;

• deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir 
recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de 
novos tratamentos, e;

• incapacidade: redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social, com necessidade de equipamentos, 
adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 
função ou atividade a ser exercida. 



Tipos de Deficiência*Tipos de Deficiência*

• A legislação estabelece cinco tipos de deficiência: 

� física;

� auditiva;

� visual;

� mental;

� múltipla.



Deficiência FDeficiência Fíísicasica

• deficiência física - alteração completa ou parcial de 
um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções;



Deficiência FDeficiência Fíísicasica

perda parcial das funções motoras 
dos membros inferiores e superiores.

Tetraparesia

perda total das funções motoras dos 
membros inferiores e superiores.

Tetraplegia

perda parcial das funções motoras 
de um só membro(inferior ou 
superior).

Monoparesia

perda total das funções motoras de 
um só membro (inferior ou superior).

Monoplegia

perda parcial das funções motoras 
dos membros inferiores.

Paraparesia

perda total das funções motoras dos 
membros inferiores.

Paraplegia

DefiniçõesTipo



Deficiência FDeficiência Fíísicasica

perda total das funções motoras de um 
hemisfério do corpo(direito ou esquerdo).

Hemiplegia

perda parcial das funções motoras de 
um hemisfério do corpo (direito ou 
esquerdo).

Hemiparesia

lesão de uma ou mais áreas do sistema 
nervoso central, tendo como 
conseqüência alterações psicomotoras, 
podendo ou não causar deficiência 
mental.

Paralisia Cerebral

perda total ou parcial de um 
determinado membro ou segmento de 
membro.

Amputação

DefiniçõesTipo

perda parcial das funções motoras em 
três membros.

Triparesia

perda total das funções motoras em três 
membros.

Triplegia



Deficiência AuditivaDeficiência Auditiva

• deficiência auditiva - perda parcial ou total das 
possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e 
níveis na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve;

b) de 41 a 55 db - surdez moderada;

c) de 56 a 70 db - surdez acentuada;

d) de 71 a 90 db - surdez severa;

e) acima de 91 db - surdez profunda; e

f) anacusia;



Deficiência VisualDeficiência Visual

• deficiência visual - acuidade visual igual ou menor 
que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, 
ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou 
ocorrência simultânea de ambas as situações;



Deficiência VisualDeficiência Visual

Lupa montada telescópio

Magnificação vídeo

Bengala

Treinamento 
Orientação/Mobilidade

0,04 a 0,02 20/500 a 20/1000Baixa visão 
profunda

Lentes asféricas

Lupas de mesa de alto poder

0,10 a 0,0520/200 a 20/400Baixa visão severa

Lentes esferoprismáticas

Lupas mais fortes

0,25 a 0,12 •20/80 a 20/150Baixa visão 
moderada

Bifocais mais fortes

Lupas de baixo poder

0,6 a 0,320/30 a 20/60Próximo do normal

Bifocais comuns1,5 a 0,820/12 a 20/25Visão Normal

AuxíliosAcuidade 
Visual 

Decimal

Acuidade Visual 
Snellen

Classificação



Deficiência VisualDeficiência Visual

AuxíliosAcuidade Visual 
Decimal

Acuidade Visual 
Snellen

Classificação

Aparelhos de saída de 
voz

Softwares com 
sontetizadores de voz

Bengala

Treinamento 
Orientação/Mobilidade

Sem projeção de 
luz

Sem projeção de 
luz

Cegueira total

Magnificação vídeo livros 
falados, Braille

Aparelhos de saída de 
voz

Softwares com 
sintetizadores de voz

Bengala

Treinamento 
Orientação/Mobilidade

0,015 a 0,00820/1200 a 
20/2500

Próximo à
cegueira



Outras DeficiênciasOutras Deficiências

• deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;

• deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.



Aspectos legais sobre a contrataAspectos legais sobre a contrataçção de ão de 
pessoas com deficiência*pessoas com deficiência*

• Cabe ao Ministério do Trabalho, através das Delegacias Regionais do 
Trabalho- DRT, a fiscalização do cumprimento do Decreto n.º 3.298, 
conforme Instrução Normativa nº 20 de 19 de janeiro de 2001 (anexo II), do 
Ministério do Trabalho e Emprego - Secretaria de Inspeção do Trabalho.

• A primeira tarefa da empresa, será identificar o número de funcionários 
portadores de deficiência que já trabalham na empresa, para determinar as 
vagas disponíveis no estabelecimento.

• A identificação deverá ser acompanhada de relatório-formulário do 
Comunicado de Acidente de Trabalho - CAT, quando a deficiência foi 
adquirida em acidente dentro da própria empresa.

• A empresa que tenha dificuldade para cumprimento ou preenchimento de 
vagas, deverá fazer um Termo de Ajustamento de Conduta com um prazo 
determinado, junto ao Ministério Público do Trabalho, através de sua 
Assessoria Jurídica.

• É de responsabilidade do médico do trabalho a emissão de um laudo 
caracterizando a deficiência conforme disposto no Art 4º do Decreto nº
3.298, de 20 de Dezembro de 1999 .

• Não há qualquer diferença entre o contrato da pessoa com deficiência e 
da pessoa que não tenha deficiência. O salário, direitos e deveres são os 
mesmos.



Onde contratar?*Onde contratar?*

• No Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - SICORDE:
Tel. (0xx61) 429-3669 / 429-3493
http://www.presidencia.gov.br/sedh
corde@mj.gov.br

• Na Rede de Informações Entre Amigos:
Tel. (0xx11) 5082-3501
www.entreamigos.com.br
atendimentodireto@entreamigos.com.br

• No Estado de São Paulo, você poderá buscar os serviços do PADEF Programa de 
Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência:
Tel. (0xx11) 3337-0502
www.governosp.gov.br
padef.sert@ig.com.br

• NIDB-SICORDE
www.usc.br/nidb/index.htm
umb@usc.br



• Ministério Público do Estado de São Paulo
Rua Riachuelo 7º andar sala 35 - Centro - 01007-904 - São Paulo - SP
Tel. (0xx11) 3119-9597 - Fax. (0xx11) 3119-9590
www.sp.gov.br/sicorde.htm
sicorde@mp.sp.gov.br

• SORRI-BRASIL
Rua Benito Juarez, 70 - 04018-060 - São Paulo - SP
Tel./Fax (0xx11) 5082-3502
www.sorri.com.br
sorribrasil@sorri.com.br

• PROMOVE - Ação Sócio-cultural - Programa Lekotek
Rua Paulo de Avelar nº 39 - Parada Inglesa - 02243-010 - São Paulo - SP
Tel. (0xx11) 6971-0400 / 0800-114180
www.pro-ludico.com.br
pro-ludico@pro-ludico.com.br

* Informações obtidas no "Contruindo um Mercado de Trabalho Inclusivo - Guia Prático para Profissionais de Recursos Humanos", divulgado site da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República.



Grata por sua atenção!

Ana Valéria do Lago Vassoler
anavaleria@mmk.com.br

Alameda Santos, 1940 - 1°Andar 
CEP: 01418-200 São Paulo, SP 

Telefone: (11) 3149-6100 
Fax: (11) 3149-6101

SH/SUL, Quadra 06, Conjunto A, Bloco C - 20º andar
Cep: 70322-915  Brasília, DF

Telefone: (61) 3701-6999
Fax: (61) 3701-6998

www.mmk.com.br


