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RESUMO 
     

 
 
 

O presente estudo tem como objetivo, analisar sobre as dificuldades enfrentadas 
tanto pelas Empresas em cumprir a Legislação de Cotas, como também da Pessoa 
Portadora de Deficiência (PPDs)  em ser inserida no mercado de trabalho, devido a 
falta de qualificação dos candidatos. Através da pesquisa literária ficou claro que 
nossa Legislação demonstra de forma evidente que o legislador pretendeu 
assegurar aos PPDs, as condições mínimas de participação influente na vida ativa 
da sociedade brasileira e num avanço sem precedentes, criaram-se as linhas 
básicas do processo de integração do deficiente à sociedade e ao mercado 
produtivo nacional. Verificou-se também que as empresas estão em busca de 
profissionais dentre o universo dos PPDs,  já qualificados, o que normalmente não 
encontram. As Organizações do Direito Privado  também já desenvolveram alguns 
projetos para a qualificação desses PPDs. A Lei 6.297/75 que garantia às empresas 
o desconto em dobro no IR dos gastos com treinamento, foi extinta em 12 de 
Dezembro de 1990.  As empresas precisam de um incentivo financeiro para que 
possam tratar da qualificação desses profissionais, não mais como um peso, mas 
sim como um projeto social. Caso as empresas fossem beneficiadas por incentivos 
fiscais, assim como eram na vigência dessa Lei, teriam as empresas uma visão 
diferenciada por ocasião da contratação dos PPDs? A metodologia de pesquisa 
prevê um levantamento bibliográfico e uma pesquisa exploratória que será feita em 
empresas privadas, instituições que visam ajudar na inserção dos PPDs e nas 
Organizações do Direito Privado tais como Senai, Sesi, Força Sindical, Fiesp.  
Verificou-se, mediante a pesquisa, que há uma preocupação por parte de todos os 
envolvidos, em encontrar meios eficazes para garantir a inserção dos PPDs no 
mercado de trabalho, embora a falta de qualificação ainda seja o maior problema.  A 
criação de Leis similares à Lei 6.297/75 foi apontada como uma grande ajuda às 
empresas, já que a elas foi imposta essa responsabilidade. 

 
 

Palavras Chave: Pessoa Portadora de Deficiência, inclusão, qualificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

This study aims to analyze the difficulties faced by both companies to fulfill the Law of 
Quotas, as well as of Persons with Disabilities (PPD) to be inserted in the labor 
market due to lack of qualifications of candidates. Through literary research it 
became clear that our legislation demonstrates quite clearly that the legislature 
intended to ensure PPDs, the minimum participation influential in the active life of 
Brazilian society and an unprecedented advance, they have created the basic lines 
of the integration process poor society and market national production. It was also 
that companies are seeking professionals from among the universe of PPDs, already 
qualified, which usually are not. Private Organizations  has also developed some 
projects for the qualification of PPDs. The Law 6297/75 that guarantee companies 
the discount on the IR double spending on training, was abolished on 12 December 
1990. Companies need a financial incentive for them to deal with the qualification of 
these professionals, not as a burden but as a social project. If companies were 
benefiting from tax incentives, as they were in the presence of this law, companies 
would have a different view at the hiring of PPD? The research methodology includes 
a literature survey and an exploratory survey to be made in private companies, 
institutions that aim to help insert the PPDs and Private organizations. It has been 
found through research that there is concern by all those involved in finding effective 
means to ensure the inclusion of PPD in the labor market, although the lack of 
qualification is still a major problem. The creation of laws similar to the Law 6297/75 
was identified as a great help to companies, since they were imposed that 
responsibility. 

 
 

Keywords: People with disabilities, inclusion, qualification. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A Constituição Federal de 1988 embora tardia, mas em boa hora, elencou a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dentre os 

fundamentos de nosso Estado, estabelecendo ainda como um dos pilares que 

sustentam a ordem econômica  nacional, a valorização do trabalho, propiciando a 

existência digna e distribuindo a justiça social, através da redução das 

desigualdades sociais. 

 

O legislador demonstrou de forma evidente que pretendeu  assegurar ao 

deficiente físico, as condições mínimas de participação influente na vida ativa da 

sociedade brasileira e num avanço sem precedentes, criando-se as linhas básicas 

do processo de integração do deficiente físico à sociedade e ao mercado produtivo 

nacional. 

 

O direito de trabalhar das pessoas portadoras de deficiência física, ainda é 

sem dúvida, um tema que deve ser amplamente discutido, pois a muito há ser feito, 

para que se cumpram os programas constitucionais e se reconheça o padrão 

mínimo de dignidade a essas pessoas. 

 

Dentro da ciência jurídica há o ramo do direito do trabalho, que como 

característica marcante, procura, nos limites impostos pela organização social, 

reduzir as desigualdades naturais entre empregadores e empregados, através de 

um conjunto de normas compensatórias que visam equilibrar as relações entre o 

capital e o trabalho. 

 

 
 Desigualdade é  uma marca brasileira que tem passado intacta ao longo dos 

séculos. A toda hora repetimos, como se para convencer a nós mesmos, que aqui 

não existe discriminação. Embora nossa estrutura econômica seja estável, ainda o  

desemprego atinge auges alarmantes, a competitividade para se conseguir um 

espaço no mercado de trabalho é imensa. Além disso, a falta de informações sobre 
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a deficiência, aliada à crença que seu portador não irá corresponder ao ritmo 

imposto pela produtividade, acaba gerando antagonismos quanto à absorção dessa 

mão-de-obra pelas empresas. 

 

 No que se refere ao PPDs, não mudamos a posição. Vale lembrar que a 

deficiência é uma característica adquirida assim como, por exemplo, a pobreza ou a 

idade. Toda pessoa é passível de adquirir alguma deficiência física ou mental ao 

longo do seu ciclo de vida. O tratamento das políticas públicas à questão da 

deficiência está relacionada,  a um seguro social de caráter universal, já que há o 

risco de qualquer pessoa adquirir alguma deficiência. 

 

 No Brasil, segundo o censo realizado em 20001 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e  Estatística (IBGE), existem 24,5 milhões de pessoas portadoras de 

algum tipo de deficiência, o que representa 14,5% da população brasileira. Desse 

número  9 milhões estão em idade de trabalhar, sendo que 1 milhão (11,1%) exerce 

alguma atividade remunerada e 200 mil (2,2%) possuem registro em carteira de 

trabalho (GIL, 2002). Segundo Neri (2003),  29,05% das pessoas com deficiência no 

País vivem em situação de miséria e 27,1% não possuem qualquer escolaridade. 

  

A Lei n° 7.853 de 24 de outubro de 1989 (ANEXO A) funcionou como uma 

válvula impulsionadora para que as empresas abrissem vagas para serem 

preenchidas por pessoas portadoras de deficiência. O número de pessoas que hoje 

participam do mercado de trabalho, ainda está muito aquém do que a própria lei 

prevê. 

 

Os Direitos Trabalhistas das pessoas com deficiência e dos acidentados 

estão garantidos pela Constituição. Ocorreram a reserva de cargos,  a proibição de 

qualquer discriminação no que diz respeito a remuneração e critérios para admissão. 
                                                 
1 O Censo Demográfico é realizado pelo IBGE desde 1936, quando o instituto foi criado, realizando 
em média a cada 10 anos o Censo Demográfico. O primeiro censo foi realizado no ano de 1872, 
seguido pelos de 1890, 1900 e 1920. Os censos demográficos são planejados para serem 
executados nos anos de finais zero, ou seja, a cada dez anos. Desta forma o último censo realizado 
no Brasil foi no ano 2000, sendo que o próximo será em 2010.  
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Tais medidas foram regulamentadas por Leis tais como a N° 8.213/91, que indica os 

percentuais de postos de trabalho de acordo com o número de empregados, a Lei 

N° 7.853/89 que se refere a uma política nacional voltada ao portador de deficiência, 

e também o decreto N° 3.298/99 que determina a forma de acesso ao mercado 

formal de trabalho, mediada por um vínculo empregatício. 

 

A boa vontade legislativa, por si só, não melhora a condição de trabalho do 

deficiente. A proteção legal sem um efetivo esforço por parte dos empregadores leva 

a uma situação que podemos chamar, sem meias-palavras, de hipocrisia, atenua o 

peso na consciência de uma comunidade passiva frente aos problemas que 

deveriam ser resolvidos por ela mesma. 

 

 Pode-se propor a ampliação do mercado de trabalho dos deficientes através 

de incentivos econômicos, para alentar os empregadores a proporcionar formação e 

emprego a tais indivíduos. Diante da isenção do pagamento de impostos internos, 

ou de importação  sobre artigos, materiais e equipamentos necessários à 

conservação do emprego do deficiente, podendo desta forma, ser criadas 

oportunidades de trabalho. 

 

 Na atual concepção, o empregador espera que o empregado com deficiência 

já esteja totalmente preparado para assumir uma função, se eximindo da 

responsabilidade de sua formação, em serviço. A visão das empresas hoje é que a 

possibilidade de assumir uma vaga no mercado de trabalho seria muito maior se as 

pessoas com deficiência fossem previamente preparadas para desempenhar as 

funções disponíveis nas empresas. 

 

  Todo trabalhador, quer visua lizar dentro de uma organização sua carreira 

profissional. As possibilidades de adquirir maiores conhecimentos, desenvolver 

habilidades estão atreladas a essa trajetória. Nesse contexto, o trabalhador deseja 

ser treinado para atingir seus objetivos profissionais. 
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 No que se referem aos PPDs, as expectativas não são diferentes. Todos tem 

o desejo de ser incluídos na vida social  e para isso desejam também essa ascensão 

profissional. Porém, as empresas querem um profissional já formado, ou qualificado 

profissionalmente, com certificados de Graduação, Pós-Graduação, idiomas e outras 

competências já plenamente desenvolvidas e testadas. 

No passado sob a vigência da Lei n° 6.297 de 15 de Dezembro de 1975 

(ANEXO H), as organizações eram incentivadas a investir em treinamento,  e com 

isso seus funcionários  eram desenvolvidos, aumentando seu potencial intelectual, e 

em contra -partida a empresa era autorizada a descontar em dobro,  os gastos com 

esses treinamentos no imposto de renda. Foi o período em que o que não faltava 

nas empresas eram os  treinamentos. 

 

Contudo, em 12 de dezembro de 1990, o Presidente da República Fernando 

Collor de Melo, aboliu a referida Lei, trazendo assim o fim a esse benefício. Desta 

forma a especialização da mão-de-obra no Brasil sofreu um repentino 

estancamento. (MARRAS,  2005).  Com o fim da Lei N° 6297, passamos por um 

período em que a importância de um treinamento ser justificado para merecer verba 

começou a ser questionada.  

 

Com o fim da Lei, as empresas não mais investiram em treinamentos, pois o 

capitalismo tem por objetivo o lucro, porém, não foi em nenhum momento discutido o 

impacto que isso traria e  a  deficiência técnica que isso geraria. 

 

Hoje se pode claramente identificar uma grande necessidade de profissionais 

com capacitação para atender às demandas do crescimento econômico do país 

diante das deficiências do ensino formal. 

 

Se o trabalhador, com todas as suas capacidades físicas e intelectuais não 

dispõe de qualificação profissional para atender ao mercado de trabalho, não há 

nem o que se falar quanto aos Portadores de Deficiência, classe esta, que passou a 

ser lembrada apenas nos últimos anos e com ações muito pequenas e dispersas. 
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Chega-se a uma questão que merece ser analisada. Se as Empresas fossem 

beneficiadas com incentivos fiscais, tais como havia durante a vigência da Lei 

6297/75, não serviriam de incentivo para retomarem os investimentos em 

treinamento aos seus colaboradores, e principalmente aos PPDs?  Se as empresas 

desenvolvessem os PPDs, com o tempo, teríamos mais profissionais capacitados e 

qualificados para o mercado de trabalho.  Esse programa geraria com o tempo uma 

massa operária de PPDs, qualificada que disputaria de igual para igual com outros, 

o mercado de trabalho. 

 

MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

O interesse em pesquisar esse tema está relacionado a diversos fatores. Um 

deles é o fato do autor ter uma ligação com o tema devido trabalhar por muitos anos 

na área de Recursos Humanos, e enfrentar diariamente os problemas causados pelo 

tema. 

 

As empresas hoje necessitam de trabalhadores habilitados e qualificados 

para suas diversas áreas. As empresas também precisam cumprir a Lei de Cotas no 

que diz respeito a Pessoa Portadora de Deficiência, e os PPDs também necessitam 

ser inseridos no mercado de trabalho e na vida social. Porém a falta de qualificação 

profissional tem dificultado os dois lados dessa inserção 

 

 Muitas explorações já se fizeram sobre o tema da inserção, tais como, da 

adequação arquitetônica para os PPDs, das preocupações com a cultura 

organizacional, da integração dessas pessoas no ambiente organizacional, da 

inclusão, da reabilitação,  porém não se estudou ainda como   a extinção de uma Lei 

pôde prejudicar não só os funcionários tidos como normais, mas também e 

principalmente os PPDs.  

 

Do ponto de vista científico a pesquisa promove a exploração de um campo 

com uma dimensão diferenciada, o da transformação da mentalidade empresarial 
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diante da contratação da PPD não mais encarando como uma “carga”, mas sim 

como um projeto social de inclusão, do Governo, encarando a mudança da 

legislação como a ajuda necessária para esse projeto. 

 

De forma resumida o interesse pessoal, a identificação com a área de 

atuação, o interesse científico, o caráter inédito por fazer uma ligação entre poderes 

governamentais, empresariais e individuais, são os fatores que motivaram este 

trabalho. 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral 

 

 Identificar e analisar as reais dificuldades que a Lei de Cotas trouxe para as 

Empresas, Lei esta que estabelece às empresas uma % de inclusão de PPDs.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Para atingir o objetivo geral deste trabalho pretende-se concretizar os 

seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar junto às Empresas, Organizações do Direito Privado, e 

Entidades não Governamentais, se a maior dificuldade na inserção do 

PPDs no mercado de trabalho é realmente a falta de qualificação. 

2. Analisar se o retorno da Lei 6.297/75 ou a  criação de uma Lei que 

proporcionasse incentivos fiscais às empresas, seria de ajuda, 

principalmente  na  qualificação dos PPDs. 

 

 

 

 

 



18 
 

JUSTIFICATIVAS 

 

No decorrer dos séculos adotaram-se diferentes práticas individuais e sociais 

com relação ao emprego ou uso das “forças” das “pessoas portadoras de 

deficiências” no trabalho. Ocorreram alterações de civilização para civilização e de 

século para século. Houve ora uma completa rejeição, extermínio, ora, no extremo 

oposto, proporcionaram-se aos “deficientes” privilégios no seu meio ambiente. 

 

Esses comportamentos no decorrer dos séculos, só demonstram que os 

“portadores de deficiência” sempre foram vítimas de marginalização social,  

especialmente no trabalho. 

 

 Dentro de uma organização o trabalhador quer visualizar uma carreira, com 

possibilidade de crescimento, e o seu desenvolvimento intelectual está atrelado a 

essa trajetória. O trabalhador deseja ser treinado para atingir seus objetivos 

profissionais. 

 

 Essas expectativas de ascensão profissional também são esperadas pelos 

PPDs, pois todos têm o desejo de ser incluídos na vida social. No que se referem às 

empresas, elas procuram por um profissional já formado, desenvolvido 

profissionalmente e intelectualmente. 

 

 Hoje devido a deficiências no ensino formal, identifica-se claramente uma 

grande necessidade de profissionais com capacidades desenvolvidas para atender 

às demandas do crescimento econômico do país. 

 

 O trabalhador, com todas as suas capacidades físicas e intelectuais não 

dispõem de qualificação profissional para atender ao mercado de trabalho. No que 

diz respeito aos Portadores de Deficiência, não há nem o que se falar, pois esta 

classe passou a ser lembrada apenas nos últimos anos e com pequenas e dispersas 

ações. 



19 
 

 O objetivo deste estudo é analisar as reais dificuldades enfrentadas tanto 

pelas Empresas em cumprir a Legislação de Cotas, como também da Pessoa 

Portadora  de Deficiência em ser inserida no mercado de trabalho, devido a falta de 

qualificação. 

  

CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

 Este trabalho tem como pretensão obter informações e gerar análises de 

dados que permitam: 

 -  rever como as Leis existentes contribuíram para a inserção da PPD 

- sinalizar como a extinção da Lei 6.297/75, causou um efeito negativo na 

qualificação das pessoas. 

- apresentar a ótica das empresas privadas, Organizações do Direito Privado 

e Órgãos  não Governamentais sobre o assunto. 

- oferecer subsíd ios para uma análise mais aprofundada sobre o assunto 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens 

(CIDID), de 1989 conceitua deficiência como a perda ou anormalidade de estrutura 

ou função psicológica ou anatômica, temporária ou permanente, e, a incapacidade, 

como a restrição, resultante de uma deficiência da habilidade para desempenhar 

uma atividade considerada normal, que surge como conseqüência direta ou resposta 

do indivíduo a uma deficiência. 

 

O Decreto N° 3956/01 (ANEXO I) no Artigo 1° parágrafo 1°,  aplica uma 

definição mais ampla de deficiência:  

restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, 
que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da 
vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social 

    

 O portador de uma necessidade específica recebe vários conceitos ou o tipo 

de deficiência recebe várias “nomeações” e como afirma Silva, 1986: [...] 

“expressões rebuscadas que reproduz de forma inversa, a mesma atitude 

preconceituosa, dessa vez em seu disfarce benevolente”. 

 

 O próprio dicionário Novo Aurélio Século XXI (1999) ao definir a palavra 

Deficiência demonstra a desinformação, como uma das causas da exclusão social 

destas pessoas no dia a dia, quando diz que deficiência quer dizer: falta; falha; 

imperfeição; insuficiência, o que  conseqüentemente leva a definir que o 

DEFICIENTE é aquele que tem deficiência; é falho; é imperfeito. Essa rotulação só 

aumenta a distância entre os ditos “normais” e o deficiente. 

 

 Em cada época, têm sido usados vários termos para designar essa 

população, porém todos eles refletem conceitos, valores, percepções. Sassaki 

(1997) acredita que os termos estão em constante mudança. Faz-se aqui uma 

retrospectiva dos termos adotados no decorrer do tempo. 
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 Alguns termos estão em desuso por serem de caráter discriminatório, um 

exemplo é o termo inválidos, outros questionáveis ou ambíguos um exemplo, 

pessoas especiais, e outros ainda utilizados em espaços mais restritos, mais 

específicos a determinadas situações ou populações, um exemplo: pessoas com 

necessidades educacionais especiais.  Para esse presente trabalho a expressão 

escolhida é PPD Pessoa Portadora de Deficiência. 

 

 Essa expressão mantém o foco na pessoa, como alguém a ser olhado 

independentemente de sua deficiência, e assumindo a deficiência como condição, 

deixando de lado tentativas de mascará-la. O termo adotado foi baseado nas 

vantagens apresentadas por Amaral (1995 p.61), ao afirmar que dessa forma, 

desloca-se “o eixo de atributos do indivíduo para sua condição e simultaneamente, 

recupera a pessoa como sujeito da frase”, colocando a deficiência, não como 

sinônimo da pessoa, e dando um caráter mais descritivo que  valorativo.  

 

 Os próprios componentes dessa população optaram por esse termo no texto 

da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das 

Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU) (ANEXO J). 

Essa posição fundamenta -se basicamente nas seguintes justifi cativas: 

 

• não esconder ou mascarar a deficiência;  
• valorizar as diferenças e necessidades específicas provenientes da 

deficiência;  
• combater  o emprego de palavras novas  e idéias que diluem as diferenças, 

como por exemplo o termo “pessoas com eficiências diferentes” ou 
justificativas como “todos nós somos deficientes” (Sassaki, 1997), o que 
significa se esquivar de considerar ou discutir as reais diferenças existentes. 

 
 

 
No texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos 

e Dignidades das Pessoas com Deficiência da ONU (Sassaki, 1997), defende-se a 

igualdade, enquanto direito e dignidade, para todas as pessoas, seja com deficiência 
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ou não, concordando com os dizeres constitucionais de que todos são iguais 

perante a lei. Também têm o direito de ser diferentes, ou como coloca Aranha: 
[...] é ilusória a expectativa da semelhança entre a pessoa com 

deficiência e a sem deficiência, “já que a diversidade é uma das 

principais características da humanidade, e assim, não é possível aos 

homens o “ser igual”. Além disso, o “ser diferente”não pode ser razão 

para que se decrete a menor valia de uma pessoa, enquanto ser 

humano e ser social. Aranha (2003, p. 14) 

 

 Termos como Portadores de Necessidades Especiais (PNE), Portadores de 

Deficiência (PD), Alunos com Necessidades Educativas Especiais, são usados por 

entidades representativas da sociedade, como a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Ministério de Educação e Cultura (MEC). O termo utilizado deve contribuir 

para maior proximidade entre as pessoas, favorecendo a comunicação e 

possibilitando a construção de pontes culturais. 

 

 Se a expressão “pessoa portadora de deficiência” fosse desmembrada,  

tomando-se cada termo isoladamente, no intuito de compreender melhor a sua 

designação, ter-se-ia: 

 

 Pessoa seria o “ser humano considerado singularmente ”homem ou mulher”, 

também denominado de pessoa natural. 

 

 Portadora, “que porta... ou traz consigo, ou em si”. 

 

 De funciona como “preposição designando: qualidade, relação atributiva, 

composição, causa, motivo, estado, situação, condição. 

 

 Deficiência , “falta, falha, carência, imperfeição, defeito. 
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1.1  Natureza das Deficiências na Legislação Brasileira 

 

Segundo a classificação adotada na Constituição Federal de 05 de Outubro 

de 1988, Art. 227, inciso II, o universo das deficiências manifestadas nos indivíduos  

está dividido na legislação brasileira , em três categorias básicas: físicas, mentais e 

sensoriais.  

 

 As “deficiências físicas” podem ser divididas em duas espécies: congênitas, 

aquelas que acompanham o indivíduo desde a concepção, e adquiridas, todas que 

vierem a se estabelecer ou afetar os modos de ser do físico, da pessoa normal, ao 

longo de sua existência. 

 

 Quanto às causas congênitas das deficiências, as ciências médicas tem como 

sanar algumas possíveis manifestações de deficiências com vacinas ( ex: contra a 

pólio) ou eliminá-las através de processos de tratamento clínico. Já no caso das 

deficiências adquiridas, como por exemplo, a causada por acidente do trabalho tem-

se o sistema de reabilitação que procura readaptar o indivíduo à nova situação 

imposta pelo infortúnio, ou mesmo as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

determinadas na Constituição Federal de 1998, em seu Artigo. 7º, inciso XXII, que 

diz: “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança”. 

 

 Na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) encontram-se estas normas 

dispostas nos Arts. 154 a 201, que por medidas preventivas procuram garantir ao 

trabalhador que não tenha sua integridade física alterada para uma condição que o 

limitaria, tornando-o, como bem descrito no nosso Direito Laboral, um “incapaz”. 

 

 O termo “deficiente” designa toda pessoa cujas possibilidades de obter e 

conservar emprego adequado fiquem realmente reduzidas devido a uma diminuição 

de sua capacidade física ou mental.  
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 A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em sua convenção número 

159, que foi ratificada pelo Brasil, pelo Decreto Legislativo N° 51 de 28 de Agosto de 

1989, tem o seguinte conceito da “pessoa portadora de deficiência”: 

 

Artigo 1 – para efeitos da presente Convenção, entende-se por  “pessoa 
deficiente” todo indivíduo cujas possibilidades de obter e conservar um 
emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente 
reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental,  
devidamente reconhecida.  

 

 No Direito Civil, em seus Artigos 1538 e 1539, empregam-se os termos 

“aleijado” e “deformado” para designar uma pessoa que sofre um “ferimento” ou 

“uma ofensa a sua saúde”, causados por outrem, que, dependendo da natureza e 

gravidade tornará o ofendido um “deficiente físico”. 

 

 Na Legislação de trânsito, através do Decreto N° 62.127 de 16 de janeiro  de 

1968, foram estabelecidas as condições técnicas  normativas para que um indivíduo 

com “defeito físico”, obtivesse a Carteira Nacional de Habilitação, desde que o  

veículo atenda às exigências técnicas de adaptação, submetendo o habilitante a 

exames de prática de condução de veiculo perante  uma junta especial de 

“examinadores” de suas habilidade e conhecimento das regras de sinalização e das 

normas de trânsito. 

 

 Na Legislação Militar através do Decreto N° 57.654, de 20 de Janeiro de 

1966, em seu Artigo 109, verifica-se uma explicação para se excluir do serviço 

militar, todo aquele que for considerado irrecuperável de qualquer incapacidade 

física ou mental, os portadores de lesões, doenças ou defeitos físicos, que tornem 

incompatíveis para o serviço militar. 

 

 O Direito Previdenciário foi criado com o intuito de dar proteção às pessoas 

quando acometidas de infortúnios. Estas normas legais da previdência inicialmente 

limitavam-se aos acidentados no trabalho, desta forma, as vítimas de acidentes de 

trânsito e de outras naturezas, ou atingidas por alguma enfermidade grave ou 
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malformação congênita ficavam desprotegidas. Na atualidade, porém, por meio do 

Decreto n° 77.077 de 24 de janeiro de 1976, a Consolidação das Leis da 

Previdência Social ( CLPS) nos seu Capítulo II, Artigos 31 a 34 e Capítulo III, Artigos 

35 e 36, posteriormente foi editado o Decreto n° 89.312 de 23 de janeiro de 1984, 

que compreende as disposições da Lei Orgânica da Previdência Social,  adotou-se  

a qualidade de “segurado”, onde qualquer pessoa vinculada aos institutos através de 

contribuições faz jus ao seu benefício. Podemos entender que os segurados do 

sistema estão acobertados dos infortúnios da vida. 

 

    

1.2 Histórico das relações de trabalho das “Pessoas Portadoras de 

deficiências” 

 

 No decorrer dos séculos adotaram-se diferentes práticas individuais e sociais 

com relação ao emprego ou uso das “forças” das “pessoas portadoras de 

deficiências” no trabalho. Ocorreram alterações de civilização para civilização e de 

século para século. Houve ora uma completa rejeição, extermínio, ora, no extremo 

oposto, proporcionaram-se aos “deficientes” privilégios, honorabilidades no seu meio 

ambiente. 

 Esses comportamentos no decorrer dos séculos, só demonstram que os 

“portadores de deficiência” sempre foram vítimas de marginalização social,  

especialmente no trabalho. 

 

 Na era primitiva onde o fator sobrevivência predominava, os “deficientes 

físicos” eram exterminados quando nasciam ou ao longo de suas vidas,  pelo grupo 

tribal a que pertenciam, ou eram poupados por serem consideradas pessoas 

exóticas. Embora essa não era a regra geral, alguns eram considerados um membro 

qualquer do grupo, e outros, eram até mesmo considerados enviados dos “deuses”. 

 

 Na Idade Média os historiadores relatam que um grande misticismo envolvia 

as “pessoas portadoras de deficiências físicas: 
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Por toda a Idade Média, os indivíduos que apresentavam qualquer   
deformação física tinham poucas chances de sobrevivência, tendo em vista 
a concepção dominante de que essas pessoas possuíam poderes 
especiais, oriundos dos demônios, bruxas e/ou divindades malignas. 
(CARMO, 1989, pg.234) 

 

 Apesar de todas as concepções místicas que predominavam durante muitos 

séculos, em muitas partes da Europa e do Oriente Médio, os casos de doenças e de 

deformações das mais diversas naturezas ou causas passaram aos poucos a 

receber mais atenção. Foram criados hospitais e abrigos para essas pessoas, pelos 

senhores feudais e pelos governantes detentores do poder com cooperação da 

Igreja, em especial a católica, com sua doutrina baseada no Cristianismo. 

 

 Algumas profissões eram exercidas na Idade Média por “deficientes”, como 

por exemplo, os massagistas no Japão do Século IX que eram “deficientes visuais”, 

ou como os “Bobos da Corte”, que eram atividades de diversão, desempenhadas por 

anões e “corcundas”, devido à sua aparência grotesca e a condição de pouco 

inteligentes que lhes era atribuída e da qual tiravam proveito em suas apresentações 

para entreter os nobres. 

 

 Na Idade Moderna, percebe-se um tratamento mais específico e diferenciado 

das atitudes sociais e mesmo no plano jurídico com relação ao trabalho das 

“pessoas portadoras de deficiência”. 

 

Alguns homens notáveis procuravam solucionar a superação de suas 

deficiências de várias formas, criando inventos de toda natureza. Um deles foi o 

alemão STEPHEN FARFLER, que sendo vítima de paralisia, construiu a primeira 

cadeira de rodas para ter acesso ao trabalho e aos passeios (SILVA, 1986) 

 

 Para a superação das barreiras e das dificuldades causadas pelas 

deficiências, muitas atitudes individuais de natureza diversa foram desenvolvidas, 

como: bengalas ou bastões de apoio, calçados especiais, muletas, coletes, próteses, 
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macas e camas móveis, cadeiras especiais, carros adaptados, e muitas outras 

idéias foram inventadas a partir do século XIX. 

 

 Louis Braille foi outro exemplo, embora cego desde os 3 anos de idade, aos 

quinze anos  inventou o sistema de comunicação braile, para que os “deficientes 

visuais” pudessem se comunicar através da leitura e escrita (SILVA, 1986). 

 

 Ludwing Van Beethoven, que mesmo com impedimentos no sistema auditivo 

compôs “Apassionata” e “Sonata ao Luar” ( Sinfonias n. 3 até 6) em 1804.  Na 

história brasileira, encontra-se, Antonio Francisco Lisboa, “O Aleijadinho”, que, 

mesmo com alguns dedos das mãos perdidos ou imobilizados, mandava que seus 

auxiliares amarrassem o martelo e cinzel em suas mãos para esculpir suas 

fantásticas obras barrocas em Minas Gerais. (SILVA, 1986) 

 

 Nos Estados Unidos da América, Helen Keller foi um marco nos esforços para 

melhor compreensão das potencialidades do ser humano para superar problemas 

considerados insuperáveis pelos próprios deficientes e pela sociedade. Nascida no 

Alabama, foi dos maiores exemplos de que as deficiências sensoriais não são 

obstáculos para se obter sucesso. Helen Keller foi duplamente deficiente, que ficou 

cega e surda, desde a tenra idade. Superou todos os obstáculos, tornando-se uma 

das mais notáveis personalidades do nosso século. Tornou-se uma célebre 

escritora, filósofa e conferencista, desenvolvendo extensos trabalhos em favor das 

pessoas portadoras de deficiência. (SILVA, 1986) 

 

 Esses são apenas alguns exemplos de portadores de deficiência que se 

destacaram ao longo da história recente, porém, a cada dia, temos pessoas que 

enfrentam barreiras inimagináveis para ir e vir, estudar, trabalhar,   provando a toda 

hora que a deficiência pode ser  convivida, suportada e até mesmo ignorada. 

 

Nos séculos XIX e XX, foram fundados organismos nacionas e internacionais  

de apoio a portadores de deficiência, entre os quais o Relief of Ruptured and 
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Criplled, atual New York Hospital for Special Surgery, em  Manhattan, que é um dos 

melhores do mundo para pacientes com “deficiência física”. 

 

 A partir da Revolução Industrial, despertou-se a atenção para a questão da 

habilitação e da reabilitação do portador de deficiência para o trabalho,  quando as 

guerras, epidemias e anomalias genéticas, deixaram de ser as causas únicas das 

deficiências e o trabalho em condições precárias passou a ocasionar os acidentes 

mutiladores e as doenças profissionais, sendo necessária a própria criação do 

Direito do Trabalho e um sistema eficiente de Seguridade Social, com atividades 

assistencias, previdenciárias e de atendimento  da saúde, bem como a reabilitação 

dos acidentados. 

 

 A situação do proletariado, na realidade industrial,  pode ser muito bem 

entendida nas palavras de  SEGADAS VIANNA: 

 

No seu inframundo repululava a população operária: era toda uma ralé 
fatigada, sórdida, andrajosa, esgotada pelo trabalho e pela subalimentação; 
inteiramente afastada das magistratras do Estado; “... estropiada pelos 
acidentes sem reparação, abatida pela miséria sem socorro; torturada na 
desesperança da invalidez e da velhice sem pão, sem abrigo, sem amparo. 
( SEGADAS VIANNA  1993, pg. 35)  

 Nesse mesmo período aumentavam ainda mais as desigualdades de classe: 

de um lado ficava o “proletariado”, vendendo sua força de trabalho para a 

subsistência e de outro, os donos dos meios de produção, detentores do Capital, 

perante um Estado Neutro. Devido a essas  diferenças deu-se início as primeiras 

legislações de amparo ao trabalhador, desencadeadas ideologicamente em favor do 

proletariado. 

 

1.3  Os Deficientes e o Direito do Trabalho 

Pelo Decreto Imperial n.º 1.428, de 12 de setembro de 1854, grande passo foi 

dado para mudar a situação das pessoas portadoras de deficiência no Brasil. O 
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Imperador D.Pedro II ordenou a construção de três organizações importantes: O 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, Institutos dos surdos-mudos e o Asilo dos 

Inválidos da Pátria. 

 Destes o “Asilo dos Inválidos da Pátria” foi um marco do nascimento das 

relações de trabalho propriamente ditas em nosso Direito do Trabalho para as 

“pessoas portadoras de deficiências físicas”. Este centro acolhedor de deficientes foi 

criado sob influência da Guerra do Paraguai. Nesse local eram recebidos os oficiais, 

cadetes e soldados, quase todos mutilados ou sem maiores possibilidades de atuar 

no serviço militar, ou também até na vida civil. (SILVA, 1986, p.290-298) 

Esse “Asilo” era mantido pelo Estado Imperial, e os que nele adentravam 

eram regidos por normas oficiais, impostas pelos militares. Obrigavam-se os 

inválidos a trabalharem na horta, nas oficinas, conforme suas aptidões e forças 

físicas. (SILVA, 1986) 

 Embora regulamentos militares não sejam normas trabalhistas, no Brasil 

antigo, eram as normas Estatais que tutelavam o trabalho das “pessoas portadoras 

de deficiência” ainda que estas trabalhassem sob coação. Além da imposição do 

labor, o regulamento obrigava a participação financeira dos “asilados” através de 

descontos em suas pensões recebidas do Tesouro Nacional, assim deviam 

colaborar com a manutenção de cada soldado ou oficial ali recolhido. (SILVA, 1986) 

 Isso comprova claramente que o Asilo mantinha contrato de trabalho com os 

inválidos, de acordo com a compatibilidade de suas forças físicas e que recebiam 

remuneração pelo trabalho. Assim o produto das hortas era consumido pelo próprio 

asilo e dois terços do produto das “oficinas” se destinavam aos indivíduos que o 

haviam produzido e um terço do total era creditado em favor do Asilo. 

 Como podem ser comprovadas, em todas as fases históricas, as “pessoas 

portadoras de deficiência” sempre tiveram possibilidades para o desempenho 

satisfatório de atividades de trabalhos. O que muitas vezes ocorria, é que a própria 
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sociedade não permitia aos “deficientes” demonstrassem suas habilidades para 

certos trabalhos.  

 

1.3.1 A Lei número 7.853 de 24 de Outubro de 1989 

 No que se refere ao Direito do Trabalho propriamente dito, a proteção jurídica 

do deficiente se dá no Brasil, através da Lei n° 7853, de 24 de outubro de 1989 ( 

D.O.U. 25/10/89) (ANEXO A), que dispõe sobre o apoio às pessoas portadora de 

deficiência, sua integração social, sobre a  Coordenação Nacional para Integração 

da Pessoas Portadoras de Deficiência (CORDE), assim como também institui a 

tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a 

atuação  do Ministério Público, define como crime a discriminação do deficiente 

físico na admissão em um  emprego, e concede outras providências. 

 Esta Lei, composta de 20 artigos, procura colocar em atividade alguns dos 

princípios programáticos contidos na Constituição de 1988, estabelecendo normas 

gerais que asseguram os direitos individuais e sociais dos indivíduos portadores de 

deficiência, e sua efetiva integração social. 

 O Artigo 8 da Lei n° 7853, declara que constitui crime punível com reclusão 

de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, se obstar , sem justa causa, o acesso de 

alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua deficiência; negar, 

sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou 

trabalho. 

 Felizmente, este artigo veio enfatizar a proibição de discriminação trabalhista 

ao deficiente físico, quando determinou que a pena para tal crime fosse de reclusão 

de um a quatro anos e multa. De fato, não basta determinar o que é proibido; é 

necessária a estipulação da pena para que sejam eliminadas as atitudes 

discriminatórias. Na legislação anterior não havia tal preceito. 
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1.4 Direito Constitucional 

 

A inserção da Pessoa Portadora de Deficiência - PPD na comunidade sempre 

foi um tema cujos debates eram restritos a poucas pessoas, em geral envolvidas 

direta e pessoalmente com a causa. 

 

Os atenienses e os romanos já discutiam sobre a política a ser adotada com 

as PPDs. Questionava-se sobre a conduta a ser tomada: readaptá-la ou assisti-las? 

Qual caminho traria melhores resultados é a pergunta que, desde aquela  época, 

pairava no ar? 

 

O Assistencialismo foi, por muitas gerações, a resposta encontrada. Políticas 

governamentais baseavam-se numa visão paternalista, desconsiderando os 

potenciais das PPDs. Esta visão tinha como grande problema o afastamento destas 

pessoas da vida em sociedade, o total alijamento da PPD da comunidade e da 

possibilidade de influenciar nos destinos da comunidade. 

 

Com o Renascentismo a política assistencial cedeu lugar à necessidade de 

integrar a pessoa à comunidade, de fazê-la membro participante e ativo do meio em 

que habita. A preocupação não mais era proteger e amparar as PPDs; agora, as 

políticas tinham como meta trazê-las para o convívio, reintegrá-las através de 

políticas de readaptação. 

 

A revolução industrial e as duas grandes guerras foram eventos que 

contribuíram para  despertar esta nova visão. Na Europa e nos Estados Unidos, 

foram criadas diversas organizações e entidades preocupadas com a causa. Isso 

ocorreu devido ao aumento em grandes proporções na elevação da população de 

PPD, devido às guerras. 

 

Já no Brasil, como a população brasileira não sofreu com o evento das 

guerras, nossos governantes demoraram muito para se preocupar com essa 
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questão. A evolução de nosso parque industrial se deu de forma lenta e somente se 

começou a falar sobre o assunto  a partir da década de cinqüenta. Políticas 

concretas sobre o tema somente começaram a aparecer na segunda metade deste 

século. 

 

 Em nossa primeira constituição, não foi normatizado objetivamente o trabalho 

das pessoas com “deficiência”. Porém, conforme o artigo oito da Constituição 

Política do Império do Brasil em 1824, a incapacidade física, constituía motivo para 

suspensão de direitos políticos. (ANEXO B)  

 

 Em 1891 constituiu-se a República dos Estados Unidos do Brasil, que na sua 

carta constitucional, foi repetida “a suspensão ou perda dos direitos de cidadão” por 

causa de incapacidade física ou moral, conforme estipulava a constituição do 

Império.  No entanto, nessa constituição inseriu-se uma novidade relacionada às 

“incapacidades físicas”, que seria a aposentadoria por invalidez aos funcionários 

públicos, prescrevendo que, “Art. 75 – A aposentadoria só poderá ser dada aos 

funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da Nação”.  

 

 Na Carta de 1934, houve uma regulamentação das profissões em nível de 

norma fundamental, observadas as condições de capacidade de exercício.  

Expressou-se o direito a própria subsistência da família, mediante trabalho honesto. 

Estabeleceram-se condições de trabalho na cidade e nos campos, visando à 

proteção social do trabalho, adotando-se normas de higiene e segurança. 

 

 Na Constituição de 1937 os direitos de amparo aos trabalhadores 

incapacitados para o trabalho foram praticamente repetidos nos mesmos termos 

normatizados pela constituição de 1934, estendendo-se a proteção ao trabalho aos 

menores e mulheres. 

 

 A Constituição de 1946, também não apresentou grandes novidades no 

tratamento dado aos incapacitados para o trabalho. 
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A Constituição de 1967 e a sua conseqüente emenda número 1 de 17 de 

Outubro de 1969, foram omissas em normatizar os direitos dos deficientes. Porém 

tal omissão foi suprida em 17.10.1978, através da Emenda Constitucional número 

12, de autoria do Deputado Thales Ramalho que diz: 

‘’E assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica, 

especialmente mediante: 

• I – educação especial  e gratuita; 

• II – assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do País; 

• III – proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou 

ao serviço público e salários; 

• IV – “possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos”. 

 

Tal emenda foi aprovada, com base na realidade nacional a respeito das 

“pessoas deficientes” até o ano de 1978. Dentre os tópicos salientados para a sua 

aprovação, pode-se destacar: 

Que é urgente e necessário pôr um fim à segregação dos deficientes, que é 
urgente e necessário derrubar as barreiras físicas e sociais que ainda 
impedem a sua integração  na sociedade e no processo de produção e 
trabalho... 
No Brasil somos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca 
de 28 milhões de deficientes. 
E podemos afirmar, sem o menor receio de estar incorrendo em erro de 
injustiça, que esses 28 milhões de brasileiros são um peso morto para a 
sociedade e para o Estado. 
Que o deficiente no Brasil tenha, inscrito na Constituição, os seus direitos 
fundamentais: o direito ao trabalho, nos limites de sua capacidade.... 
 
 

Todavia, tratava-se de uma norma com poucos efeitos práticos  no cotidiano 

das PPDs. A regulamentação de tal programa demorou a vir e a efetivação desse 

belo programa jamais se deu, numa dura demonstração de que, no Brasil, entre a 

teoria e a prática há um  grande buraco negro. 

 

Como o Trabalho é o instrumento de realização econômica, social e 

psicológica do ser humano, sem o qual não há como se falar em existência digna, há 

uma preocupação em se estabelecer mecanismos para garanti-lo, sem que haja 

despedidas arbitrárias. 
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No Brasil das últimas décadas, a recessão esteve e está presente no dia a 

dia, já sendo um desafio conseguir emprego aos que não tem problemas com 

deficiência. E para os PPD, enfrentar barreiras arquitetônicas e culturais à sua 

aceitação no mercado produtivo, conseguir emprego é um desafio. A superação 

sempre é fruto de muita luta. Nesse contexto, a Constituição de 1988, como norma 

diretriz que é, representou o início do processo de reversão dessa dura realidade. 

 

Essas diretrizes fundamentais foram cercadas pelos seguintes programas em 

relação à PPD: 

• 1ª. proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 

admissão do trabalhador portador de deficiência (arts. 5, caput, e 7, inc. XXXI, 

da CF/88 

• 2ª. reserva de cargos públicos, a serem preenchidos através de concurso, 

para pessoas portadoras de deficiência física ( art. 37, VII da CF/88); 

• 3ª. habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência  e a 

promoção de sua integração à vida comunitária (art. 203, IV, da CF/88); 

• 4ª. adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de 

transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 

de deficiência física (arts. 227, par. 2, e 244 da CF/88). 

 

Tratava -se, contudo, de normas que sem a devida regulamentação, tendiam a 

permanecer, ineficazes e infrutíferas, incapazes de produzir os efeitos aguardados, 

como já havia ocorrido com a Emenda n° 12/78. 

 

È notório que os direitos sociais tendem a ser tratados como meras 

promessas, onde o legislador por omissão não regulamenta e nem as integra. 

Enquanto as leis regulamentadoras não chegam, os direitos  permanecem ilusórios, 

já que não podem ser garantidos pelo Poder Judiciário. 

 

Hoje se pode verificar que o Texto Constitucional, trouxe uma grande 

transformação em nossa sociedade em todos os domínios que  se fizeram presente. 
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A transformação da mentalidade brasileira para o problema é evidente e pode ser 

averiguado no dia-a-dia. 

 

Os programas traçado foram regulamentados; o tema passou a ser discutido 

de forma clara e aberto pela sociedade; novelas enfocaram o assunto; PPDs foram 

eleitas para importantes cargos e alcançaram relevantes funções públicas; enfim, 

muita coisa mudou e fez com que o tema possa atualmente ser analisado com mais 

otimismo. 

 

1.4.1 Serviço Público 

 

Vive-se em um País que devido a políticas econômicas há um crescente  

nível de desemprego, e naturalmente há uma tendência de se procurar no serviço 

público uma oportunidade de trabalho. A segurança dos cargos e a certeza do 

pagamento das remunerações são um grande atrativo à população desempregada. 

 

Nesse cenário, foi de suma importância a reserva de vagas a serem 

preenchidas através de concurso público, programada pelo inciso VIII do artigo 37 

da Carta Constitucional, verbis: “a lei reservará percentual dos cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão”. Posteriormente veio a regulamentação através da edição do Regime 

Jurídico Único dos Servidores Civis da União, Lei 8.112, de 11.12.90, que em seu 

artigo 5, par. 2, previu:  

 

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

 

Quanto à habilidade para desempenhar o cargo ao qual se candidate, esse 

requisito deve ser verificado já no momento em que o candidato se inscreve para 

prestar o concurso. Deferida a inscrição, não poderá o administrador, depois de 
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superado todo o exaustivo e tormentoso processo seletivo, negar-se a dar posse ao 

candidato, nem que para isso sejam necessárias adaptações no setor. 

 

 

1.4.2 Iniciativa Privada 

 

A norma contida no art. 7°, inc . XXXI, in fine, da CF/88 vinha se mostrando 

inócua diante da subjetividade do empregador na contratação de seus empregados. 

É verdade que ao empresário o que interessa é a capacidade produtiva do 

candidato ao emprego; e, em muitas situações, uma PPD pode revelar maior 

capacidade para determinada tarefa do que outro candidato que não seja portador 

de qualquer deficiência. Isso, contudo, é de difícil constatação na prática cotidiana.  

O certo é que prever, simplesmente, a proibição de qualquer procedimento 

discriminatório na admissão do portador de deficiência física não foi suficiente. Na 

prática, a discriminação branca, ou seja, aquela natural do preconceito cultural 

vigente em nossa sociedade continuava a imperar, sem que houvesse qualquer 

instrumento hábil para combatê -la. Então a Lei de benefícios da previdência social 

(LBPS)– Lei 8.213, de 24.07.1991, norma que introduziu o sistema de quotas no 

preenchimento de cargos. Segundo o artigo 93, diz: 

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 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% 

 
§1ª 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.  

 

O valor principal da norma, sem dúvida, é a abertura de postos de trabalho 

para as PPDs. Agora, mesmo aqueles empresários que tiverem alguma espécie de 

preconceito em relação a PPD terão de garantir seus postos de trabalho, face à 
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natureza cogente da norma. O desrespeito ao programa sujeitará o infrator à 

penalização de multa, em procedimento a cargo do Ministério Público do Trabalho.  

 

Além da abertura de novos postos de trabalho, a norma possui outro atributo, 

que é o de incenti var a PPD a sair às ruas, de se reintroduzir na sociedade, de 

propiciar o seu aperfeiçoamento sócio-cultural. Desta forma não se tratará mais em 

ofertar empregos a portadores de deficiência em razão de um sentimento de 

caridade do empresário, mas, simplesmente porque a lei assim o determina. Essa 

exigência forçará os empresários a buscar, dentre o universo de PPDs, as de melhor 

potencial para o cargo oferecido. 

 

Sem dúvida, ai está o atributo de excelência da norma, incentivar a PPD a 

melhorar o seu potencial, a aprimorar suas qualidades, a superar as barreiras que a 

sociedade lhe impõe. Não se pode esquecer que o mundo atual é marcado pela 

ideologia capitalista e pela primazia dos interesses econômicos sobre quaisquer 

outros. Não  se pode  deixar que os interesses econômicos, se sobreponham ao 

grande benefício social trazido pela norma. O emprego de todos os esforços 

necessários para que a norma seja efetivamente cumprida sempre será pouco. 
 

A penalidade resultante do descumprimento da norma, em sua plenitude, 

além da sanção de multa (que deve ser estipulada em valores altos), deve constituir 

também na perda de privilégios, tais como obter certidão negativa de débitos junto 

ao INSS, participar de licitações e outros. Se o motivo de descumprimento da norma 

for o interesse econômico, então é preciso fazer com que esse interesse 

desapareça, através de sanções pesadas. 

Segundo Pastore (2000): 

 

a utilização do sistema de cota-contribuição gera recursos para melhorar a 
situação do lado da oferta ( portadores de deficiência a serem contratados e 
cria estímulos para o lado da demanda ( as empresas contratantes) (...) O 
sistema de cota contribuição  faz uma interligação construtiva entre oferta e 
demanda, na medida em que atende às necessidades dos portadores de 
deficiência ( no campo da qualificação) e às necessidades das empresas ( 
na remoção de barreiras) 
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No Brasil optou-se pelo sistema de cotas isoladas, pois a “legislação amarrou 

a contratação dos portadores de deficiência a mais difícil modalidade de trabalho 

nos dias atuais – o emprego, com vínculo empregatício, e diretamente ligado à 

empresa contratante ”. (Pastore (2000) Segundo Pastore o que ocorre no mundo 

inteiro é a diminuição do emprego fixo de longa duração e salários pré-

determinados, gerando o surgimento de novas modalidades, como trabalho por 

projeto, subcontratação, a terceirização, e outras formas sem vínculo empregatício. 

O sistema de cotas, pelo contrário se restringe exclusivamente ao vínculo 

empregatício direto, para uma categoria de difícil contratação. 
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2 EXPERIÊNCIAS DO SISTEMA DE COTAS 

 

2.1  Experiências Internacionais  

 

O sistema de cotas empregatícias surgiu na Europa no início do século 20. 

Buscava empregar os soldados feridos na guerra. Os empregadores que não 

podiam absorver os ex-combatentes tinham a opção de contribuir para um fundo 

público que se destinava à habilitação e reabilitação profissional das pessoas 

portadoras de deficiência. Mais tarde esse sistema de cotas foi se expandindo, e 

deixando de atender apenas ex-combatentes. 

 

Os primeiros países que adotaram o sistema de cotas foram a Inglaterra e a 

Holanda, depois a Grécia, Luxemburgo, Espanha, Irlanda, Bélgica e Japão (década 

de 60). Nos anos 80, Malásia, Filipinas, Angola, Tanzânia, Egito e Turquia também 

aderiram. Nesse período muitos optaram pelo sistema de cota=contribuição, como a 

República Checa, Eslováquia, Hungria, Polônia, România, Marrocos, Tunísia, 

Tailândia e Vietnã. Na década de 90, coube aos países da Europa Oriental adotar 

ao sistema de cotas. (Pastore, 2000) 

 

Desse modo, o sistema vigora em grande número de países. Em muitos deles 

os empregadores que não cumprem as cotas tem a opção de contribuir a um tipo de 

fundo, como Áustria e Alemanha. Há outros onde a contratação de  portadores de 

deficiência possibilita às empresas  contar em dobro ou em triplo o número de 

empregados portadores de deficiência – na Alemanha, as que superam a cota têm 

direito a bônus e deduções. Na Áustria e na Alemanha o processo de demissão de 

portadores tem regras muito severas, a dispensa ocorrendo somente depois de 

autorização obtida de órgão oficial. 

 

As políticas internacionais de incentivo ao trabalho das pessoas com 

deficiência envolvem providências que vão desde a reserva obrigatória de vagas até 

incentivos fiscais e contribuições empresariais em favor de fundos públicos 
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destinados ao custeio de programas de formação profissional, no âmbito público e 

privado. 

 

Segundo o Direito Internacional e Comparado do site do Ministério do 

Trabalho e emprego, acessado em 17.11.2009, a Lei de cotas é amplamente 

praticada por muitos países conforme segue: 

 

Portugal: art. 28 da Lei número 38/04, estabelece a cota de até 2% de 

trabalhadores com deficiência para a iniciativa privada e de, no mínimo 5% para a 

administração pública. 

 

Espanha:  a Lei número 66/97 ratificou o art. 4 do Decreto Real número 

1.451/83, que assegura o percentual mínimo de 2% para as empresas com mais de 

50  trabalhadores fixos. A Lei número 63/97 concede uma gama de incentivos 

fiscais, com a redução de 50% das cotas patronais da seguridade social.   

 

França: O Código do Trabalho Francês, em seu art. L323-1, reserva postos 

de trabalho no importe de 6% dos trabalhadores em empresas com mais de 20 

empregados.  

 

Itália: Lei 68/99, no seu art 3, estabelece que os empregadores públicos e 

privados devam contratar pessoas com deficiência na proporção de 7% de seus 

trabalhadores, no caso de empresas com mais de 50 empregados; duas pessoas 

com deficiência em empresas com 36  a 50  trabalhadores; e uma pessoa com 

deficiência, se a empresa possuir entre 15 e 35 trabalhadores. 

 

Austria: a lei federal reserva 4% das vagas para trabalhadores com 

deficiência nas empresas que tenham mais de 25 funcionários, ou admite a 

contribuição para um fundo de  formação profissional. 
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Bélgica: existe sistema de cotas, porém, não há um percentual legal para a 

iniciativa privada. Este é negociado por sindicatos e representantes patronais para 

cada ramo da economia. 

 

Holanda: o percentual varia de 3% a 7%, sendo este firmado por negociação 

coletiva, dependendo do ramo de atuação e do tamanho da empresa. 

Irlanda: a cota é de 3%, sendo aplicável somente para o setor público. 

 

Reino Unido: o Disability Discrimination Act (DDA), de 1995, trata da questão 

do trabalho, vedando a discriminação de pessoas com deficiência em relação ao 

acesso, conservação e progresso no emprego. Estabelece, também, medidas 

organizacionais e físicas, para possibilitar o acesso de pessoas com deficiência. O 

Poder Judiciário pode fixar cotas, desde que provocado e de que se constate falta 

de correspondência entre o percentual de empregados com deficiência existente na 

empresa e no local onde a mesma se situa. 

 

Argentina: a Lei número 25.687/98 estabelece um percentual de, no mínimo, 

4% para a contratação de servidores públicos. Estendem-se, ademais, alguns 

incentivos para que as empresas privadas também contratem pessoas com 

deficiência. 

 

Colômbia: a Lei número 361/97 concede benefícios de isenções de tributos 

nacionais e taxas de importação para as empresas que possuam no mínimo 10% de 

seus trabalhadores com deficiência. 

 

El Salvador: a Lei de Equiparação de Oportunidades, o Decreto Legislativo 

número 888, em seu art. 24, estabelece que as empresas com mais de 25 

empregados devam contratar uma pessoa com deficiência. 

 

Honduras:  a Lei de Promoção de Emprego de Pessoas com deficiência, o 

Decreto número 17/91, em seu art. 2, fixa cotas obrigatórias para contratação de 
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pessoas com deficiência por empresas públicas e privadas, na seguinte proporção: 

uma pessoa com deficiência, nas empresas com 20 a 40 trabalhadores; duas, nas 

que tenham de 50 a 74 funcionários; três, nas empresas com 75 a 99 trabalhadores; 

e quatro, nas empresas que tenham mais de 100 empregados. 

 

Nicarágua: a Lei número 185 estabelece que as empresas contratem uma 

pessoa com deficiência a cada 50 trabalhadores empregados. 

 

Panamá: a Lei número 42/99 obriga os empregadores que possuam em seus 

quadros mais de 50 trabalhadores a contratar, no mínimo, 2% de trabalhadores com 

deficiência. O Decreto Executivo número 88/93 estabelece incentivos em favor de 

empregadores que contratem pessoas com deficiência. O governo também está 

obrigado a empregar pessoas com deficiência em todas as suas instituições. 

 

Peru: a Lei Geral da Pessoa com Deficiênc ia, em seu capítulo VI, estabelece 

a concessão de benefícios tanto para as pessoas com deficiência, quanto para as 

empresas que as contratem, como, por exemplo, a obtenção de créditos 

preferenciais e financiamentos de organismos financeiros nacionais e internacionais; 

preferência nos processos de licitação, e dedução da renda bruta de uma 

percentagem das remunerações paga às pessoas com deficiência. 

 

Uruguai: a Lei número 16.095 estabelece, em seu art 42, que 4% dos cargos 

vagos na esfera pública deverão ser preenchidos por pessoas com deficiência e, no 

art. 43, exige, para a concessão de bens ou serviços públicos e  particulares, que 

estes contratem pessoas com deficiência, mas não estabelece qualquer percentual. 

 

Venezuela: a Lei Orgânica do Trabalho, de 1997, fixa uma cota de uma 

pessoa com deficiência a cada 50 empregados. 

 

Estados Unidos da América: Inexistem cotas legalmente fixadas, uma vez 

que as medidas afirmativas dessa natureza decorrem de decisões judiciais, desde 
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que provada, mesmo estatisticamente, a falta de correspondência entre o número de 

empregados com deficiência existente em determinada empresa e aquele que se 

encontra na respectiva comunidade. De qualquer modo a The Americans with 

Disabilities Act (ADA), de 1990, trata do trabalho de pessoas com deficiência, 

detalhando as características físicas e organizacionais que devem ser adotadas 

obrigatoriamente por todas as empresas para receber pessoas com deficiência 

como empregadas. 

 

Japão: a Lei de Promoção do Emprego para Portadores de Deficiência, de 

1998, fixa o percentual de 1,8% para as empresas com mais de 56 empregados, 

havendo um fundo mantido por contribuições das empresas que não cumprem a 

cota, fundo este que também custeia as empresas que a preenchem. 

 

China: a cota oscila de 1,5% a 2%, dependendo da regulamentação de cada 

município. 

 

2.2  Desafios para a efetiva inserção das PPDs no mercado de trabalho 

 

 No que foi observado até o momento neste trabalho, verifica-se que o Brasil 

possui uma vasta legislação envolvendo a inserção dos PPDs no mercado de 

trabalho, assim como também outros países, apesar disso, seria ingenuidade 

acreditar que a simples existência das leis fizesse com que as empresas passassem 

a contratá -los, pois existem vários outros desafios a serem superados. 

 

 Quatro principais desafios se podem ressaltar na inserção dos PPDs no 

mercado de trabalho, segundo Pastore (2000) que são: a) superação das 

apreensões; b) definir o trabalho certo para a pessoa certa; c) capacitar-se para 

recrutar e reter os portadores de deficiência; d) preparar o ambiente de trabalho. 

 

 Vários são os tipos de preconceitos e mitos envolvendo a inserção dos PPDs 

no mercado de trabalho. Para superação das apreensões há a necessidade de se 
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quebrar vários paradigmas. As empresas procuram desculpar-se, alegando que se 

tivesse de contratar um percentual de PPDs, teriam de demitir igual número de não 

deficientes. Mas este argumento é irreal, pois que, na rotatividade normal dos 

empregos, basta ir cumprindo a lei gradualmente, que em pouco tempo o problema 

estará resolvido, sem que se ponha alguém na rua . 

 

 No tocante a definir o trabalho certo para a pessoa certa, as empresas devem 

primeiro identificar quais atividades poderia ser exercidas pelos PPDs, sem que sua 

performance seja  prejudicada. As adaptações quando necessárias se farão apenas 

na garantia da igualdade de direitos e não de privilégios. Algumas atividades, onde 

há a necessidade de capacidade funcional e intelectual plena, não poderiam ser 

disponibilizadas ao  PPDs, mas em toda a empresa, certamente, existe atividades 

para ser desenvolvida por PPDs habilitado, e que poderá ser feito com extrema 

eficiência. Algumas empresas descobriram que, cegos, surdos ou ocupantes de 

cadeira de rodas são capazes de render tanto quanto outros profissionais, desde 

que colocados em funções certas, ou seja , aquelas que eliminam as desvantagens 

provocadas pela deficiência. 

 

 Henry Ford em 1908 adotou à divisão do trabalho e a produção em série, 

instalando em suas fábricas a linha de montagem: 

 

Em 1908, Ford começou a fabricar o Modelo T que necessitava  de 7882 
operações diferentes para completar uma unidade. Para essa tarefa era 
exigido 949 homens fortes e fisicamente hábeis e quase perfeitos; 3.338 
tarefas precisavam de homens de força física comum e a maioria do resto 
podia ser realizada por mulheres e crianças crescidas e 670 tarefas podiam 
ser preenchidas por homens sem pernas, 2.637 por homens com uma 
perna só, duas por homens sem braços; 715 por homens com um braço só 
e 10 por homens cegos. Isto demonstrava que tarefas especializadas não 
exigiam um homem inteiro, mas uma parte dele. Nunca houve prova mais 
vívida do quanto a superespecialização pode ser brutalizante. (TOFFLER, 
1980, pg.62) 

  

 As empresas hoje, encontram várias dificuldades para contratar os PPDs., 

para elas o  grande desafio a ser superado é capacitar-se para recrutar e reter os 

portadores de deficiência.  O departamento de Recursos Humanos tem dificuldades 
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para identificar candidatos, uma vez que não há uma instituição que centralize os 

currículos dessas pessoas. As empresas esbarram também no problema da falta de 

mão-de-obra qualificada. 

  

 O processo de profissionalização dos PPDs  é preocupante, pois , as cotas de 

reserva de empregos não se destinam a qualquer PPD, mas àquelas que estejam 

habilitadas, ou seja, tenham condições efetivas de exercer determinados cargos. A 

falta de escolaridade e de conhecimentos técnicos, como informática, por exemplo. 

 

 Preparar o ambiente de trabalho envolve, basicamente, providências físicas 

que variarão de empresa para empresa. Pastore (2000) salienta que uma série de 

providências específicas se fazem necessárias para suplementar as limitações dos  

PPDs selecionados, tais como: mudanças de sinalização e orientação espacial do 

ambiente de trabalho; modificações no sistema de iluminação; ajustes de 

equipamentos e condutas para compensar problemas de comportamento, raciocínio, 

visão, comunicação, locomoção, higiene, postura e destreza. 

 

 A empresa, após determinar, quais tipos de cargos podem ser oferecidos às  

PPDs, deve planejar, uma revisão arquitetônica na empresa, dando-se particular 

atenção aos layouts dos locais de trabalho. 

  

 Nos Estados Unidos, a promulgação da ADA (Americans with Disabilities Act), 

em 1990, delegou a responsabilidade aos empregadores em providenciar as 

acomodações necessárias para acolher os PPDs, prevendo também a possibilidade 

de empregados e empregadores negociarem formas de acomodação que sejam 

interessantes para ambas as partes. 

 

 O Decreto n° 3.298, no Brasil, que regulamentou a Lei N° 7.853, delineou a 

inserção seletiva na esfera privada. Essa inserção se dará quando forem 

necessários procedimentos especiais para o ingresso dos PPDs no mercado de 

trabalho, como a adaptação do ambiente de trabalho às suas especificidades. 
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2.3 O Portador de Deficiência e o Mercado de Trabalho no Brasil 

 

Em que condições um funcionário poderá ser admitido em uma empresa se, 

de antemão, ele pode correr o risco das próprias pessoas que irão recebê-lo não 

acreditar no seu potencial para o trabalho? 

 

 Segundo Mendes (2001) e Omote (2001), a concepção que a sociedade tem 

sobre a deficiência pode influenciar nas relações sociais e, também, orientar as 

ações planejadas e praticadas em relação ao seu portador, em outras palavras, se a 

sociedade concebe que as dificuldades da pessoa com deficiência ocorrem mais em  

função das suas limitações orgânicas, ela adotará medidas, que visam inseri-la no 

mundo do trabalho,  mais baseadas na natureza da deficiência do que propriamente 

nas suas reais potencialidades e necessidades. Desta forma, se vier a ocorrer um 

insucesso nessa inserção, a culpa acabará sempre recaindo sobre a pessoa com 

deficiência e não nas condições que foram estabelecidas a ela. 

 

 Outro aspecto que dificultaria a inserção da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, além dos fatores individuais, apontado pela literatura científica, 

é a falha no processo de formação e qualificação profissional. 

 

 No Brasil essa formação tem freqüentemente  ocorrido, por intermédio de 

programas desenvolvidos por oficinas pedagógicas ou por instituições de ensino 

especial. Porém convém salientar que esses programas são criticados porque, eles 

visam uma formação em artesanato, tapeçaria e marcenaria, devido à 

disponibilidade de recursos materiais, não levando em consideração a demanda e 

as aptidões dos efetivamente qualificados.  

 

As desigualdades devem decorrer exclusivamente da diferença das aptidões 

pessoais e não de outros critérios individuais personalíssimos, tais como sexo, raça, 

credo religioso. E é nessa extensão que se pode sustentar a aplicação de 
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tratamentos desiguais para determinadas pessoas ou situações, sem que isso 

importe ofensa ao princípio. 

 

Nas relações laborais, pode-se dizer que a PPD (pessoa portadora de 

deficiência) deve estar habilitada e capacitada para o desempenho daquela 

atividade pretendida, para que possa pleitear a incidência da regra isonômica. Não 

pode, por exemplo, pretender desempenhar funções incompatíveis com sua 

deficiência e/ou para as quais não seja capacitada. 

 

Segundo o Censo 2000, existem 24,5 milhões de pessoas com deficiência no 

país. Esse número corresponde a 14,5% da população brasileira, um número 

bastante superior aos levantamentos anteriores que demonstravam uma incidência 

de 2%. Deste total, estima-se que nove milhões de pessoas com deficiência 

enquadram-se na faixa etária de ingresso no mercado de trabalho. 

 

Com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), Neri (2003), realizou uma coleta de dados através da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego e do Censo 

Demográfico (2000), constituindo expressivos insumos para o mapeamento do perfil 

das pessoas com deficiência no Brasil. Este estudo forneceu um retrato detalhado e 

reuniu dados das pessoas com deficiência no mercado formal, em termos de 

empregabilidade e rendimentos, no que diz respeito às suas principais 

características pessoais e econômicas. 

 

A desinformação poderia produzir desconhecimento sobre as reais 

incapacidades e limitações do deficiente e, também, das suas potencialidades, 

necessidades, expectativas e sentimentos, o que, de certa forma, acabaria 

conservando os preconceitos existentes em relação a essa população. 

 

Bastante escassa é a literatura científica brasileira que visa conhecer o 

trabalho da pessoa com deficiência sob a ótica dos empregadores. Existem poucos 
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estudos, como os de Carreira (1996) e Aloisi (1999ª), que tratam dessa questão. 

Portanto, conhecer a visão que o empresário tem sobre esse assunto deve fazer 

parte do processo de compreensão das dificuldades que essa população enfrenta 

para ocupar um espaço no mercado de trabalho. 

 

Mesmo tendo seu direito assegurado por Lei, a simples existência de leis, não 

constitui uma medida segura para garantir o acesso e a permanência do PPD no  

ambiente organizacional.  O preparo profissional e social do PPD e também  as 

condições  estruturais, funcionais  e sociais do ambiente que irá recebê-lo devem ser 

levadas em consideração para que não corra o risco de admiti-la simplesmente por 

benevolência ou mera obrigatoriedade. 

 

2.4 Desemprego X pessoas com deficiência 

 

 O desemprego entre portadores de deficiência ocorre, na maioria das vezes, 

não pela falta de empregabilidade, mas pela desqualificação, uma das grandes 

barreiras que as empresas enfrentam para cumprir a determinação de incluir 

deficientes em suas frentes de trabalho. A regra estabelecida pela Lei Federal n° 

10.098 de 2000 e o Decreto n° 3.298 de 1999 que definem cotas de inclusão de 

portadores de deficiência, funciona como uma alternativa para esse público, porém, 

por outro, ocasiona problemas para as empresas. 

 

 Além da busca pela qualificação dos portadores de deficiência, as empresas 

enfrentam também, problemas para garantir sua acessibilidade e a sensibilização 

dos demais colaboradores para a nova realidade de inclusão social. 

 

 Segundo Neri (2003), a deficiência é uma causa e ao mesmo tempo 

conseqüência da pobreza, e eliminar a pobreza no mundo requer que os direitos e 

as necessidades das pessoas com deficiência sejam levados em consideração. 
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2.5  Exclusão ou Inclusão? 
 
 
 O conceito de Inclusão, é o ato de incluir, segundo o Dicionário Aurélio, e no 

ato de incluir entende-se por compreender, abranger, inserir, introduzir, fazer parte. 

 

 Segundo Sassaki (1997), a inclusão social é um processo pelo qual a 

sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais, e estas por sua vez se preparam para assumir papéis 

na sociedade. Neste contexto verificamos que a sociedade tem a obrigação de 

adaptar-se às necessidades de cada indivíduo, e este também deverá procurar o 

preparo necessário para assumir diferentes papéis na sociedade. 

 

 Tanto a sociedade como os PPDs devem juntas buscar meios para a 

convivência e solução de suas necessidades individuais e coletivas, onde o conviver 

social, deve estimular a sociedade a modificar-se, para ser capaz de viver e 

compartilhar com todas as pessoas, por mais diferentes que seja o seu meio 

ambiente, reconhecendo-as como integrantes e produto dessa sociedade em 

constante modificação. 

 

 As pessoas com deficiência sempre foram percebidas como seres humanos 

distintos em grupos sociais. A medida que  se  inicia uma preocupação com a 

dignidade do homem e seu direito à igualdade de oportunidades, a história começa 

a mudar. A sociedade civil e o Governo têm buscado movimentos em espaços 

organizados para a inclusão, demonstrando que a maior importância é atender as 



50 
 

crescentes exigências, de uma sociedade que se renova a cada dia de uma forma 

mais justa, solidaria e acolhedora. 

 

 A cultura de cada povo, desde a antiguidade é refletida na questão da 

exclusão, discriminação e preconceito. Segundo Godoy (2000), percebe-se que 

estas pessoas são excluídas, pois são consideradas diferentes. Enquanto existirem 

estas três questões, os indivíduos passam a ter posturas diferenciadas, 

subestimando assim as potencialidades daqueles que são excluídos. 

 

 O Brasil tem uma das melhores legislações do mundo para atender os PPDs. 

Porém pouco se avança na prática para dar condições de cidadania a essa parcela 

da população. O assunto está na Constituição, é regulamentado por leis específicas 

federais, estaduais e municipais, porém o grande desafio é a mudança cultural, para 

que os portadores sejam tratados com dignidade e respeito. O problema da inclusão 

social começa bem antes da idade escolar ou adulta. O problema inicia-se no 

nascimento do deficiente ou no momento em que ela se manifesta. 

 

 Ao se incluir o PPD no mercado de trabalho, é necessário assegurar as 

condições de interação dessas pessoas com os demais funcionários da empresa e 

também com todos os parceiros e clientes que farão parte do relacionamento. Não 

se pode limitar apenas à contratação, a empresa precisa oferecer aos PPDs 

possibilidades de desenvolver seus talentos para que possa permanecer nela, como 

parte integrante de seu quadro de funcionários. 
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3 DIVERSIDADE, EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO 

 
 
3.1 Gestão da Diversidade 
 
 

O conceito de diversidade está relacionado à individualidade dos empregados 

e ao reconhecimento dela (Fleury 2000), o mesmo autor declara que gerenciar a 

diversidade implica o desenvolvimento das competências necessárias ao 

crescimento e ao sucesso do negócio.   

 

Segundo Aranha, Zambaldi e Francisco (2006) as organizações declaram que 

a gestão da diversidade é de extrema relevância e elencam como seus impactos 

positivos: (a) troca de informações sobre experiências, valores, atitudes e a 

apreensão de novas abordagens; (b) criatividade e flexibilidade, inovação e 

mudança; (c) melhoria no processo decisório. Por outro lado há fatores negativos: 

(a) redução de integração e contatos sociais; (b) enfraquecimento dos laços de 

lealdade com os colegas de trabalho e com a organização em si; (c) conflitos e 

problemas de comunicação. O fato de as empresas brasileiras contratarem 

indivíduos diferenciados não significa que os estejam tratando de forma igualitária. 

Um exemplo disso é que em algumas organizações os PPDs são contratados, 

recebem salários, mas são solicitados a não comparecerem ao trabalho, e em outras 

são colocados em funções que não exigem contato com o público, demonstrando 

assim que sua contratação serviu apenas para cumprimento da legislação. Desta 

forma demonstram claramente que algumas políticas organizacionais existem 

apenas no discurso oficial dos dirigentes não correspondendo à realidade nas 

práticas adotadas. (Lacombe e Tonelli (2000). 

 
 
3.2 Diversidade e identidade social  
 
 
 Dentro das organizações a questão da identidade têm sido tratado de 

diversos prismas, como,  por exemplo: (a) Teoria da Identidade Social ( ASHORTH e 
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MAEL, 1989); (b) Teoria das Relações Inter-grupais (ALDERFER, 1987); (c) 

Demografia Organizacional (TSUI, EGAN e O’REILLY, 1995); (d) Racioetnia e 

Gênero (KOMO e COX, 1999); (e) Etnologia (HALL, 1976). 

 

Destaca-se aqui a Teoria da Identidade Social, onde Sluss e Ashford (2007)  

descrevem os indivíduos como tendenciosos a classificar a si próprios e aos outros 

em categorias sociais  e que estas classificações têm efeito significativo sobre as 

interações humanas.  

 

O processo de identificação social tem sido discutido pela Teoria da 

Identidade Social onde (TAJFEL, 1981), aponta a necessidade de estudar as 

relações intra e inter-grupais no desenvolvimento da identidade do grupo e na 

construção da identidade individual. Nesse contexto a identificação implica na 

igualdade e na diferença. Na igualdade quando o indivíduo é comparado como 

membro de um grupo,  o que implica compartilhar atributos, valores, normas e 

idéias, permitindo assim situar o indivíduo num determinado espaço histórico-social 

(HOGG & ABRAMS, 1988) e na diferença, quando se compara membros de um 

grupo com membros de outros grupos. 

 

 A família é a base de formação da identidade e diferentes grupos sociais dos 

quais o indivíduo participa, orientarão e reorganizarão as relações, na medida em 

que informam para o sujeito e para os demais membros de uma comunidade a 

posição que cada grupo ocupa em relação ao conjunto, ou seja, seu status, 

reconhecimento e valor. Nesse processo de igualdade e diferenciação é que se 

desenvolvem estereótipos sociais e preconceitos. 

 

Preconceito  se refere a um pré-juizo ou pré-conceito elaborado antes de ser 

recolhida ou examinada informação relevante e, portanto, baseado em evidência 

inadequada ou mesmo imaginário. Preconceito implica também em uma atitude a 

favor ou contra a atribuição de um valor positivo ou negativo, de um comportamento 

afetivo ou sentimento.  Normalmente há, além disso, uma prontidão para traduzir em 
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ação os juízos ou sentimentos vivenciados, de uma forma que reflitam nossa 

aceitação ou rejeição dos outros; é este o aspecto conotativo ou comportamental do 

preconceito. Na realidade, podemos definir como  preconceito,  uma atitude negativa 

que a sociedade estabelece em direção àquele indivíduo que ela considera 

imperfeito, diferente, estranho, desconhecido e incapaz, fruto das concepções que 

ela foi construindo ao longo de sua história de vida, por meio das informações 

distorcidas que foi recebendo.  

 O preconceito tem a função de introduzir simplicidade e ordem onde existe 

complexidade e uma variação quase aleatória, num processo de categorização. A 

classificação das pessoas em grupos seria o resultado da experiência pessoal e 

social acumulada, através da qual os atributos percebidos nos outros são 

interiorizados e associados a um grupo. Enquanto tem-se pouco conhecimento do 

indivíduo, tende-se a atribuir-lhe as características que provêm de nosso 

conhecimento de sua classe de pertença. À medida que novas informações são 

geradas, é preciso organizá -las em um conjunto previamente constituído.  

 O estereótipo social "consiste na atribuição de determinados traços em 

comum a indivíduos membros de um mesmo grupo, assim como atribuir-lhes 

determinadas diferenças em comum em relação aos membros de outro grupo" 

(TAJFEL, 1981, p. 130). A construção de identidade social marcada por 

semelhanças entre membros de um mesmo grupo e diferenças deste em relação a 

outros grupos permite tomar emprestado o conceito de estereótipo de Stallybrass 

(apud Tajfel, 1981, p. 180): estereótipo é uma imagem mental hiper-simplificada de 

uma determinada categoria (normalmente) de indivíduo, instituição ou 

acontecimento, compartilhado, em aspectos essenciais, por grande número de 

pessoas. 

Acredita-se que a identidade social se dá por meio da auto-definição. No caso 

dos PPDS, eles se reconhecem como tal e têm consciência que são uma minoria. 

Eles conseguem verbalizar o estigma social que sofrem e como este se manifesta. 

Esses excluídos não são frutos de fracassos individuais, suas fragilidades são fruto 
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da própria exclusão, a qual é um problema de ordem estrutural que não se soluciona 

simplesmente por intervenção da justiça (SOUZA e REIS, 2005). De fato, há uma 

forte correlação entre a identidade social de um sujeito e o estigma ao qual ele está 

submetido. 

 

3.3 Institucionalização e Legitimidade 

 

O processo de institucionalização ocorre por acaso como sub produto da 

criação de outras estruturas, mas que uma vez institucionalizada, a estrutura ou 

atividade se mantém sem que haja necessidade de outras ações. Zucker ( 1981). 

 

Pode-se destacar que algumas empresas institucionalmente ainda não estão 

preparadas para lidar com o assunto inclusão. Salientando o conceito de 

institucionalização, a lei de cotas fará que em um futuro próximo , tenha-se 

colaboradores ajustados com essa temática e que uma vez institucionalizada, a 

questão inclusão e ou lei de cotas se integrará naturalmente no ambiente das 

organizações. 

 

No inicio de 1960 Tom Burns e George Stalker sugeriam que as organizações 

podem ser vistas como sistemas de interpretação do meio ambiente.  Partindo desse 

pressuposto e com o esforço de inclusão de PPDs pelos órgãos responsáveis a 

naturalidade da inserção de profissionais com deficiência será mais tranqüila e com 

maior aceitação, respeitando seus limites e desenvolvendo seu potencial intelectual 

e social.  

 

A Legitimidade é um fator de destaque nesta interpretação, é uma percepção 

generalizada ou suposição de que as ações de uma entidade são desejadas, 

próprias ou apropriadas dentro de algum sistema de normas, valores, crenças e 

definições socialmente construídas. A inclusão é legitima dentro do contexto 

organizacional e é também um fator que deve ser analisado estrategicamente pelos 

gerentes e ou responsáveis por essa ação normativa e que de outros aspectos, se 
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torna valida e legitima aos olhos dos colaboradores e da sociedade onde a 

organização está inserida. 

 

3.4 Mudanças isomórficas institucionais na inclusão de PPDs 

 

 Destacam-se na literatura três tipos de isomorfismo detectado dentro das 

organizações, e traça-se um paralelo entre a inclusão de PPDs e as mudanças 

isomórficas institucionais: 

 
 Isomorfismo coercitivo: é fruto das pressões da sociedade em que atuam e 

de outras organizações as quais eles dependem. Pode ser sentido como coerção, 

persuasão ou como um conluio para se unirem. Em algumas frentes essa mudança 

é uma ordem governamental (regulamentações sobre sua função, produção, 

inclusão e etc.) essas mudanças em grande parte são cerimoniais, porém não 

significam que são inconseqüentes. Dessa forma a inclusão de PPDs obrigatória 

pela lei de cotas coage as empresas a se adaptarem e empregarem deficientes para 

preencher suas vagas. (DIMAGGIO e POWELL, 2005). 

 

 Processos miméticos (benchmarking): a incerteza além da coerção também 

constitui uma força que encoraja a imitação, as vantagens do comportamento 

mimético são importantes. Guiar-se por outras organizações como modelo é um 

modo de resolver problemas encontrados, obviamente à organização imitada por 

não saber dessa imitação, tampouco ter o desejo de ser imitada. Essa troca de 

informações pode acontecer involuntariamente, por rotatividade de funcionários, 

consultorias e outros. As empresas tendem a tomar como modelo outras empresas 

que tenham legitimidade ou bem sucedidas. (DIMAGGIO e POWELL, 2005).   

 

Pressões Normativas: essa fonte deriva da profissionalização (luta coletiva de 

membros de uma profissão para definir as condições e os métodos de seu trabalho, 

para controlar a produção e produtores e para estabelecer uma base cognitiva e 

legitimação para a autonomia de sua profissão). Dois aspectos da profissionalização 

são fontes de isomorfismo: apoio da educação formal e da legitimação em uma base 
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cognitiva produzida por especialistas universitários; crescimento e a constituição de 

redes profissionais que perpassam as organizações e por meio das quais novos  

modelos são rapidamente difundidos. (DIMAGGIO e POWELL, 2005). As 

universidades e instituições de treinamento profissional são centros de 

desenvolvimento de normas organizacionais entre os gerentes e seus funcionários e 

assim a Universidade tem um papel relevante na preparação de colaboradores para 

a inclusão de PPDs e aproveitar  e até  mesmo explorar seus talentos individuais.  

 

Associações profissionais e de investigação também incorporam essas regras 

normativas sobre o comportamento organizacional e profissional. Outra vertente é a 

seleção de pessoal de profissionais da mesma indústria, pois na medida em que 

gerentes e funcionários chaves são escolhidos nas mesmas universidades, e 

selecionados a partir de um grupo comum de atributos, eles tenderão a enxergar os 

problemas da mesma maneira, a considerar como normativamente sancionados e 

legitimados os mesmo procedimentos, estruturas e políticos, e tomarão decisões de 

maneira similar. 

 

3.5.  Educação, capacitação 
 
 
 Conforme já demonstrado neste trabalho, a simples existência de Leis não 

garante a inserção do PPD no mercado de trabalho. Os problemas na inserção 

estão diretamente ligados com a base de cada cidadão, que é a educação. A 

sociedade brasileira verificou que havia uma inadequação e uma ineficiência dos 

meios para se recuperar essas pessoas para a vida na sociedade. 

 

 A partir de então se formou um tripé interessante: o Estado “preocupado” com 

a diminuição dos custos de manutenção dessa população improdutiva; as 

instituições que sofriam críticas e manifestações e a sociedade que buscava um 

novo consenso, por meio de movimentos e uma reflexão coletiva sobre os direitos 

humanos. 
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 A partir da década de 90 a idéia de normatização perdeu a força, dando lugar 

ao conceito de respeito às diferenças. O foco não era mais a legitimação das 

desigualdades, pois estas já estavam bem fundamentadas, mas a demonstração 

clara de que as PPDs são cidadãos, detentores dos mesmos direitos e das mesmas 

oportunidades disponíveis na sociedade, independente do tipo de deficiência. 

 

 Quando se fala de inclusão na educação, verifica-se dois significados 

distintos, um que é o de possibilitar às pessoas com deficiência iguais oportunidades 

de aprendizado, e outro é quando se pensa no conceito de educação inclusiva. O 

primeiro significado diz respeito ao acesso físico a escola, treinamento e o 

desenvolvimento de atividades educacionais. Porém quando o foco é a educação, 

segundo os dados do IBGE (1991), cerca de 60% das pessoas com deficiência não 

foram alfabetizadas, porém o percentual de não alfabetizados na população total é 

bem inferior (23%), evidenciando assim, um menor acesso das pessoas portadoras 

de deficiência à educação. (CHAGAS, 1991) 

 

 Alguns autores como Pastore (2000), nos últimos anos, tem escrito sobre a 

inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência em escolas, clubes e empresas, 

tornando assim possível o convívio diário entre pessoas com ou sem deficiência: 

 

 [...] a inclusão vem sendo praticada em várias partes do mundo,sendo   
que as primeiras tentativas começaram há cerca de 10 anos. 

O processo de inclusão vem sendo aplicado em cada sistema social, 
                                 assim, existe a inclusão na educação, no lazer, no transporte, etc. 

                                  Quando isso acontece, podemos falar em educação inclusiva, lazer 
inclusivo, transporte inclusivo e assim por diante. Outra forma de 

referência consiste em dizermos, por exemplo, educação para todos, 
lazer para todos, transporte ara todos (PASTORE, 2000, pg.58). 

 
  
 Respeitar as diferenças não é uma tarefa fácil, porém viável de ser realizada, 

e nesse contexto, os profissionais de educação desempenham um papel 

fundamental na conscientização dos alunos desde as classes do ensino 

fundamental, quanto à importância do respeito aos alunos com deficiência. 

 



58 
 

 Hoje é comum presenciarmos uma integração escolar de PPDs com 

capacidades de se integrar, na rede regular de ensino. Atualmente procura -se 

difundir a prática da educação inclusiva. Porém ainda temos barreiras  como a infra-

estrutura, barreiras arquitetônicas, o despreparo dos professores e a rejeição por 

parte dos alunos e de seus familiares. 

 

 Uma demonstração da falta de formação de professores para a Educação  

Especial no Brasil, foram as evidências apresentadas em uma pesquisa realizada 

por Bueno (2002) sobre o retrato da formação desses professores, onde revela que 

das 58 universidades pesquisadas, apenas 39,7% possuem algum tipo de 

especialização nesta área. A pesquisa aponta o crescimento de cursos de 

especialização (51,7%) do tipo generalista e com maior incidência de formação na 

área de deficiência mental, 6,3% na área de deficiência visual, 15,6% na auditiva e 

3,1% na deficiência física. 

 

 Na pesquisa ainda se ressalta o oferecimento de disciplinas de Educação 

Especial em 52% das escolas pesquisadas, das quais, 27,7% de caráter eletivo, 

porém do universo pesquisado 81% dos cursos não oferecem disciplinas de 

Educação Especial nas licenciaturas. Esses dados indicam uma séria preocupação, 

pois demonstram o decréscimo da formação de educadores habilitados ou 

especializados para atuarem no atendimento educacional especializado e dar o 

necessário apoio e suporte à inclusão no sistema regular de ensino. 

 

 As pessoas deficientes encontram grandes limitações para sua inserção 

social, sendo uma das principais carências o déficit educacional, segundo Neri 

(2002).  A escolaridade média das pessoas com deficiência é um ano menor que a 

do grupo de pessoas sem deficiência. 

 

  Diante de tudo isso, fica evidente a necessidade de uma mudança de 

mentalidade de empregados, empregadores, governantes, etc.. Nesta perspectiva, 

cabe questionar: Qual o papel da escola? Tem-se cumprido este papel? O que tem 
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sido feito para ajudar na escolha da profissão? O que tem sido feito para ajudar as 

empresas? Essas são perguntas que merecem uma reflexão. 
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4 INSTITUIÇÕES DO DIREITO PRIVADO, FIESP, SESI, SENAI, FORÇA 

SINDICAL E OS PPDs. 

 

4.1  A importância dos Sindicatos 

 

Em meados do século XVIII a sociedade capitalista encontrou plenas 

condições para a sua expansão. As máquinas estavam substituindo a produção 

artesanal e manufatureira, consolidando o capitalismo, que ingressava na fase 

industrial.  A concorrência que os fabricantes capitalistas faziam entre si, tornou o 

maquinismo uma lei imperativa para se alcançar melhores lucros. 

 

Toda essa evolução industrial, onde a utilização de máquinas cada vez mais 

avançadas, deixou sem trabalho um grande número de operários.  Essa mão de 

obra excedente fortaleceu ainda mais o capitalista que, a partir de então, passou a 

pagar um salário ainda mais humilhante para os operários. 

 

A sociedade passou assim a se dividir em duas classes de um lado os 

capitalistas, ou seja, os proprietários dos meios de produção, que tem em seu poder  

as máquinas, matérias-primas e que  vivem da exploração da grande massa da 

população, e , de  outro lado, os proletários, que se encontram privados de toda a 

propriedade dos meios de produção, dispondo apenas  de sua força de trabalho ou 

sua capacidade de produzi r. 

 

Inicialmente os operários não dispunham de outra coisa senão sua força de 

trabalho, assim sendo, sujeitaram aos interesses e à força do capital sempre numa 

relação desigual. Os capitalistas por serem em número reduzido se encontram 

sempre unidos, organizados na defesa da propriedade privada dos lucros, enquanto 

os operários que tem a sua força devido a grande quantidade, muitas vezes fica 

anulada por desunião  entre a classe.  
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Os sindicatos surgem nesse contexto, onde a classe operária se une na luta 

contra o despotismo e a dominação do capital.  Em primeiro lugar os sindicatos têm 

como finalidade, impedir que os níveis salariais se coloquem abaixo do mínimo 

necessário para a manutenção e sobrevivência do trabalhador e sua família. Por 

meio dos sindicatos os operários podem negociar de igual para igual com o  

patronato por ocasião da  venda de sua força de trabalho, evitando assim que o 

capitalista  trate isoladamente com cada operário. 

 

Os sindicatos foram criados pelos operários para sua própria segurança, para 

a defesa contra a incessante usurpação do capitalista, para a manutenção de um 

salário digno e uma jornada de trabalho menos extenuante. Por meio dos sindicatos 

os operários puderam lutar unidos e de forma organizada, evitando ter que lutar 

isoladamente e individualmente frente ao capitalista. 

 

Os sindicatos representaram, nos primeiros tempos do   
desenvolvimento do capitalismo, um progresso gigantesco da classe 
operária, pois propiciaram a passagem da dispersão e da importância 
dos operários aos rudimentos da união da classe. ANTUNES (2003, 
PG.10) 

 

 

4.2 A formação da classe Operária no Brasil  

 

Nos últimos anos do século XIX existiam pequenas empresas industriais, em 

especial as têxteis, espalhadas pelo imenso espaço geográfico brasileiro. Estas 

empresas não tiveram condições objetivas de dar origem a um movimento operário 

consistente porque estavam muito dispersas. Para que haja um fortalecimento de 

um movimento social, depende do grau de concentração dos trabalhadores e da 

existência de formas de comunicação entre eles. Nesse período o que existia eram 

regiões de mercados desligadas umas das outras, e todas muito pequenas, com os 

operários de uma localidade  desconhecendo a existência do companheiro da região 

próxima. 

 



62 
 

Foi a necessidade da economia capitalista de exportação do café, que  

propiciou modificações no sistema de transportes e nos serviços portuários,  criando 

assim condições para que se formasse um núcleo de trabalhadores livres que 

vinham de todos os cantos. Assim a economia capitalista de exportação foi gerando 

as condições para a constituição de um núcleo importante de trabalhadores no setor 

de serviços, "onde ocuparam durante décadas, uma posição privilegiada no quadro 

da organização política e sindical dos trabalhadores" CANÊDO, (1988, pg. 26)  

 

4.3 FIESP, Um projeto para o Brasil  
 
 
 A sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é mais um 

símbolo da moderna indústria paulista. A Fiesp a principal interlocutora do setor 

produtivo, defende a iniciativa privada e a economia de mercado. Sua principal 

bandeira é transformar o Brasil em uma grande potência econômica, uma nação 

próspera e socialmente justa não se limita às fronteiras do Estado. É, antes de tudo, 

um projeto para o País 

 

A atual estrutura da Fiesp reflete o pensamento estratégico e o tratamento 

homogêneo que a entidade confere às várias cadeias produtivas e aos sindicatos, 

independentemente do porte das empresas ou do segmento a que pertencem. 

 

A Fiesp conta com nove Conselhos Superiores Temáticos, coordenados pelo 

Instituto Roberto Simonsen (IRS), que traçam diretrizes para os trabalhos dos 

departamentos de Pesquisas e Estudos Econômicos; Relações Internacionais e 

Comércio Exterior; Infra-Estrutura; Meio Ambiente; Competitividade e Tecnologia; e  

Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria. Para garantir crescimento 

harmônico das diferentes cadeias produtivas, também foram criados Comitês para 

os setores de Alimentos e Agronegócio, Construção Civil, Mineração, Couro e 

Calçados, Têxtil e Vestuário e da Indústria de Defesa. Há ainda os Comitês de 

Jovens Empreendedores, de Ação Cultural e de Responsabilidade Social. 
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4.4  SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA 

 

A Missão do SESI (Serviço Social da Indústria) é promover a qualidade de 

vida do trabalhador da indústria  e de seus dependentes, com foco em educação, 

saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial. 

 

Um dos objetivos do SESI é “organizar os serviços sociais adequados às 

necessidades e possibilidades locais, regionais e nacionais”. 

 

A Abrangência educacional do SESI vai desde a alfabetização do trabalhador 

e seus dependentes até a educação moral, cívica e comunitária, incluindo a 

Educação para a saúde física, mental e emocional. 

 

Nessa denominação de seus objetivos o SESI deixa claro que se importa com 

cada indivíduo no território brasileiro, independente se é ou não Portador de 

Deficiência. 

 

4.5 SENAI 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  (SENAI) foi criado, em 22 de 

janeiro de 1942, pelo Decreto-Lei n.º 4.048, assinado pelo então Presidente da 

República, Getúlio Vargas.  Esse foi um momento histórico porque a  indústria 

brasileira enfrentava as circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, que agravava a 

questão da demanda de mão-de-obra qualificada. O SENAI surgia como resultado 

de um longo fluxo de ações e esforços de implantação do ensino industrial no Brasil. 

  

O SENAI de São Paulo começou a funcionar em 28 de agosto de 1942, sob a 

direção do engenheiro Roberto Mange, professor da Escola Politécnica de São 

Paulo, que, desde a década de 1920, vinha aperfeiçoando métodos de formação 

racional de trabalhadores.  
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Com o know-how adquirido, foram estruturados os cursos do SENAI de São 

Paulo, com ênfase no preparo técnico do trabalhador, sem, contudo descuidar-se da 

sua formação social, objetivando atender à demanda de operários treinados pelos 

métodos racionais para desempenhar funções qualificadas nas indústrias. 

 A tarefa primordial da instituição: 

· organizar, para todas as indústrias, a formação sistemática dos aprendizes de 

ofício, futuro operários industriais; 

· elevar o nível de cultura geral, com noções tecnológicas, dos trabalhadores 

menores, destinados a atividades não qualificadas; 

· cuidar do aperfeiçoamento dos operários já existentes. 

Objetivos do SENAI:  

· Realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de 

cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de 

categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e 

da legislação ordinária; 

· assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de 

treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de 

aprendizagem metódica, ministrada no próprio emprego; 

· proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, 

em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local 

de trabalho; 

· conceder bolsas de estudos e de aperfeiçoamento a pessoal de direção e a 

empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a 

professores, instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI; 
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· cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para a 

indústria e atividades assemelhadas. 

Um dos princípios que norteiam as ações do SENAI-SP é  

Comprometimento Social com a Formação Cidadã. Não basta a formação 

profissional de qualidade. O aluno formado pelo SENAI-SP leva em sua bagagem 

valores que se constituem em diferencial importante para o seu sucesso no mundo 

do trabalho. Ética, honestidade, perseverança na busca de objetivos e 

responsabilidade são incutidos nos alunos por meio do comportamento e da atitude 

dos educadores. 

  

4.6 A Força Sindical  

 

Em 08 de março de 1991 em um grande Congresso no Memorial da América 

Latina, em são Paulo, nascia a Força sindical. Os líderes sindicais e trabalhadores 

perceberam que havia um descompasso, onde  se encontrava muito discurso e 

pouca ação, propostas de mudanças inviáveis que não levavam a lugar algum e falta 

de coragem para discutir e propor a modernidade do movimento sindical. Desta 

forma o sindicalismo perdia força. 

Na época da sua inauguração, conviviam-se termos como arrocho, 
recessão e pacote econômico. Problemas vergonhosos da nação 
também estavam nas manchetes dos jornais, como a matança 
covarde de trabalhadores rurais na região chamada "Bico do 
Papagaio", que compreende os Estados do Pará, Maranhão e 
Tocantins. Ao mesmo tempo, vivíamos o fim da Guerra Fria, no 
contexto mundial, e o incipiente processo democrático nacional. .  

Essas foram as raízes das primeiras lutas. A coerência e a 
capacidade de perceber como iriam se desenvolver essas grandes 
correntes históricas e sociais marcou a trajetória da central. Era 
preciso dar aos trabalhadores o reconhecimento de que eles 
poderiam participar do  processo, sentando às mesas de 
negociações e endurecendo quando necessário. Antes de tudo, que 
os trabalhadores fossem voz ativa dos novos tempos que viriam. E 
esse intento a Força Sindical conseguiu e continua lutando. "Pois 
nós temos um caminho e esse caminho não tem volta", como disse o 
primeiro presidente eleito da Força Sindical, Luiz Antonio de 
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Medeiros, em seu primeiro discurso como líder de uma nova 
proposta que tomou conta do país. (www.fsindica.org.br). 

 

4.6.1 Um projeto para o Brasil 

 O objetivo que nada tem de modesto envolve várias questões, como a 

construção de um país justo, estabilidade e crescimento econômico, progresso 

científico e tecnológico, condições dignas de trabalho, e antes de tudo, condições 

institucionais para que tudo isso seja possível. 

Já que as entidades políticas não deram o primeiro passo, os 
trabalhadores o fizeram. Em 1993 foi publicado um livro “Um projeto 
para o Brasil – A Proposta da Força Sindical”, após dois anos de 
estudo desde a fundação da Central. O projeto envolveu 
trabalhadores, cientistas sociais e políticos, economistas e demais 
experts da sociedade brasileira. A intenção foi alinhar propostas e 
estabelecer linhas de ação para que o sonho maior pudesse ser 
realizado. Sem utopia, mas sim com coerência, lucidez e debate. 
Mostrando que o Brasil podia mudar para melhor e dizendo como 
isso seria possível. 

Essa proposta ambiciosa diferenciou desde logo a Força Sindical 
entre as entidades de defesa do trabalhador. E até hoje o “Projeto 
para o Brasil” apresenta-se como um documento atual e moderno. E 
pioneiro, pois muitas de suas propostas acabaram por ser adotadas 
como ideais para o país e as outras são tidas como exemplos de 
sensatez e forma de melhoria para a nação. 

Inúmeras propostas demonstraram sempre a capacidade de atuação 
da Força Sindical. Capacidade que logo ficou evidente pelas 
afiliações que não pararam de acontecer, e não param até hoje.  
Apenas 4 anos após sua fundação em 1995 a central contava com 
445 entidades associadas e 4.215.927 trabalhadores na base. Os 
mais diversos setores já compunham a entidade, desde prestação de 
serviços, vestuário, indústria, comércio, rurais e tantos outros. Em 
agosto de 99, eram 968 entidades associadas e 8.258.329 
trabalhadores na base. Esses números mudam a cada dia, pois, a 
cada nova contagem, algum outro sindicato, federação ou 
confederação de alguma parte do Brasil preenche sua ficha de 
filiação e engrandece a Força Sindical, em todos os sentidos. 
(www.fsindical.org.br) 
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4.7 Alguns Avanços 

4.7.1 O Senai e os Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) 

 

O SENAI tem desenvolvido ações voltadas a pessoas com necessidades 

especiais. O objetivo dessas ações é promover o acesso e a inclusão das pessoas 

portadoras de necessidades especiais nos cursos profissionalizantes do SENAI.  

A cada ano o número de atendimentos a PNE vem se ampliando. No período 

compreendido entre agosto de 2004 e dezembro de 2005, as Unidades Escolares do 

SENAI-SP atenderam a 1.479 alunos com necessidades especiais, em diversos 

programas de capacitação, distribuídas da seguinte forma, de acordo com os tipos 

de deficiência:  

• Deficiência visual: 205  
• Deficiência auditiva: 398  
• Deficiência mental: 418  
• Deficiência física: 404  
• Deficiência múltipla: 33  
• Condutas típicas: 13  
• Alta habilidades: 3 usivas  

 
v Treinamento para PNEs ( sob medida para empresas) 
 
v Inclusão de PNEs em programas de formação profissional continuada 

v Palestras de sensibilização e treinamento para funcionários 

v Telecurso 2000 – ensinos fundamentais e Médios. Programa de educação 

supletivo dirigido a quem não teve a oportunidade de concluir o Ensino 

Fundamental e o ensino Médio da Educação Básica, tem-se mostrado uma 

excelente estratégia para a inclusão educacional de Pessoas com 

Necessidades Especiais (PNEs). Atualmente há tele-salas implantadas em 

parceria com diversas instituições, para atendimento a deficientes visuais, 

auditivos e mentais. O Telecurso 2000 conta com materiais transcritos no 
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sistema braile (para deficientes visuais), em caracteres ampliados ou com 

vídeos legendados (para deficientes auditivos). 

 
v Análise dos postos de trabalho adequados às PNEs 

 
v Análise de layout e adequações de local de trabalho para PNEs 

 
v Transcrição de materiais para o sistema braile e ampliação de impressos 

realizados pelo Núcleo de Transcrição em Braile, localizado na unidade 

escolar de Itu 

v Assessoria no desenvolvimento e adaptação de equipamentos para inclusão 
de PNEs 

 
v Programa de Ações Móveis (PAM). 

Trata-se da criação de kits móveis destinados à viabilização de programas de 

Lapidação de Jóias para deficientes físicos; kits de Informática e Telemarketing 

para deficientes visuais e kits de Tornearia e Modelagem em Cerâmica Vermelha 

para deficientes auditivos, portadores de deficiência mental leve e Síndrome de 

Down.  

 

Esses programas são o resultado de um trabalho conjunto entre as unidades 

escolares de Itu e Lençóis Paulista que têm permitido ao SENAI-SP dispor de 

tecnologia própria para atendimento a PNEs, pois as bancadas dos kits de 

Lapidação sofreram alterações para  permitir a aproximação de cadeiras de rodas, e 

os kits de Informática e Telemarketing são compostos de impressoras em braile e 

microcomputadores adaptados. 

 

  

4.7.2 A Força Sindical e os Deficientes 

 

Embora o objetivo da Lei de Cotas seja fomentar a oportunidade de 
trabalho para os deficientes físicos, ela trata de forma simplista um 
problema bastante complexo, a falta de qualificação dos 
trabalhadores no mercado e, conseqüentemente, a impossibilidade 
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de cumprimento das cotas pelas empresas, o resultado é a aplicação 
de multas que variam entre R$ 1.195,13 e R$ 119.512,33. 

 
Além do problema da qualificação dos deficientes, outro obstáculo 
enfrentado pelas empresas está na adequação do candidato ao perfil 
da empresa. Dependendo de sua área de atuação, indústria, 
comércio ou prestação de serviços, os candidatos não podem ser 
aproveitados em todos os tipos de tarefa. 

 
Diante desse quadro, fica evidente a dificuldade que as empresas 
vêm enfrentando para cumprir a lei e a penalidade a que estão 
sujeitas. Nesse sentido, vale ressaltar que o verdadeiro avanço no 
desenvolvimento de tais questões operou-se por iniciativa da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo, 
que agrega à sua função fiscalizadora a orientação das empresas, 
com a apresentação de propostas para tentar minimizar o problema 
de inserção de tais trabalhadores, extrapolando a solução limitada, 
trazida na legislação vigente, inclusive posterior à Lei Federal n° 
8.213/91. Buscou-se primeiramente orientar a empresa, concedendo-
lhe o prazo de dois meses, prorrogável por mais dois, para o início da 
ação de fiscalização. De acordo com a conduta da empresa 
fiscalizada, em muitos casos somente depois de oito meses é que há 
a lavratura do correspondente auto de infração para a aplicação da 
multa.  

 
A Força Sindical  iniciou um diálogo com sindicatos de trabalhadores 
e patronais de diferentes segmentos do mercado e criou o Pacto de 
Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. As 
Empresas que aderem ao pacto ganham um prazo de dois anos para 
cumprir a cota, mas se comprometem a capacitar os portadores de 
deficiência, a criar um banco de dados para aqueles que estão aptos 
ou que desejam trabalhar em determinadas áreas, e, ainda, a 
promover campanhas institucionais contra o preconceito e a 
discriminação às pessoas portadoras de deficiência. São medidas 
que transformam a Lei n° 8.213 em uma via de mão dupla. Beneficia 
os portadores de deficiência, objeto da lei, e não penalizam 
financeiramente as empresa, já que a imposição das multas não 
consegue solucionar o problema de fundo, de integração do portador 
de deficiência ao mercado de trabalho.(www.fsindical.gov.br)  

 

4.7.3 Caso Fequimfar 

 

 A Fequimfar- Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 

Farmacêuticas do estado de São Paulo, desde 2006, tem desenvolvido um trabalho 

para ajudar as empresas na inclusão dos PPDs. 

Em 2006, a Fequimfar (Federação dos trabalhadores nas Indústrias 
Químicas farmacêuticas do Estado de São Paulo) e seus sindicatos 
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filiados e o Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo) assinaram uma Convenção 
Coletiva pioneira. A Convenção consiste em selecionar, contratar e 
qualificar trabalhadores deficientes para atuarem na indústria 
farmacêutica, fazendo assim, sua inclusão social. 
A Fequimfar verificou que a qualificação dos trabalhadores ainda não 
é a ideal. Os trabalhadores já enfrentam muitos problemas no seu 
dia-a-dia, com dificuldades de acesso ao transporte público e pelas 
vias públicas, por exemplo. Por isso, para favorecer estes 
profissionais, ficou estabelecido um programa de qualificação 
profissional e preparação dos ambientes de trabalho, por meio de 
parcerias com entidades que vão qualificar esses trabalhadores. A 
idéia era que as empresas fossem obrigadas a formar profissionais 
qualificados para atuarem tanto nas próprias indústrias, como 
também no mercado de trabalho como um todo. Nestes casos, a 
empresa deveria promover treinamentos específicos numa parceria 
com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). A 
Fequimfar, com a colaboração dos sindicatos filiados, procura 
fiscalizar as empresas e cobrar a intensificação do programa de 
formação  para que os trabalhadores tenham as condições 
necessárias para serem inseridos no mercado de trabalho de forma 
justa e digna. 

No decorrer do processo, a Fequimfar avalia como satisfatórios os 
resultados da Convenção, principalmente em relação ao inédito 
processo da contratação de pessoas com deficiência, para então, 
serem treinadas e, posteriormente, encaminhadas para os seus 
locais de suas novas funções, num objetivo maior de inclusão social, 
junto aos seus novos postos de trabalho.  

Em relação ao treinamento destes trabalhadores, verificou-se que a 
qualificação dos trabalhadores, ainda está a desejar. Muitas 
empresas têm a obrigação de formarem profissionais qualificados 
para atuarem nas empresas farmacêuticas e também no mercado de 
trabalho como um todo, porém, a questão da formação dos 
empregados não foi realizada de forma produtiva e transparente. A 
Fequimfar reclama e cobra uma intensificação do programa de 
formação para que os trabalhadores tenham condições melhores e 
necessárias para serem inseridos no mercado de trabalho.( 
www.fequimfar.org.br) 
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5 O PAPEL DA EMPRESA NESSA INSERÇÃO  

 

 Existe hoje uma arg umentação de que as pessoas com deficiência teriam 

dificuldade de assumir um trabalho, em decorrência de suas próprias limitações. Se 

essa população tivesse qualquer tipo de experiência anterior, que  lhe propiciasse 

condições para desenvolver habilidades básicas para o exercício do trabalho, 

principalmente de relacionamento com outras pessoas, poderiam encontrar menos 

dificuldades quando inseridos no mercado competitivo. 

 

 Nesse sentido as Organizações do Direito Privado, teriam um papel 

fundamental dentro desse processo, já que muitas mantêm setores que se propõe a 

preparar pessoas com deficiência para encaminhá-las ao trabalho.  As Empresas e 

essas Organizações deveriam manter contato permanente, para que todos 

entendessem quais são as reais necessidades e a partir disso, oferecer cursos de 

qualificação que fossem compatíveis com aquilo que realmente o mercado de 

trabalho necessita.  

 

 Nesse ponto de vista, pode-se questionar: Qual então seria o papel da 

empresa?. Ela também não teria a função de promover a preparação desse 

trabalhador? 

 

 A atual concepção é a de que o empregador espera que o empregado com 

deficiência já esteja totalmente preparado para assumir uma função, se eximindo da 

responsabilidade de sua formação, em serviço. A visão das empresas hoje é que a  

possibilidade de assumir uma vaga no mercado de trabalho seria muito maior se as 

pessoas  com deficiência fossem previamente preparadas para desempenhar as 

funções disponíveis nas empresas. 

 

 As instituições especializadas em preparar os PPDs para a inserção deveriam 

prestar auxílio às empresas no momento da integração das pessoas com deficiência 
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no seu quadro de pessoal, pois elas não se sentem preparadas para receber esse 

novo funcionário, por não conhecerem as suas reais dificuldades e possibilidades. 

 

5.1 Treinamento e Desenvolvimento 
 
 
 Gerir pessoas com base em suas competências é orientar a aprendizagem 

para o desenvolvimento, agregando assim valor ao indivíduo. Espera-se que a 

organização  estimule esse processo. Competência é um conjunto de características 

que se bem estruturadas estabelecem um conjunto ideal de qualificações para que o 

indivíduo desempenhe seu trabalho de forma superior. 

 

 A Organização moderna que baseia sua gestão em competências tem em 

seu departamento de recursos humanos a prioridade de desenvolver as pessoas, 

para que se criem vantagens competitivas, ao mesmo tempo em que fornecem 

condições para o crescimento profissional das pessoas. 

 

 Dentro das novas abordagens em Gestão de pessoas o processo de 

treinamento é definido como uma política promovida pela organização, que visa 

identificar no indivíduo seu potencial, aperfeiçoando e desenvolvendo habilidades e 

conhecimentos, a fim de torná-lo apto a alcançar os objetivos da organização.  

 

 No decorrer do século XX, a preocupação central era  treinar as pessoas, 

visando desenvolver habilidades necessárias para que o trabalhador pudesse 

desempenhar a atividade para a qual foi contratado. A área de treinamento tinha 

como sua principal atividade, desenvolver e realizar cursos vo ltados para as 

demandas específicas.  

 

 Com o tempo, os programas de treinamento tornaram-se cada vez mais 

amplos, passando a considerar também as necessidades e aspirações do indivíduo, 

suas motivações e dificuldades de aprendizagem, levando assim as organizações a 

repensarem o conceito de desenvolvimento de recursos humanos. Desta forma o 
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setor de T & D ( Treinamento e Desenvolvimento), passou, além de programar e 

executar os treinamentos, passou a exercer um papel de facilitador no processo de 

desenvolvimento das pessoas. (GIL, 2001) 

 

 A Administração de Recursos Humanos é comparada por WOOD (1992), a 

processo de P & D (Pesquisa e Desenvolvimento), porém um papel integrado onde o 

principal papel seria administrar a cultura da empresa, analisar a forma como as 

decisões foram tomadas na organização. 

 

 De acordo com WOOD (1992, pg. 36-37): 

(...) na verdade, o papel maior da ARH ( P&D) poderia, em nosso 
julgamento, ser o de atuar como um local para treinamento e 
desenvolvimento. O modelo que imaginamos seria um, no qual 
haveria considerável circulação de pessoas para dentro e para fora. 
A ARH ( P&D) seria basicamente um conjunto de grupos de projeto 
que incluiriam membros de todos os níveis da organização.(...). Sua 
constituição seria, então, interdisciplinar e a ARH (P&D) deveria atuar 
como catalisador principal na segmentação de fronteiras funcionais 
nas organizações. O treinamento deve ser utilizado como uma 
ferramenta estratégica que apóie o alcance dos objetivos 
organizacionais. O treinamento estratégico é aquele que tem em 
suas bases a aprendizagem, que promove o conhecimento e o 
desenvolvimento e que tem caráter educacional, ou seja, que 
realmente ensina e educa. 

 

 

O treinamento deve promover dentro das pessoas da organização a aquisição 

de habilidades, conceitos ou atitudes que resultem em melhoria dentro do trabalho, 

com resultados positivos para a empresa, gerando assim desenvolvimento.  O 

treinamento é apenas um dos componentes do processo de desenvolvimento, que 

inclui todas as experiências que fortalecem e consolidam as características dos 

empregados desejáveis em termos de seus papéis funcionais. 

 

O treinamento gera no indivíduo novos conhecimentos e habilidades, 

desenvolve suas competências e amplia valores e conquistas. As empresas têm 

implantado sistemas educacionais, que vão além do conhecimento técnico e 

operacional, mas também destacam o desenvolvimento de posturas, atitudes, 
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habilidades, estimulando o auto-desenvolvimento e a aprendizagem contínua. 

(EBOLI, 2002). 

 

Com as constantes mudanças nas relações de trabalho os trabalhadores 

precisam reciclar-se periodicamente para se manterem atualizados. Neste contexto, 

surge a idéia da Educação Corporativa, como um veículo de alinhamento e 

desenvolvimento dos talentos humanos com as estratégias empresariais. (EBOLI, 

2002). O treinamento dentro das organizações assume um papel educativo, 

pedagógico, cabendo assim a elas assumirem cada vez mais esse papel. 
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6 LEI Nº 6.297 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975 – DOU DE 16/12/75 

 

 Todo trabalhador, quer visua lizar dentro de uma organização sua  carreira 

profissional. As possibilidades de adquirir maiores conhecimentos, desenvolver 

habilidades estão atreladas a essa trajetória. Nesse contexto, o trabalhador deseja 

ser treinado para atingir seus objetivos profissionais. 

 No que se referem aos PPDs, as expectativas não são diferentes. Todos têm 

o desejo de ser incluídos na vida social e para isso desejam também essa ascensão 

profissional. Porém, como já foi demonstrado neste trabalho, as barreiras são 

imensas e as empresas  querem um profissional já formado, ou desenvolvido 

profissionalmente, com certificados de Graduação, Pós-Graduação, idiomas e outras 

competências já plenamente desenvolvidas e testadas. 

No passado sob a vigência da Lei n° 6.297 de 15 de Dezembro de 1975, 

(ANEXO H) as organizações eram incentivadas a investir em treinamento, e com 

isso seus funcionários eram desenvolvidos, aumentando seu potencial intelectual, e 

em contrapartida a empresa era autorizada a descontar em dobro, os gastos com 

esses treinamentos no imposto de renda. Foi o período em que o que não faltava 

nas empresas eram os treinamentos.  

 Segundo MARRAS (2005 p.173): 

Empresas como a Nestlé, por exemplo, implantaram CTs (Centros de 
Treinamento) belíssimos – verdadeiros modelos mundiais – para 
preparar e desenvolver os seus trabalhadores... 

 

6.1 As origens da Lei n° 6.297/75 

 A Lei n° 6.297/75 foi criada a partir da constatação, pelo governo, de que as 

instituições vigentes de treinamento no País não estavam em condições de atender 

à demanda de mão-de-obra qualificada por parte das empresas. Embora não se 
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tivesse realizado nenhuma pesquisa formal de levantamento de necessidades de 

formação de mão-de-obra nas empresas, o grupo de pessoas que participou da 

elaboração da lei era constituído de gente com larga experiência na área. 

 O Governo anteriormente havia atuado no campo da formação profissional no 

ensino industrial e comercial, como parte do sistema educacional formal, e, portanto, 

vinculado ao MEC e a órgãos financ iadores de entidades de formação profissional, 

como o Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-obra Industrial (Pipmoi) e o 

Departamento Nacional de Mão-de-obra (DNMO). 

 O Pipmoi foi uma iniciativa do MEC, no sentido de criar um mecanismo de 

levantamento de recursos, suficientemente ágil, para reforçar  a ação do 

Senai/Senac  em áreas não atendidas por estas instituições, e, sobretudo, estimular 

o surgimento de outras instituições profissionais ou clubes de serviço, prefeituras, 

etc.., ou seja, qualquer organização que tivesse alguma possibilidade de atuar no 

campo da formação da mão-de-obra, tendo como grande objetivo atender à 

preparação  da mão-de-obra em diferentes níveis e situações. O DNMO iniciou sua 

atuação em 1967 e passou a atuar de modo muito similar ao Pipmoi, ou seja, 

desenvolvendo recursos para que empresas, organizações sociais, pudessem 

programar cursos de formação de mão-de-obra. 

 Dentro das empresas no Brasil, a preparação da mão-de-obra, teve 

efetivamente seu início em 1953 com a introdução do método TWI (Training Within 

Industry). A introdução do TWI dentro das empresas levou-as a compreender os 

seus próprios processos de formação de mão-de-obra e também constatar que 

nenhuma escola, em nenhum país do mundo, tem condições de entregar um 

“produto acabado” ao mercado de trabalho. Isto porque o indivíduo tem um período 

de adaptação, um período de sedimentação dos conhecimentos adquiridos na área 

de educação formal, até que adquire o nível de desempenho adequado ao trabalho 

industrial, comercial ou agrícola. 

 Algumas empresas praticavam treinamentos internos com ótimos resultados e 

eram isentas do pagamento de 1% sobre a folha de pagamento da contribuição 
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devida ao SENAI. Porém, todas essas experiências e fatores, convergiram para que 

surgisse a idéia da criação de um mecanismo de financiamento à formação 

profissional no País, feito diretamente à empresa, oferecendo-lhe flexibilidade para 

que empreendesse programas de treinamento de acordo com suas necessidades 

particulares. 

6.2 As prioridades da Lei 

 A Lei n° 6.297/75 passou a funcionar imediatamente a partir do decreto que a 

regulamentou e foi dada a empresa toda a flexibilidade para que treinasse sua mão-

de-obra nos níveis e qualificações que desejasse. 

 Paralelamente à criação da Lei, criou-se também um Sistema Nacional de 

Formação de Mão-de-obra que era composto pelos órgãos, Pipmoi, DNMO, Sesi e 

Senac. Esse sistema teve como órgão central o Conselho Federal de Mão-de-obra, 

cuja atribuição principal seria a de formular a política nacional de formação de mão-

de-obra, porém apenas em 1981 é que esse documento definitivo veio a existência. 

 O Conselho Nacional de Formação de Mão-de-obra tinha como objetivo 

também, aprovar todos os programas de treinamento profissional dentro das 

empresas, para que as mesmas pudessem se beneficiar dos incentivos que a Lei 

propunha. Essa obrigatoriedade denotava a preocupação do governo em assegurar, 

de certa maneira, a qualidade de treinamento oferecido às empresas. 

6.3 Os Objetivos da Lei 

 A especificação dos propósitos da lei é amplamente definida da seguinte 

forma: de um lado o Governo concede incentivos fiscais ao empresário, esperando 

aumentar as oportunidades de formação profissional. A empresa, será beneficiada 

pela melhoria da qualificação da sua mão-de-obra, que por sua vez, virá contribuir 

para um aumento na sua produtividade e por último o empregado será beneficiado 

pelo aumento de sua qualificação profissional lhe trazendo maiores oportunidades 

de promoção dentro da empresa como maiores oportunidades no mercado de 
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trabalho. O resultado de todas essas ações geraria um aumento na produtividade da 

economia e um aumento ao bem-estar social. 

 

6.4  Análise dos dados obtidos na vigência da Lei 6.297/75 

 Analisando os dados obtidos no período de 1976 até o ano de 1981, fazem-se 

as seguintes interpretações. A tabela 1 permite observar a evolução do sistema de 

incentivos, de acordo com o número de empresas beneficiadas que realizaram 

programas de formação profissional no País. 

  

 Observa-se como o número de empresas cresceu quatro vezes, de 1976 a 

1980, e que houve uma ligeira tendência decrescente em 1981. Na tabela 2 podem-

se observar os dados sobre as despesas realizadas no mesmo período. 
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 Observa-se que houve um constante crescimento nas despesas realizadas 

entre os anos de 1976-79. Em 1980, houve um decréscimo significativo, voltando-se, 

praticamente, ao nível de 1978, seguindo uma ligeira recuperação em 1981. 

 Uma indicação mais precisa, pode-se verificar na tabela 3, através da 

comparação das duas tabelas, ou seja, as despesas médias da empresa. 

 

 Nesta tabela, se observa como as despesas médias decresceram no período. 

Embora tenha havido um crescimento marcante no número de empresas, 

especialmente no ano de 1978 para 1980, o volume de despesas manteve-se 

inalterado, o que indica que as empresas reduziram seus gastos com treinamento. 
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 Devido ao caráter seletivo do incentivo fiscal, a referida Lei beneficiaria 

apenas as empresas mais lucrativas, ou seja, que tivessem Imposto a pagar. Este 

resultado pode ser claramente visto na tabela 4, que indica a distribuição das 

empresas beneficiárias para diversos anos, por classe de receita total. 

 

 Um fenômeno que podemos analisar é a concentração regional das 

empresas. Na tabela 5 verifica-se  essa divisão por regiões. 

 

 Existiu também uma distância entre os treinamentos programados e os 

efetivamente realizados. A Tabela 6 apresenta um comparativo entre o número de 

programas aprovados e o número de programas realizados. 
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 Muitos programas governamentais não atingem os resultados desejados, 

devido a falhas no processo de sua implementação. Porém, no caso da Lei 

6.297/75, apenas no período de 1976-1981 foi realizado um total de 8367 programas 

de treinamento, beneficiando os trabalhadores, demonstrando assim que as 

empresas, embora em pequeno número, aderiram ao programa. 

Contudo, em dezembro de 1990, o Presidente da República Fernando Collor 

de Melo, aboliu a referida Lei, trazendo assim o fim a esse benefício. Desta forma a 

especialização da mão-de-obra no Brasil sofreu um repentino estancamento. 

(Marras, 2005).  Com o fim da Lei 6297, passamos por um período em que a 

importância de um treinamento passou a ser questionado 

  

Segundo o mesmo autor: 

A partir dessa ocorrência, obviamente, as organizações não mais 
investiram, como vinham fazendo, em programas de treinamento e 
desenvolvimento, pelo simples motivo de que, doravante, teriam de 
assumir diretamente todos os custos relativos a esses programas. 
MARRAS, 2005, pg.173 
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Com o fim da Lei, as empresas deixaram de investir em treinamentos, pois o 

capitalismo tem por objetivo o lucro, porém, não foi em nenhum momento discutido o 

impacto que isso traria e a deficiência técnica que isso geraria. 

 

Hoje se pode claramente identificar uma necessidade de profissionais com 

capacitação para atender às demandas do crescimento econômico do país diante 

das deficiências do ensino formal. 

 

Se o trabalhador, com todas as suas capacidades físicas e intelectuais não 

dispõem de qualificação profissional para atender ao mercado de trabalho, não há 

nem o que se falar quanto aos Portadores de Deficiência, classe esta, que passou a 

ser lembrada apenas nos últimos anos e com ações muito pequenas e dispersas. 

 

Conforme demonstrado pelos dados, no passado sob a vigência da Lei 

6.297/75 as empresas treinavam seus funcionários, porque dispunham de incentivos 

fiscais para isso. Chega-se a uma questão que merece ser analisada. Se hoje 

tivéssemos uma Lei similar que beneficiasse as empresas com incentivos fiscais 

para que elas treinassem seus colaboradores e  principalmente os PPDs, não serviria 

de incentivo às empresas para retomarem os investimentos em treinamento? Se as 

empresas desenvolvessem programas de treinamentos para os PPDs, com o tempo 

teríamos mais profissionais capacitados e qualificados para o mercado de trabalho.  

Esse programa geraria com o tempo uma massa operária de PPDs, qualificada que 

disputaria de igual para igual com outros, o mercado de trabalho. 
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7 METODOLOGIA 

 

7.1 Características da pesquisa quanto a metodologia 

 

 Pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que  são propostos. (GIL 2002).  

 

De acordo com Gil (2006) define-se método como caminho para se chegar a 

determinado fim, e método científico, como um conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos para se atingir o conhecimento.  De acordo com Vergara 

(2005), método é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento. 

 

 Verificou-se que há Legislação abundante referente ao tema, as 

Organizações do Direito Privado tais como Fiesp, Sesi, Senai e Força Sindical, tem 

como objetivo, segundo suas próprias constituições, proporcionar igualdade a todos. 

Porém as empresas continuam com problemas para cumprir a legislação, devido a 

falta de profissionais. Diante desse cenário, surge a pergunta. Hoje, com tantas 

Empresas, Leis e Organizações trabalhando voltadas a esse tema, porque ainda nos 

sentimos como que “engatinhando” no que diz respeito a inserção? Quais seriam as 

reais medidas necessárias a serem tomadas para que tudo funcione na prática como 

na escrita? Se as empresas novamente tivessem uma Lei similar à Lei nª 6297 de 

15/12/1975 que proporciona incentivos fiscais para o desenvolvimento dos 

profissionais, essa inserção fluiria mais rapidamente e eficazmente?  Se as empresas 

mudassem o foco da contratação do deficiente como uma oportunidade de 

desenvolver pessoas, não teríamos no decorrer do tempo, mais deficientes 

qualificados? 

 

 Escolheu-se a pesquisa exploratória, porque segundo Gil (2002, pg. 41) estas 

pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito. As principais características desta modalidade de 

pesquisa segundo Gil (2002) são: 
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• Levantamento bibliográfico 

• Entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado 

• Análise de exemplos que “estimulem a compreensão” 

 

 
7.2 Sujeitos 
 
 
 Propôs-se realizar a pesquisa com um grupo de profissionais de Recursos 

Humanos de 10 empresas com mais de 100 funcionários e em   vários ramos de 

atividade. Também com 10 Organizações do Direito Privado como Sindicatos, Senai, 

Sesi, Força Sindical e outros. E por último com 10 entidades não governamentais 

que trabalham especificamente com a inserção da Pessoa Portadora de Deficiência. 

 
 Escolheu-se esse universo, devido ao fato da Inserção estar diretamente 
ligada a todos  eles. 
 
 A amostra será de no mínimo 5 representantes de cada universo. 
 
 
7.3 Ambiente 
 
 Os questionários serão auto-explicativos e semi-abertos, escolheu-se o envio 
via internet aos participantes. 
 
 
 
7.4 Instrumentos 
 
 A coleta de dados é um dos fatores que enriquece a pesquisa e deve ser 

muito bem planejada e estruturada para que a veracidade de seus dados mantenha-

se fiel. 

 

 A coleta de dados idealizada para esse estudo ocorrerá a partir de 3 

questionários (APÊNDICE A,B,C), diferenciados, segundo os sujeitos escolhidos, 

pois embora o assunto seja o mesmo, o  universo pesquisado tem problemas 

distintos, segundo seus próprios ponto de vista. 
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Serão perguntas semi-estruturadas, com questões fechadas e  questões 

abertas, onde os respondentes poderão  relatar livremente quais são as possíveis 

dificuldades por eles encontradas  na contratação da pessoa portadora de 

deficiência, como dar também suas opiniões sobre a questão levantada. 

 
 
7.5 Procedimento 
 
 

 Inicialmente será feito um convite por telefone aos profissionais de recursos 

humanos, para participar da pesquisa. Nesse primeiro contato serão explicados os 

objetivos da pesquisa e a forma como as informações serão coletadas. Aos que 

aceitarem participar da pesquisa será esclarecido que em nenhum momento da 

pesquisa sua identidade será divulgada, evitando assim qualquer tipo de exposição 

ou constrangimento. 
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8 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS 
 
  
 No decorrer deste estudo, verificou-se que tanto internacionalmente como na 

Legislação Brasileira, as Pessoas Portadoras de deficiência têm no decorrer dos 

anos, conquistado suas garantias e seus direitos constitucionais, demarcando seu 

espaço, dentro de uma sociedade discriminatória. 

 

 Demonstrou-se também que  apenas a criação de Leis, não é suficiente para 

garantir a inserção dos PPDs no mercado de trabalho. Necessita-se de um conjunto 

de medidas tanto do governo, empresas e dos próprios PPDs para que essa classe 

se qualifique e dispute de igual para igual as vagas de trabalho. 

 

 Neste capítulo, são apresentados os dados obtidos por meio dos 

questionários enviados as empresas, as Organizações do direito privado, e as 

Entidades não governamentais. 

 

 As perguntas foram formuladas com o objetivo de obter informações sobre as 

reais dificuldades que todos encontram na inserção dos PPDs, e qual seria uma das 

soluções desse problema. 

 

 Analisaremos as respostas dos participantes, separadamente, ou seja, 

primeiro as respostas das empresas, segundo das Instituições do direito privado e 

por último das Organizações não governamentais. 

 

8.1 Respostas das Empresas 

 

 No quadro 1 apresentamos  os dados  sócio-demográficos dos  respondentes 

das empresas. 
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Quadro 1 - Dados sócio-demográficos dos 
sujeitos  
CARGO EXERCIDO nº % 
Gerente RH 5 72% 
Supervisor de Depto Pessoal 1 14% 
Consultora RH 1 14% 
     
TEMPO NA FUNÇÃO     
de  1 a 5 anos 3 43% 
de 6 a  10 anos 3 43% 
de 11 a 15 anos 1 14% 
      
TEMPO DE TRABALHO NA EMPRESA 
ATUAL     
de  1 a 5 anos 3 43% 
de 6 a  10 anos 2 28% 
de 11 a 15 anos 1 14% 
de 16 a 20 anos 0 0% 
de 21 a 30 anos 1 14% 
      
FORMAÇÃO ACADÊMICA     
Superior Completo 3 43% 
Pos-Graduação em RH 3 43% 
Mestrado 1 14% 
Fonte: Autora   
 

 Conforme pode ser verificado no quadro 1 apresentado, os respondentes 

ocupam cargos que estão envolvidos diretamente com o assunto pesquisado, e 

tendo experiência na área, conforme  demonstrado pelo tempo na função exercida. 

 

 No quadro 2 apresentamos as características gerais das empresas 

participantes. 

Quadro 2 Características das empresas participantes  
EMPRESAS Ramo de  nº de Tipo de 
  Atividade Funcionários Empresa 

1 
Processamento  e envase  de 
alimentos liquidos 1350 

Multinacional de 
Grande Porte 

2 Alimentícia 754 
Empresa Nacional 
de Grande Porte 

3 Metalurgia- Auto Peças 1500 Multinacional   
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Quadro 2 Características das empresas participantes 
 

4 Automotivo 2200 
Multinacional de 
Grande Porte 

5 Corretagens de Seguro 1000 
Multinacional de 
Grande Porte 

6 Vestuário 1288 
Nacional de médio 
porte 

7 
Embalagens para Industria 
farmacêutica 219 

Multinacional de 
Médio Porte 

Fonte: Autora    
 

 No quadro 3 apresentamos a situação atual  das empresas e a contratação 

das PPDs. 

 

Quadro 3  As empresas e a contratação de PPDs  
Você tem PPDs na Empresa? sim não porque não? 

1 x     
2 x     
3 x     
4 x     
5 x     
6 x     
7 x     

A Empresa cumpre a Lei de cotas? sim não   
1 x     
2 x     
3 x     
4 x     
5 x     
6   x não encontra portador qualificado 
7 x     

Fonte: Autora 

 

 Quando perguntado se a empresa cumpre a Lei de cotas, apenas uma delas 

fez menção de que não consegue cumprir devido a falta de qualificação. A Lei 

acabou sendo um instrumento importante de reivindicações dos direitos da PPDs, 

porém segundo o que afirmam Manzini e Tanaka (2005) 
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Contratar a pessoa com deficiência apenas para cumprir  uma 
lei, sem remover os obstáculos existentes no caminho   que ela terá 
que percorrer para buscar um trabalho, acabará  colaborando para 
criar o estigma que ela não possui competênc ia para disputar o 
mercado competitivo. (p.16) 

  

 

              No Quadro 4 podemos notar que as Empresas tem buscado esses 

profissionais  por vários meios, demonstrando assim que existe uma mobilização 

geral para ajudar tanto as empresas como os PPDs na i nserção. 

 

Quadro 4 Onde encontrar os 
PPDs?      

Onde a empresa achou os 
PPDs? 

an
ún
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 d
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S

in
di

ca
l, 

et
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ou
tr

as
, e

xe
m

pl
ifi
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1   x         
2 x   x   x APAE, SIMES 

3   X     X 
Recrutamento equipe 
interna 

4   x x x     
5 x x x       

6 x   x x x 
indicações, ou procura 
direta 

7         x reabilitação profissional 
Fonte: Autora 

 

 Quando perguntado se a empresa sabe onde ou quem pode assessorar e 

apoiar o processo de inclusão, 85% responderam que sim e indicaram os mais 

diversos meios, como APAE, AVAPE, serviço social interno dentre outros.(Quadro 5) 
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Quadro 5  As empresas e a contratação de PPDs. 

A Empresa sabe onde 
ou quem pode 
assessorar e apoiar o 
processo de inclusão? 

si
m

 

nã
o 

  

1 x   serviço social interno 
2 x   parceria com APAE 
3 x   AVAPE / APAE 
4 x   corporativo localiza os parceiros 
5   x   
6 x     
7 x   agencias, entidades sociais 

Fonte: Autora     
    

    
 A pergunta representada no Quadro 6, sobre quais foram as maiores 

dificuldades na inserção, trouxe uma confirmação que todo o trabalho demonstrou.  

As empresas apontaram a falta de qualificação como a principal dificuldade na 

inserção dos PPDs. 

Quadro 6  As empresas e a contratação PPDs.      

Quais foram as maiores dificuldades fa
lta

 d
e 

qu
al

ifi
ca

çã
o

 

nã
o 

sa
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P

P
D

s 

ou
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, e
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m
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1 x       
2     x não tiveram problemas 
3 x       
4 x       
5 x       
6 x       
7 x       

Fonte: Autora 
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 No quadro 7, quando questionados sobre quais seriam  as necessidades do 

RH na inserção dos PPDs, 72% das empresas indicaram que os  incentivos fiscais 

seriam de grande ajuda. 

Quadro 7  As empresas e a contratação de PPDs.     

O que os profissionais de RH mais 
necessitam para inserir os PPDs? m

ai
or

es
 in

fo
rm

aç
õe

s 
de

 o
nd

e 
en

co
nt

rá
-lo

s 

in
ce

nt
iv

os
 fi

sc
ai

s 

ou
tr

os
, e

xe
m

pl
ifi

qu
e

 

  

1   x     

2     x 

maiores 
exclarecimentos quanto 
a suas capacidades 

3   x     

4     x 
qualificação adequada 
dos PPDs 

5   x     
6   x     
7   x     

Fonte: Autora 

 

 No que se refere aos programas que visam à capacitação dos profissionais 

deficientes, 86% das empresas admitiram não ter nenhum programa de qualificação 

para tais. (Quadro 8) 
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Quadro 8  As empresas e a contratação de PPDs.   
O RH desenvolve algum programa que visa à capacitação do profissional 
deficiente? si

m
 

nã
o 

1   x 
2   x 
3   x 
4   x 
5   x 
6 x   
7   x 

Fonte: Autora 

 Quando perguntado sobre o conhecimento da Lei 6.297 que permitia 

descontar em dobro no IR todos os gastos com qualificação de empregados 71% 

desconhecia esta Lei.   Das empresas que conheciam essa Lei, apenas uma delas 

descreveu os benefícios obtidos, declarando que “na empresa onde trabalhava, a 

mesma utilizava sua cota plenamente na formação de funcionários (que era cerca de 

2500), de forma a desenvolvê-los em várias funções...” 

 

 Quando questionados sobre suas opiniões, se as empresas tivessem uma Lei 

similar a Lei 6.297, que proporcionasse incentivos fiscais para que as empresas 

treinassem e desenvolvessem principalmente  os PPDs, 100%  dos respondentes, 

acreditam que essa Lei ajudaria muito. 

 

 Quanto a pergunta de outros tipos de incentivos ou programas que seriam 

necessários para auxiliar as Empresas no processo de inserção dos PPDs, as 

respostas foram variadas, conforme demonstrada no Quadro 10. 

Quadro 10  As empresas e a contratação de PPDs.  

  

Que outros tipos de incentivos ou programas você acredita 
que seriam necessários para auxiliar as Empresas no 
processo de inserção dos PPDs? 

1 

"entendo que o governo não faz sua parte ao apoiar na formação 
do PPD, ele deveria ou dar incentivos fiscais ou reduzir a 

exigência da lei de inclusão. Por falta de qualificação criamos uma 
"cota social", a exemplo dos menores aprendizes, por falta  de 
profissionais qua lificados para as  "vagas normais"em aberto  
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            2   
3 capacitação e acessibilidade 

4 

escolas profissionalizantes específicas para a indústria ( como 
temos o programa de aprendizes); estudos ( inclusive aprovados 
pelo governo) sobre restrições dos PPDs x atividades possíveis, 

de forma que as empresas reduzissem os riscos de aumentar uma 
disfunção; liberdade de contratação e desligamento ( sem o apelo 
emocional/social) com as mesmas regras dos não PPDs...enfim 

programas de inserção real desse público nas rotinas 
organizacionais 

5 
Incentivo para instalação necessária, treinamento específico para 

os portadores e concientização dos demais colaboradores 
6 incentivar  

7 

eu acho que só o incentivo do governo não resolveria o problema,  
deveria também ter menos burocracia para conseguir esses 

incentivos, para que as empresas não desistam. O Ministério do 
Trabalho deve continuar fiscalizando as empresas anualmente, 

para que as empresas se conscientizem da importância e 
necessidade de inserir os PPDs. 

Fonte: Autora 

 

 

 De acordo com os dados obtidos das empresas pesquisadas, verificamos que 

há uma dificuldade na busca de profissionais PPDs, principalmente pela falta de 

qualificação, e que o incentivo fiscal seria de grande ajuda. 

 

 

8.2 Respostas das Instituições do Direito Privado 

 

 Embora o questionário tenha sido enviado a muitas Instituições do Direito 

Privado, poucas demonstraram interesse em responder. Conforme pode ser 

verificado no Quadro 11, apenas 4 instituições responderam o Questionário. 
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Quadro 11 - Dados sócio-demográficos dos sujeitos   
Instituições do Direito Privado   
CARGO EXERCIDO nº % 
Coordenadora de Programas de RH 1 25% 
 

   
Assistente Administrativo 1 25% 
Dirigente Sindical 1 25% 
Coordenador de RH 1 25% 
TEMPO NA FUNÇÃO     
de  1 a 5 anos 1 25% 
de 6 a  10 anos 3 75% 
de 11 a 15 anos     
      
TEMPO DE TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO ATUAL     
de  1 a 5 anos     
de 6 a  10 anos 1 25% 
de 11 a 15 anos 2 50% 
de 16 a 20 anos 1 25% 
de 21 a 30 anos     
      
DENOMINAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO     
SENAC     
SINDICATO DOS ADMINISTRADORES     
SINDICATO DOS METALURGICOS OSASCO     
SESI     
Fonte: Autora 

 Quando perguntado sobre quais são os problemas mais comuns enfrentados 

pelas empresas  na contratação dos PPDs, as respostas dadas só vieram a 

confirmar o que as próprias empresas responderam conforme Quadro 12. 

Quadro 12  Problemas da Inserção     

Quais os problemas mais comuns 
enfrentados pelas empresas na 
contrataçao dos PPDs 

fa
lta

 d
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SENAC x x x 
pessoas acham que os 
PPds não são produtivas 

 

     

SINDICATO DOS 
ADMINISTRADORES x       

SINDICATO DOS METALURGICOS 
OSASCO     x 

barreiras atitudinais e 
preconceito pelo 
desconhecimento sobre o 
potencial da pessoa com 
deficiência 

SESI x       
Fonte: Autora 

 

 No questionamento sobre as ações que a Instituição tem tomado para ajudar 

as empresas na contratação, verificou-se que 3 das 4 respondentes, têm ações 

específicas para a Inclusão conforme demonstrado pelas respostas do Quadro 13. 

Quadro 13   
Quais ações vocês têm tomado para a judar as 
empresas na contratação?   

SENAC 

sensibilização dos funcionários, 
criação de representantes da 
inclusão em todas as unidades, 
curso de Libras, compra de 
softwares de leitura de voz e 
monitores maiores, contratação 
de intérprete de Livras , 
impressão de materiais de 
comunicação interna em Braille. 

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES nenhuma 

SINDICATO DOS METALURGICOS OSASCO 

programas de sensibilização, 
seminários, negociação, 
elaboração de publicações 
impressas e mídias sobre o 
tema. Realização de eventos 
para desmistificar a questão. 
Realização de visitas 
monitoradas a casos de 
sucesso nas contratações 

SESI editais públicos com vagas  



96 
 

preferenciais 
Fonte: Autora 

Quando perguntado referente ao conhecimento da Lei 6.297, apenas 50% 

conheciam, e quando questionados se hoje as Empresas fossem beneficiadas por 

uma Lei similar também 50% acreditam que ajudaria, mas 50% acreditam que não. 

 

 No que corresponde a pergunta de que outros tipos de incentivos ou 

programas os respondentes acham que seria necessário para auxiliar as empresas 

no processo de inserção dos PPDs, verificamos respostas diferenciadas conforme 

Quadro 14. 

Quadro 14 Instituição do Direito Privado 

Que  outros tipos de  incentivos 
ou programas você acredita que 
seriam necessários para auxiliar 
as Empresas no processo de 
inserção dos PPDs? 

  

SENAC 

Investir em educação inclusiva e capacitação, em 
detrimento a aposentadorias desnecessárias que 
limitam o interesse da pessoa com deficiência em 
buscar emprego para não perder o benefício que 
recebe sem ter que trabalhar. Além disso, ter um 

banco efetivo de currículos de pessoas com 
deficiência e capacitar as empresas para 

promover a inclusão 
SINDICATO DOS 
ADMINISTRADORES mais responsabilidade social 

SINDICATO DOS 
METALURGICOS OSASCO 

não há necessidade de incentivos e sim a 
capacitação do quadro diretivo da empresa para 

entender que as pessoas com deficiência são 
pessoas, com limitações e potencialidades como 

qualquer outra pessoa. 
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SESI 

divulgação de certas competências encontradas 
nos PPDs, desenvolvidas em razão das 

dificuldades que os mesmos têm que superar, 
tais como, tato, audição, paciência, etc. Em 

certas indústrias, essas aptidões/ competências 
podem ser de extrema importância em 

determinadas etapas do processo de produção 
Fonte: Autora 

O que chama a atenção foi a resposta do representante do SENAC que 

destaca que os PPDs muitas vezes não querem ser inseridos no mercado de 

trabalho devido a aposentadoria que recebem da Previdência Social, fator esse que 

merece ser analisado em futuras pesquisas. 

 

8.3 Respostas dos órgãos não governamentais 

 

 As Instituições que trabalham com  PPDs,  demonstraram, total empatia em 

responder ao questionário. Abaixo no Quadro 15 um perfil das Instituições 

respondentes. 

 

ORGANIZAÇÕES  NÃO GOVERNAMENTAIS   
Quadro 15 - Dados sócio-demográficos dos sujeitos 

CARGO EXERCIDO nº % 
Gerente 1 20% 
Psicologa 1 20% 
Gerente de RH 1 20% 
Consultora de Cominicação 1 20% 
Tecnica Contábil 1 20% 
TEMPO NA FUNÇÃO     
de  0 a 5 anos 3 60% 
de 6 a  10 anos 2 40% 
de 11 a 15 anos     
      
      
TEMPO DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO 
ATUAL     
de  1 a 5 anos 4 80% 
de 6 a  10 anos 1 20% 



98 
 

de 11 a 15 anos     
de 16 a 20 anos     
de 21 a 30 anos     
      
Fonte: Autora 

 

 Quanto ao questionamento se essas Organizações não governamentais têm 

dados estatísticos do número de deficientes inseridos no mercado de trabalho 

apenas 40% soube informar o número conforme demonstrado no Quadro 16, 

embora todas trabalhem há muito tempo com a inserção. 

     
Quadro 16      

  

A quanto tempo a 
Instituição trabalha 
com a inserção do 
PPDs ? 

Número de 
PPDs 
atendidos  

Existe dados 
estatísticos de 
quantos PPDs 
já foram 
inseridos por 
vocês   

1 9 anos não sabe não   

2 2 anos 
não 
informado sim 100 pessoas 

3 20 anos 35700 sim 
20060 
pessoas 

4 10  anos não não   
5 2 anos 565 não   

Fonte Autora 

 

 Referente à pergunta das maiores dificuldades encontradas na inserção dos 

PPDs no mercado de trabalho, novamente as respostas confirmaram o 

levantamento deste trabalho que diz respeito a qualificação, conforme demonstrado 

no Quadro 17. 

Quadro 17  As Instituições e a contratação de PPDs.  
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Quais foram as maiores 
dificuldades 

fa
lta

 d
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1 x x x querem apenas cumprir a cota 
2 x       

Quadro 17  As Instituições e a contratação de PPDs.  

3 x   x 

falta informação  para a área de RH, 
Despreparo dos gestores, falta de 
informação para a empresa como um 
todo, perfil alto, exigência de 
escolaridade sem flexibilização 

4 x     

algumas empresas ainda estão 
estruturando o projeto de inclusão, o 
depto de RH muitas vezes tem 
dificuldade em dkisseminar o projeto 
dentro da empresa. O Turnover de 
pessoas com deficiência é muito 
grande e existe pouca gestão para ter 
controle disto 

5     x 

empresas querem deficientes 
bonitinhos e não se preocupam na 
adequação do ambiente de trabalho. 
Também pelos  próprios deficientes, 
muitos  não aceitam deixar de receber 
o benefício do INSS para ter carteira 
assinada 

Fonte: Autora 
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 Conforme pode ser notado pelas respostas, novamente a questão dos PPDs 

não aceitarem trabalho com “carteira assinada” foi levantada pelas Instituições, 

devido ao fato dos mesmos receberem benefícios do INSS, sendo que a partir do 

momento que iniciam um contrato de trabalho com uma empresa, os mesmos 

perdem esse benefício não podendo reavê-lo, caso fiquem desempregados. 

 

 Quando questionados sobre a hipótese das empresas terem benefícios fiscais 

para a qualificação dos PPDs, 80% dos respondentes acreditam que esses 

benefícios ajudariam na Inserção, conforme demonstrada no Quadro 18. A 

respondente que corresponde aos 20% restante, embora não concorde que as 

empresas necessitem de benefícios fiscais para a inserção, em seu comentário 

deixou claro que “o problema não é a falta de interesse das empresas em contratar 

os PPDs e sim mantê-las e criar uma oportunidade para desenvolverem 

profissionalmente. A falta de qualificação profissional é um grande problema”, 

confirmando assim que as empresas deveriam criar oportunidades para desenvolver 

essas pessoas profissionalmente, o que poderia ser feito por meio de incentivos 

fiscais 

Quadro 18      

Se as empresas tivessem 
benefícios fiscais na 
inclusão, você acha que 
mudaria a situação? 

si
m

 

nã
o 

  

1 x     
2 x     
3 x     

4   x 

o problema não é a falta de interesse das 
empresas em contratar os PPDs e sim mantê-
las e criar uma oportunidade para 
desenvolverem profissionalmente. A falta de 
qualificação profissional é um grande 
problema. 
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5 x     
Fonte: Autora 

 

 

 De acordo com as respostas obtidas na pergunta sobre as contribuições que 

as Instituições respondentes estão dando no processo de inclusão, verificou-se que 

todas estão bem envolvidas nesse processo conforme demonstrado pelo Quadro 19. 

 

 

 

 

Quadro 19    

Que contribuição a sua 
instituição pode dar ao 
processo de inclusão do  
PPDs   

1 

praticamente foi a pioneira em fazer e incluir PPDs no 
mercado de trabalho, quando poucas eram as 
empresas e instituições que estavam discutindo sobre 
esse assunto 

2 qualificação profissional gratuita e empregabilidade 

3 

estamos a mais de 20 anos descobrindo talentos, 
incentivando o compromisso social/profissional, 
identificando habilidades, levando informação de boa 
qualidade, trabalhando com acessibilidade 

4 

através de consultoria técnica especializada oferecida 
às empresas, sindicatos, organizações públicas e 
privadas, auxilia no planejamento e gestão de 
projetos, consolidando resultados positivos de seus 
clientes e parceiros no processo de inclusão de jovens 
e adultos com deficiência no mercado de trabalho.  

5 
nós já trabalhamos com projetos que ensinam uma 
profissão, projetos de reabilitação social e escola 

Fonte: Autora 

 

 Quando questionados sobre uma Lei similar a Lei 6.297, que pudesse 

beneficiar as empresas com abatimento de impostos quando as mesmas 

qualificassem os PPDs,  100% dos respondentes acreditam que esse incentivo 
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ajudaria na inserção, embora, segundo alguns comentários, há uma necessidade de 

mudança de pensamento por parte dos empresários, conforme demonstrado no 

Quadro 20. 

Quadro 20    

Se hoje tivéssemos uma lei similar que 
desse incentivos fiscais, as empresas se 
preocupariam mais em desenvolver os 
PPDs 

si
m

 

nã
o 

  

1 x   

Talvez devesse ser dado mais 
oportunidade de trabalho para 
os PPDs, deve ser contratado a 
pessoa e não a deficiência. 

 
2 x     
3 x     

4 x   

Como em muitos países do 
mundo, praticar uma política de 
cotas para inclusão de grupos 
vulneráveis ou minoritários é uma 
estratégia adotada como medida 
afirmativa de garantia de direitos. 
Ela se torna necessária quando 
se constatam barreiras sociais 
que excluem ou segregam esses 
grupos. 

5 x     
Fonte: Autora 
 
 
 Com referência aos outros tipos de programas ou incentivos necessários para 

auxiliar as empresas nesse processo de inserção, os respondentes voltaram a 

salientar os problemas da falta de qualificação, o benefício do INSS, a 

responsabilidade do governo em dar estudo de qualidade a todos principalmente 

aos PPDs. (Quadro 21) 

 
Quadro 21  

Que outros tipos de incentivos ou 
programas você acredita que seriam 
necessários para auxiliar as empresas no 
processo de inserção dos PPDs.   
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1 

O governo deveria dar estudos de 
boa qualidade, cursos de 
qualificação, enfim investir na 
educação das pessoas com 
deficiência. 

2 

qualificação profissional aos 
candidatos que estão sendo 
contratados e uma concientização 
aos funcionários da empresa 

3 

se tivéssemos mais ônibus 
adaptados, calçadas acessíveis, com 
certeza, os deficientes poderiam ir e 
vir sem maiores problemas, isso com 
certeza  já ajudaria muito. 

 
Quadro 21 

4 

Já se passaram 17 anos da 
aprovação da Lei de Cotas e, por 
isso, as soluções geradas para apoiar 
o início do processo também 
avançaram…. A tendência hoje nos 
projetos corporativos está no 
aprimoramento do sistema de gestão 
de pessoas, para garantir uma  
avaliação de desempenho assertiva 
dos profissionais com deficiência, 
possibilitando o desenvolvimento  de 
competências pessoais e corporativas 
e, como conseqüência, garantir a 
retenção e o comprometimento desse 
profissional com a empresa 

5 
o primordial, a suspensão do 
benefício do INSS e não a perda 

Fonte: Autora 
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CONCLUSÃO 
 
 
 O objetivo geral proposto para esse estudo foi de analisar primeiramente o 

impacto causado pela  Lei de Cotas, já que a referida Lei  estabelece às empresas 

uma % de inclusão de PPDs. Também foi proposto identificar junto às empresas, 

organizações do direito privado e instituições, se realmente a falta de qualificação é 

um dos maiores problemas na inserção do PPDs, e se a extinção da Lei 6.297/75, 

que embora não fosse aplicada diretamente aos PPDs, mas sim a todos os 

funcionários de uma empresa, trouxe uma queda na qualificação de modo geral. O 

estudo também teve por objetivo analisar se o retorno de uma Lei similar a Lei 

6.297/75, ajudaria tanto as empresas como os PPDs no que diz respeito à 

qualificação. 

 

 No que diz respeito ao cumprimento da Lei de Cotas, observou-se que a 

maioria das empresas tem procurado cumprir esta Lei, por diversos meios, e que as 

Instituições que  trabalham diretamente com os PPDs, também desenvolveram vários 

treinamentos visando a qualificação de tais. 

 

 Verificaram-se por meio das respostas aos questionários que há uma 

preocupação por parte das empresas, Instituições do direito privado e das 

instituições em encontrar meios eficazes para garantir a inserção dos PPDs. 
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 Dentre as principais limitações sobre o assunto da inclusão, observa-se que 

embora a maior parte das empresas questionadas cumpra  a Lei de Cotas, a falta de 

qualificação por parte dos PPDs continua sendo uma das principais barreiras. 

 

 As empresas têm procurado cumprir a Legislação, e as Instituições do direito 

privado e os órgãos não governamentais, têm procurado ajudá-las nessa inserção, 

porém ainda há muito a ser feito. Para que haja um avanço na questão da inserção 

dos PPDs, é necessário mais do que criar Leis, ou transferir para as empresas o 

dever, que de fato seria dos próprios governos. Há a necessidade de prover as 

empresas, subsídios para estimulá -los à inserção. 

 

 Conforme demonstrado neste trabalho, a maioria dos respondentes concorda 

que a criação de Leis similares à Lei. 6297/75 seria de grande ajuda às empresas, já 

que a elas foi imposta essa responsabilidade. 

 

 Historicamente há um processo de exclusão que foi imposta aos PPDs, e que 

deve ser superado por meio de implantação de Leis e conscientização da sociedade 

como um todo sobre as competências desses indivíduos. O PPD deve ser analisado 

não sob a ótica das suas restrições para o trabalho, mas sim sob a ótica das suas 

qualificações. 

 

 Um fator que merece ser analisado futuramente é referente ao “Benefício 

assistencial ao idoso e ao deficiente” garantido aos PPDs pela Previdência Social. 

Conforme demonstrado neste trabalho, alguns PPDs não aceitam ser registrados 

nas empresas para não perder esse benefício, pois caso eles fiquem 

desempregados, não poderão recebê-lo novamente. 

 

 Os desafios tanto das empresas, como também do governo é criar meios 

pelos quais os PPDs sejam inseridos no mercado de trabalho, como colaboradores 

produtivos e eficientes, capazes de agregar valores, não como peso social. 
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10 ANEXOS 

ANEXO A 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA* 

LEI N. 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, define crimes, e dá outras providências. 

O Presidente da República:  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua  efetiva integração social, nos 
termos desta Lei. 

§ 1º - Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-
estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. 

§ 2º - As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações 
governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais 
que lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e 
entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade. 

Artigo 2º - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o 
pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 
lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
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Parágrafo único - Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos 
assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 
outras, as seguintes medidas: 

I - na área da educação: 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que 
abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e 
reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 

b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; 

c) a oferta,  obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades 
hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, 
educandos portadores de deficiência; 

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; 

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino; 

II - na área da saúde:  

a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da 
mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às 
doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de deficiência; 

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e 
de tratamento adequado a suas vítimas; 

c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação; 

d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta 
apropriados; 

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; 

f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social; 

III - na área da formação profissional e do trabalho: 

a) o apoio governamental à formação profissional, à orientação profissional, e a garantia de acesso 
aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional; 
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b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de 
tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos 
empregos comuns; 

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de 
pessoas portadoras de deficiência; 

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das 
pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que 
regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a 
situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência; 

IV - na área de recursos humanos: 

a) a formação de professores de nível médio para a Educação Especial, de técnicos de nível médio 
especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores para formação profissional; 

b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, 
inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de 
deficiências; 

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento 
relacionadas com a pessoa portadora de deficiência; 

V - na área das edificações: 

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias 
públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso 
destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. 

Artigo 3º - As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das 
pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos 
da lei civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre 
suas finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência.  

§ 1º - Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias. 

§ 2º - As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro 
de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão se utilizadas 
para a instrução da ação civil. 

§ 3º - Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá 
ser negada certidão ou informação. 

§ 4º - Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das 
certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e, 
salvo quando se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o 
processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença. 

§ 5º - Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem -se como litisconsortes nas ações 
propostas por qualquer deles. 
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§ 6º - Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos co-legitimados pode assumir a 
titularidade ativa.  

Artigo 4º - A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver 
sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

§ 1º - A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau 
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. 

§ 2º - Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá 
recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público. 

Artigo 5º - O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, 
em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas. 

Artigo 6º - O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perícias, 
no prazo que assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis. 

§ 1º - Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério Público da inexistência de 
elementos para a propositura de ação civil, promoverá fundamentadamente o arquivamento do 
inquérito civil, ou das peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as 
respectivas peças, em 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, 
deliberando a respeito, conforme dispuser seu Regimento. 

§ 2º - Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Público 
designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

Artigo 7º - Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta Lei, no que couber, os dispositivos da Lei n. 
7.347, de 24 de julho de 1985. 

Artigo 8º - Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: 

I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno 
em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados 
da deficiência que porta; 

II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de 
sua deficiência; 

III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou 
trabalho; 

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e 
ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora de deficiência; 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida 
na ação civil a que alude esta Lei; 

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta 
Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.  
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Artigo 9º - A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras 
de deficiência tratamento prioritário e apropriado, para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno 
exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. 

§ 1º - Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação, coordenada e integrada, dos órgãos 
da Administração Pública Federal, e incluir-s e-ão em Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos sujeitos a 
prazos e objetivos determinados. 

§ 2º - Ter-se-ão como integrantes da Administração Pública Federal, para os fins desta Lei, além dos 
órgãos públicos, das autarquias, das empresas públicas e sociedades de economia mista, as 
respectivas subsidiárias e as fundações públicas. 

Artigo 10 - A coordenação, superior dos assuntos, ações governamentais e medidas, referentes às 
pessoas portadoras de deficiência, incumbirá a órgão subordinado à Presidência da República, 
dotado de autonomia administrativa e financeira, ao qual serão destinados recursos orçamentários 
específicos. 

Parágrafo único - A autoridade encarregada da coordenação superior mencionada no caput deste 
artigo caberá, principalmente, propor ao Presidente da República a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as 
instruções superiores que lhes digam respeito, com a cooperação dos demais órgãos da 
Administração Pública Federal. (As competências do CORDE foram transferidas para o Ministério da 
Justiça pelo artigo 18, inciso V, alínea "a", da Lei n. 9.649, de 27 de maio de 1998). 

Artigo 11 - (Revogado pelo artigo 60 da Lei n. 8.028, 12.4.90). 

§ 2º - O Coordenador contará com 3 (três) Coordenadores-Adjuntos, 4 (quatro) Coordenadores de 
Programas e 8 (oito) Assessores, nomeados em comissão, sob indicação do titular da Corde. 

§ 3º - A Corde terá, também, servidores titulares de Funções de Assessoramento Superior (FAS) e 
outros requisitados a órgão e entidades da Administração Federal. 

§ 4º - A Corde poderá contratar, por tempo ou tarefa determinados, especialistas para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Artigo 12 - Compete à Corde: 

I - coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de 
deficiência;  

II - elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para a Integração de 
Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias a sua completa 
implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter 
legislativo;  

III - acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e 
projetos mencionados no inciso anterior; 

IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos; 
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V - manter, com os Estados, Municípios, Territórios, o Distrito Federal, e o Ministério Público, estreito 
relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; 

VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando -lhe informações sobre fatos que 
constituam objeto da ação civil de que esta Lei, e indicando-lhe os elementos de convicção;  

VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da 
Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; 

VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora 
de deficiência, visando à conscientização da sociedade. 

Parágrafo único - Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a Corde 
recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como 
considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração social 
das pessoas portadoras de deficiência. 

Artigo 13 - A Corde contará com o assessoramento de órgão colegiado, o Conselho Consultivo da 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

§ 1º - A composição e o funcionamento do Conselho Consultivo da Corde serão disciplinados em ato 
do Poder Executivo. Incluir-se-ão no Conselho representantes de órgãos e de organizações ligados 
aos assuntos pertinentes à pessoa portadora de deficiência, bem como representante do Ministério 
Público Federal. 

§ 2º - Compete ao Conselho Consultivo: 

I - opinar sobre o desenvolvimento da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência;  

II - apresentar sugestões para o encaminhamento dessa política;  

III - responder a consultas formuladas pela Corde. 

§ 3º - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por trimestre e, 
extraordinariamente, por iniciativa de 1/3 (um terço) de seus membros, mediante manifestação 
escrita, com antecedência de 10 (dez) dias, e deliberará por maioria de votos dos conselheiros 
presentes. 

§ 4º - Os integrantes do Conselho não perceberão qualquer vantagem pecuniária, salvo as de seus 
cargos de origem, sendo considerados de relevância pública os seus serviços. 

§ 5º - As despesas de locomoção e hospedagem dos conselheiros, quando necessárias, serão 
asseguradas pela Corde. 

Artigo 14 - Vetado. 

Artigo 15 - Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta Lei, será reestruturada a 
Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, e serão instituídos, no Ministério do 
Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão 
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encarregados da coordenação setorial dos assuntos concernentes às pessoas portadoras de 
deficiência.  

Artigo 16 - O Poder Executivo adotará, nos 60 (sessenta) dias posteriores à vigência desta Lei, as 
providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da Corde, como aquelas 
decorrentes do artigo anterior. 

Artigo 17 - Serão incluídas no censo demográfico de 1990, e nos subseqüentes, questões 
concernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento 
atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no País. 

Artigo 18 - Os órgãos federais desenvolverão, no prazo de 12 (doze) mes es contado da publicação 
desta Lei, as ações necessárias à efetiva implantação das medidas indicadas no artigo 2º desta Lei. 

Artigo 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 20 - Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO B  

A PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 
CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL (1824) 

Em nome da Santíssima Trindade  

Título I 

DO IMPÉRIO DO BRASIL, SEU TERRITÓRIO, GOVERNO, DINASTIA E RELIGIÃO 

Art. 1. O império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles 
formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outra, laço 
algum de união ou federação, que se oponha à sua independência. 

Art. 2. O seu território é dividido em províncias na forma em que atualmente se acha, as 
quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado. 

Art. 3. O seu governo é monárquico hereditário, constitucional e representativo. 

Art. 4. A dinastia imperante é a do Sr. D. Pedro 1, atual imperador e defensor perpétuo 
do Brasil. 

Art. 5. A religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Todas 
as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas 
para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. 

Título II 

DOS CIDADÃOS BRASILEIROS 

Art. 6. São cidadãos brasileiros: 
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1º) Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos, ou libertos, ainda que o pai 
seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço da sua nação. 

2º) Os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país 
estrangeiro, que vierem estabelecer domicílio no império. 

3º) Os filhos de pai brasileiro que estivesse em país estrangeiro em serviço do império, 
embora eles não venham estabelecer domicílio no Brasil. 

4º) Todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil 
na época em que se proclamou a independência nas províncias onde habitavam, 
aderiram a esta, expressa ou tacitamente, pela continuação da sua residência. 

5º) Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião. A lei determinará as 
qualidades precisas para se obter carta de naturalização. 

Art. 7. Perde os direitos de cidadão brasileiro: 

1º) O que se naturalizar em país estrangeiro. 

2º) O que sem licença do imperador aceitar emprego, pensão ou condecoração de 
qualquer governo estrangeiro. 

3º) O que for banido por sentença. 

Art. 8. Suspende-se o exercício dos direitos políticos: 

1º) Por incapacidade física ou moral. 

2º) Por sentença condenatória a prisão ou degredo, enquanto durarem seus efeitos. 

Título III 

DOS PODERES E REPRESENTAÇÃO NACIONAL 

Art. 9. A divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos 
dos cidadãos, e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a constituição 
oferece. 

Art. 10. Os poderes políticos reconhecidos pela constituição do império do Brasil são 
quatro: o poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. 

Art. 11. Os representantes da nação brasileira são o imperador e a assembléia geral. 

Art. 12. Todos estes poderes no império do Brasil são delegações da nação. 

Título IV 

DO PODER LEGISLATIVO CAPITULO 1 DOS RAMOS DO PODER LEGISLATIVO E SUAS 
ATRIBUIÇÕES 
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Art. 13. O poder legislativo é delegado à assembléia geral, com a sanção do imperador. 

Art. 14. A assembléia geral compõe-se de duas câmaras: câmara de deputados e câmara 
de senadores ou senado. 

Art. 15. É da atribuição da assembléia geral: 

1º) Tomar juramento ao imperador, ao príncipe imperial, ao regente ou regência. 

2º) Eleger a regência ou o regente, e marcar os limites da sua autoridade. 

3º) Reconhecer o príncipe imperial como sucessor do trono, na primeira reunião logo 
depois do seu nascimento. 

4º) Nomear tutor ao imperador menor, caso seu pai o não tenha nomeado em 
testamento. 

5º) Resolver as dúvidas que ocorrerem sobre a sucessão da coroa. 

6º) Na morte do imperador, ou vacância do trono, instituir exame da administração que 
acabou e reformar os abusos nela introduzidos. 

7º) Escolher nova dinastia no caso de extinção da imperante. 

8º) Fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las. 

9º) Valer na guarda da constituição e promover o bem geral da nação. 

10º) Fixar anualmente as despesas públicas e repartir a contribuição direta.  

11º) Fixar anualmente, sobre a informação do governo, as forças de mar e terra 
ordinárias e extraordinárias. 

12º) Conceder ou negar a entrada de forças estrangeiras de terra-e-mar dentro do 
império ou dos portos dele. 

13º) Autorizar ao governo para contrair empréstimos. 

14º) Estabelecer meios convenientes para pagamentos da dívida pública. 

15º) Regular a administração dos bens nacionais e decretar a sua alienação. 

16º) Criar ou suprimir empregos públicos e estabelecer-lhes ordenados. 

17º) Determinar o peso, valor, inscrição, tipo de denominação das moedas, assim como 
o padrão dos pesos e medidas. 

Art. 16. Cada uma das câmaras terá o tratamento de Augustos e digníssimos senhores 
representantes da nação. 
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Art. 17. Cada legislatura durará quatro anos e cada sessão anual quatro meses. 

Art. 18. A sessão imperial de abertura será todos os anos no dia 3 de maio. 

Art. 19. Também será imperial a sessão do encerramento; e tanto esta como a da 
abertura, se fará em assembléia geral reunidas ambas as câmaras. 

Art. 20. Seu cerimonial e o da participação ao imperador será feito na forma do 
regimento interno. 

Art. 21. A nomeação dos respectivos presidentes, vice-presidentes e secretários das 
câmaras, verificação dos poderes de seus membros, juramento e sua polícia interior, se 
executarão na forma dos seus regimentos. 

Art. 22. Na reunião das duas câmaras o presidente do senado dirigirá o trabalho; os 
deputados e senadores tomarão lugar indistintamente. 

Art. 23. Não se poderá celebrar sessão em cada uma das câmaras sem que esteja 
reunida a metade e mais um dos seus respectivos membros. 

Art. 24. As sessões de cada uma das câmaras serão públicas, à exceção dos casos em 
que o bem do Estado exigir que sejam secretas.  

Art. 25. Os negócios se resolverão pela maioria absoluta de votos dos membros 
presentes. 

Art. 26. Os membros de cada uma das câmaras são invioláveis pelas opiniões que 
proferirem no exercício de suas funções. 

Art. 27. Nenhum senador ou deputado durante a sua deputação pode ser preso por 
autoridade alguma, salvo por ordem da sua respectiva câmara, menos em flagrante 
delito de pena capital. 

Art. 28. Se algum senador ou deputado for pronunciado, o juiz, suspendendo todo o 
ulterior procedimento, dará conta à sua respectiva câmara, a qual decidirá se o processo 
deva continuar e o membro ser ou não suspenso do exercício das suas funções. 

Art. 29. Os senadores e deputados poderão ser nomeados para o cargo de ministro de 
estado ou conselheiro de estado, com a diferença de que os senadores continuam a ter 
assento no senado, e o deputado deixa vago o seu lugar na câmara, e se procede a nova 
eleição, na qual pode ser reeleito a acumular as duas funções. 

Art. 30. Também acumulam as duas funções se já exerciam qualquer dos mencionados 
cargos quando foram eleitos. 

Art. 31. Não se pode ser ao mesmo tempo membro de ambas as câmaras. 

Art. 32. O exercício de qualquer emprego, à exceção dos de conselheiro de estado e 
ministro de estado, cessa interinamente enquanto durarem as funções de deputado ou 
de senador. 
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Art. 33. No intervalo das sessões não poderá o imperador empregar um senador ou 
deputado fora do império; nem mesmo irão exercer seus empregos quando isso os 
impossibilite para se reunirem no tempo da convocação da assembléia geral ordinária ou 
extraordinária. 

Art. 34. Se por algum caso imprevisto, de que dependa a segurança pública ou o bem do 
Estado, for indispensável que algum senador ou deputado saia para outra comissão, a 
respectiva câmara o poderá determinar. 

CAPITULO II 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Art. 35. A câmara dos deputados é eletiva e temporária. 

Art. 36. É privativa da câmara dos deputados a iniciativa: 

1º) Sobre impostos. 

2º) Sobre recrutamentos 

3º) Sobre a escolha da nova dinastia, no caso da extinção da imperante. 

Art. 37. também principiarão na câmara dos deputados: 

1º) O exame da administração passada e reforma dos abusos nela introduzidos. 

2º) A discussão das propostas feitas pelo poder executivo. 

Art. 38. É da privativa atribuição da mesma câmara decretar que tem lugar a acusação 
dos ministros de estado e conselheiros de estado. 

Art. 39. Os deputados vencerão, durante as sessões, um subsidio pecuniário taxado no 
fim da ultima sessão da legislatura antecedente. Além disso se lhes arbitrará uma 
indenização para as despesas da vinda e volta. 

CAPITULO III 

DO SENADO 

Art. 40. O senado é composto de membros vitalícios e será organizado por eleição 
provincial. 

Art. 41. Cada província dará tantos senadores quantos forem metade de seus respectivos 
deputados, com a diferença que, quando o número dos deputados a província for ímpar, 
o número dos seus senadores será metade do número imediatamente menor, de 
maneira que a província que houver de dar onze deputados dará cinco senadores. 

Art. 42. A província que tiver um só deputado elegerá, todavia, o seu senador, não 
obstante a regra acima estabelecida. 
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Art. 43. As eleições serão feitas pela mesma maneira que as dos deputados, mas em 
lista tríplices, sobre as quais o imperador escolherá o terço na totalidade da lista. 

Art. 44. Os lugares de senadores que vagarem serão preenchidos pela mesma forma da 
primeira eleição pela sua respectiva província. 

Art. 45. Para ser senador requer-se. 

1º) Que seja cidadão brasileiro, e que esteja no gozo dos seus direitos políticos. 

2º) Que tenha de idade 40 anos para cima. 

3º) Que seja pessoa de saber, capacidade e virtudes, com preferência os que tiverem 
feito serviços à pátria. 

4º) Que tenha de rendimento anual por bens, indústria, comércio, ou empregos, a soma 
de 800$000. 

Art. 46. Os príncipes da casa imperial são senadores por direito, e terão assento no 
senado logo que chegarem à idade de 25 anos. 

Art. 47. É da atribuição exclusiva do senado. 

1º) Conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família imperial, 
ministros de estado, conselhei ros de estado e senadores; e dos delitos dos deputados 
durante o período da legislatura. 

2º) Conhecer da responsabilidade dos secretários e c onselheiros de estado. 

3º) Expedir cartas de convocação da assembléia, caso o imperador o não tenha feito dois 
meses depois do tempo que a constituição determina; para o que se reunirá o senado 
extraordinariamente. 

4º) Convocar a assembléia na morte do imperador, para a eleição da regência, nos casos 
em que ela tem lugar, quando a regência provisional o não faça. Art. 48. No juízo dos 
crimes cuja acusação não pertence à câmara dos deputados, acusará o procurador da 
coroa a soberania nacional. 

Art. 49. As sessões do senado começam e acabam ao mesmo tempo que as da câmara 
dos deputados. 

Art. 50. À exceção dos casos ordenados pela constituição, toda a reunião do senado fora 
do tempo das sessões da câmara dos deputados é ilícita e nula. 

Art. 51. O subsídio dos senadores será de tanto e mais metade do que tiverem os 
deputados. 

CAPITULO IV 

DA PROPOSIÇÃO, DISCUSSÃO, SANÇÃO E PROMULGAÇÃO DAS LEIS 
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Art. 52. A proposição, oposição e aprovação dos projetos competem a cada uma das 
câmaras. 

Art. 53. O poder executivo exerce por qualquer dos ministros de estado a proposição que 
lhe compete na formação das leis; e só depois de examinada por uma comissão da 
câmara dos deputados, onde deve ter princípio, poderá ser convertida em projeto de lei. 

Art. 54. Os ministros podem assistir e discutir a proposta, depois do relatório da 
comissão; mas não poderão votar, nem estarão presentes à votação, salvo se forem 
senadores ou deputados. 

Art. 55. Se a câmara dos deputados adotar o projeto, o remeterá à dos senadores, com a 
seguinte fórmula: "A câmara dos deputados envia a câmara dos senadores a proposição 
junta do poder executivo (com emendas, ou sem elas), e pensa que ela tem lugar". 

Art. 56. Se não puder adotar a proposição , participará ao imperador, por uma deputação 
de sete membros , da maneira seguinte: "A câmara dos deputados testemunha ao 
imperador o seu reconhecimento pelo zelo que mostra em vigiar os interesses do 
império; e lhe suplica respeitosamente se digne tomar em ulterior consideração a 
proposta do governo". 

Art. 57. Em geral as proposições que a câmara dos deputados admitir e aprovar serão 
remetidas à câmara dos senadores com a formula seguinte: "A câmara dos deputados 
envia ao senado a proposição junta e pensa que tem lugar pedir-se ao imperador a sua 
sanção". 

Art. 58. Se, porém, a câmara dos senadores não adotar inteiramente o projeto da 
câmara dos deputados, mas se o tiver alterado, ou adicionado, o reenviará pela maneira 
seguinte: "O senado envia à câmara dos deputados a sua proposição (tal) com as 
emendas, ou adições juntas, e pensa que com elas tem lugar pedir-se ao imperador a 
sanção imperial". 

Art. 60. O mesmo praticará a câmara dos deputados para com a do senado quando neste 
tiver o projeto a sua origem. 

Art. 61. Se a câmara dos deputados não aprovar as emendas, ou adições do senado, ou 
vice-versa, e todavia, a câmara recusante julgar que o projeto é vantajoso, poderá 
requerer por uma deputação de três membros a reunião das duas câmaras, que se fará 
na câmara do senado, e conforme o resultado da discussão se seguirá o que for 
deliberado. 

Art. 62. Se qualquer das duas câmaras, concluída a discussão, adotar inteiramente o 
projeto que a outra câmara lhe enviou, o reduzirá a decreto, e depois de lido em sessão, 
o dirigirá ao imperador em dois autógrafos, assinados pelo presidente e os dois primeiros 
secretários, pedindo-lhe a sua sanção pela fórmula seguinte: "Assembléia geral dirige ao 
imperador do decreto incluso, que julga vantajoso e útil ao império, e pede a SMI se 
digne dar a sua sanção". 

Art. 63. Esta remessa será feita por uma deputação de sete membros, enviada pela 
câmara ultimamente deliberante, qual ao mesmo tempo informará à outra câmara, 
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aonde o projeto teve origem, que tem adotado a sua proposição relativa a tal objeto, e 
que a dirigiu ao imperador pedindo-lhe a sua sanção. 

Art. 64. Recusando o imperador prestar o seu consentimento, responderá nos termos 
seguintes: "O imperador quer meditar sobre o projeto de lei, para a seu tempo se 
resolver". Ao que a câmara responderá que "louva a SMI o interesse que toma pela 
nação". 

Art. 65. Esta denegação tem efeito suspensivo somente pelo que todas as vezes que as 
duas legislaturas que se seguirem àquela, que tiver aprovado o objeto, tornem 
sucessivamente a apresentá-lo nos mesmos termos, entender-se-á que o imperador tem 
dado a sanção. 

Art. 66. O imperador dará, ou negará a sanção em cada decreto dentro de um mês, 
depois que lhe for apresentado. 

Art. 67. Se o não fizer dentro do mencionado prazo, terá o mesmo efeito como se 
expressamente negasse a sanção, para serem contadas as legislaturas sem que poderá 
ainda recusar o seu consentimento, ou reputar-se o decreto obrigatório, por haver já 
negado a sanção nas duas antecedentes legislaturas. 

Art. 68. Se o imperador adotar o projeto da assembléia geral, se exprimirá assim: "O 
imperador consente". Com o que fica sancionado, e nos termos de ser promulgado como 
lei do império; e um dos dois autógrafos, depois de assinado pelo imperador, será 
remetido para o arquivo da câmara que o enviou e outro servirá para por ele se fazer a 
promulgação da lei pela respectiva secretaria de estado, aonde será guardado. 

Art. 69. A fórmula da promulgação da lei será concebida nos seguintes termos: "Dom (N) 
por graça de Deus, e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor 
perpétuo do Brasil: fazemos saber a todos os nossos súditos que a assembléia geral 
decretou, e nós queremos, a lei seguinte: (a íntegra da lei nas duas disposições 
somente); mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem a cumpram e façam 
cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de estado dos 
negócios de.. (o da repartição competente) a faça imprimir, publicar e correr.  

Art. 70. Assinada a lei pelo imperador, referendada pelo secretário de estado 
competente, e selada com o selo do império, se guardará o original no arquivo público, e 
se remeterão os exemplares dela impressos, a todas as câmaras do império, tribunais e 
mais lugares aonde convenha fazer-se pública. CAPÍTULO V DOS CONSELHOS GERAIS 
DE PROVÍNCIA E SUAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 71. A constituição reconhece e garante o direito de intervir todo o cidadão nos 
negócios da sua província e que são imediatamente relativos a seus interesses 
peculiares. 

Art. 72. Este direito será exercitado pelas câmaras dos distritos, e pelos conselhos, que 
com o título de conselho geral da província se devem estabelecer em cada província onde 
não estiver colocada a capital do império. 
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Art. 73. Cada um dos conselhos gerais constará de vinte e um membros nas províncias 
mais populosas, como sejam Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
São Paulo e Rio Grande do Sul; e nas outras de treze membros. 

Art. 74. A sua eleição se fará na mesma ocasião e da mesma maneira que se fizer a dos 
representantes da nação e pelo tempo de cada legislatura. 

Art. 75. A idade de vinte e cinco anos, probidade e decente subsistência, são as 
qualidades necessárias para serem membros destes conselhos. 

Art. 76. A sua reunião se fará na capital da província; e na primeira sessão preparatória 
nomearão presidente e vice presidente, secretário e suplente, que servirão por todo o 
tempo da sessão; examinarão e verificarão a legitimidade da eleição de seus membros. 

Art. 77. Todos os anos haverá sessão, e durará dois meses podendo prorrogar-se por 
mais um mês, se nisso convier a maioria do conselho. 

Ari. 78. Para haver sessão deverá achar-se reunida mais da metade do número dos seus 
membros. 

Art. 79. Não podem ser eleitos para membros do conselho geral o presidente da 
província, o secretário e o comandante das armas. 

Art. 80. O presidente da província assistirá à instalação do conselho geral que se fará no 
primeiro dia de dezembro, e terá assento ao do presidente do conselho, e à sua direita; e 
aí dirigirá o presidente da província sua fala ao conselho, instruindo o do estado dos 
negócios públicos, e das providências que a mesma província mais precisa para seu 
melhoramento. 

Art. 81. Estes conselhos terão por principal objeto propor, discutir e deliberar sobre os 
negócios mais interessantes das suas províncias, formando projetos peculiares e 
acomodados às suas localidades e urgências. 

Art. 82. Os negócios que começarem nas câmaras serão remetidos oficialmente ao 
secretário do conselho, aonde serão discutidos a portas abertas, bem como os que 
tiverem origem nos mesmos conselhos. As suas resoluções serão tomadas à pluralidade 
absoluta de votos dos membros presentes.  

Art. 83. Não se podem propor, nem deliberar nestes conselhos projetos: 

1º) Sobre interesses gerais da nação 

2º) Sobre quaisquer ajustes de umas com outras províncias. 

3º) Sobre imposições, cuja iniciativa é da competência particular da câmara dos 
deputados. Art. 36 

4º) Sobre execução de leis, devendo, porém, dirigir a esse respeito representações 
motivadas à assembléia geral e ao poder executivo conjuntamente. 
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Art. 84. As resoluções dos conselhos gerais de províncias serão remetidas diretamente ao 
poder executivo, pelo intermédio do presidente da província. 

Ari. 85. Se a assembléia geral se achar a esse tempo reunida, lhe serão imediatamente 
enviadas pela respectiva secretaria de estado, para serem propostas com projetos de lei, 
e obterem a aprovação da assembléia por uma única discussão em cada câmara.  

Art. 86. Não se achando a esse tempo reunida a assembléia, o imperador as mandará 
provisoriamente executar, se julgar que elas são dignas de pronta providência, pela 
utilidade que de sua observância resultará ao bem geral da província. 

Art. 87. Se, porém, não ocorrerem essas circunstancias, o imperador declarará que 
suspende o seu juizo a respeito daquele negócio. Ao que o conselho responderá que 
recebeu mui respeitosamente a resposta do SMI. 

Art. 88. Logo que a assembléia geral se reunir, lhe serão enviadas assim essas 
resoluções suspensas, como as que estiverem em execução, para serem discutidas e 
deliberadas, na forma doart. 85. 

Art. 89. O método de prosseguirem os conselhos gerais de província em seus trabalhos e 
sua polícia interna e externa, tudo se regulará por um regimento, que lhe será dado pela 
assembléia geral. 

CAPÍTULOVI 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 90. As nomeações dos deputados e senadores para a assembléia geral, e dos 
membros dos conselhos gerais das províncias, serão feitas por eleições indiretas, 
elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembléias paroquiais os eleitores de 
províncias e estes os representantes da nação e província. 

Art. 91. Tem voto nestas eleições primárias: 

1º) Os cidadãos brasileiros, que estão no gozo de seus direitos políticos. 

2º) Os estrangeiros naturalizados. 

Art. 92. São excluídos de votar nas assembléias paroquiais: 

1º) Os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados e oficiais 
militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens 
sacras.  

2º) Os filhos-famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem ofícios 
públicos. 

3º) Os criados de servir, em cuja classe não entram os guardas-livros e primeiros 
caixeiros das casas de comércio, os criados da casa de comércio, os criados da casa 
imperial que não forem de galão branco e os administradores das fazendas rurais e 
fábricas. 
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4º) Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral.  

5º) Os que não tiverem renda líquida anual 100 000 por bens de raiz, indústria, comércio 
ou empregos. 

Art. 93. Os que não podem votar nas assembléias primárias de paróquias não podem ser 
membros nem votar na nomeação de alguma autoridade efetiva nacional ou local. 

Art. 94. Podem ser eleitores e votar na eleição dos deputados, senadores e membros dos 
conselhos de província, todos os que podem votar na assembléia paroquial. Excetuam-
se: 

1º) Os que não tiverem de renda líquida anual 200 000 por bens de raiz, indústria, 
comércio ou emprego. 

2º) Os libertos. 

3º) Os criminosos pronunciados em querela ou devassa. 

Art. 95. Todos os que podem ser eleitores são hábeis para serem nomeados deputados. 
excetuam-se: 

1º) Os que não tiverem 400 000 de renda, líquida, na forma dos artigos 92 e 94. 

2º) Os estrangeiros naturalizados. 

3º) Os que não professarem a religião do Estado. 

Art. 96. Os cidadãos brasileiros em qualquer parte que existam são elegíveis em cada 
distrito eleitoral para deputados ou senadores, ainda quando aí não sejam nascidos, 
residentes ou domiciliados. 

Art. 97. Uma lei regulamentar marcará o modo prático das eleições e o número dos 
deputados relativamente à população do império. 

TÍTULO V 

DO IMPERADOR 

CAPÍTULO I 

DO PODER MODERADOR 

Art. 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política, e é delegado 
privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro 
representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da indepedência, 
equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. 

Art. 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a 
responsabilidade alguma. 
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Art. 100. Os seus títulos são: - Imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil; - 
e tem o tratamento de magestade imperial. 

Art. 101. O imperador exerce o poder moderador: 

1º) Nomeando os senadores, na forma do art. 43. 

2º) Convocando a assembléia geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, 
quando assim o pede o bem do império. 

3º) Sancionando os decretos e resoluções da assembléia geral, para que tenham força de 
lei; art. 62. 

4º) Aprovando e suspendendo interinamente as resoluções dos conselhos provinciais; 
arts, 86 e 87. 

5º) Prorrogando ou adiando a assembléia geral e dissolvendo a câmara dos deputados, 
nos casos em que o exigir a salvação do Estado; convocando imediatamente outra, que a 
substitua. 

6º) Nomeando e demitindo livremente os ministros de estado. 

7º) Suspendendo os magistrados nos casos do art. 154. 

8º) Perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença. 

9º) Concedendo anistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade e bem 
do Estado. 

CAPITULO II 

DO PODER EXECUTIVO 

Art. 102. O imperador é o chefe do poder executivo e o exercita pelos seus ministros de 
estado. São suas principais atribuições: 

1º) Convocar a nova assembléia geral ordinária no dia 3 de junho do 32 ano da 
legislatura existente. 

2º) Nomear bispo e prover os benefícios eclesiásticos. 

3º) Nomear magistrados. 

4º) Prover os mais empregos civis e políticos. 

5º) Nomear os comandantes da força de terra e mar, e removê-los quando assim o pedir 
o serviço da nação. 

6º) Nomear embaixadores e mais agentes diplomáticos e comerciais. 
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7º) Dirigir as negociações políticas com as nações estrangeiras. 

8º) Fazer tratados de aliança ofensiva e defensiva de subsídio e comércio, levando-os 
depois de concluídos ao conhecimento da assembléia geral, quando o interesse e 
segurança do Estado o permitirem. Se os tratados concluídos em tempo de paz 
envolverem cessão ou troca de território do império ou de possessões a que império 
tenha direito, não serão ratificados sem terem sido aprovados pela assembléia geral. 

9º) Declarar a guerra e fazer a paz, participando à assembléia as comunicações que 
forem compatíveis com os interesses e segurança do Estado. 

10º) Conceder carta de naturalização na forma da lei. 

11º) Conceder títulos, honras, ordens militares e distinções em recompensa de serviços 
feitos ao Estado; dependendo as mercês pecuniárias da aprovação da assembléia, 
quando não estiverem já designadas e taxadas por lei. 

12º) Expedir os decretos, instruções e regulamentos adequados à boa execução das leis. 

13º) Decretar a aplicação dos rendimentos destinados pela assembléia aos vários ramos 
da pública administração. 

14º) Conceder ou negar o beneplácito aos decretos dos concílios e letras apostólicas, e 
quaisquer outras constituições eclesiásticas que se não opuserem à constituição; e 
precedendo aprovação da assembléia, se contiverem disposição geral. 

15º) Prover a tudo que for concernente à segurança interna e externa do Estado, na 
forma da constituição. 

Art. 103. O imperador antes de ser aclamado prestará nas mãos do presidente do 
senado, reunidas as duas câmaras, o seguinte juramento: "Juro manter a religião 
católica apostólica romana; a integridade e indivisibilidade do império; observar e fazer 
observar a constituição política da nação brasileira e mais leis do império, e prover ao 
bem geral do Brasil, quanto em mim couber". 

Art. 104. O imperador não poderá sair do império do Brasil sem o consentimento da 
assembléia geral, e se o fizer se entenderá que abdicou a coroa.  

CAPITULO III 

DA FAMÍLIA IMPERIAL E SUA DOTAÇÃO 

Art. 105. O herdeiro presuntivo do império terá o título de "príncipe imperial" e o seu 
primogênito o de "príncipe do Grão Pará"; todos os mais terão o de "príncipe". O 
tratamento do herdeiro presuntivo será o de "alteza imperial", e o mesmo será o de 
príncipe do Grão Para; os outros príncipes terão tratamento de alteza. 

Art. 106. O herdeiro presuntivo, em completando 14 anos de idade, prestará nas mãos 
do presidente do senado, reunidas as duas câmaras, o seguinte juramento: "Juro manter 
a religião católica apostólica romana; observar a constituição política da nação brasileira; 
e ser obediente às leis e ao imperador". 



133 
 

Art. 107. A assembléia geral, logo que o imperador suceder no império, lhe assinará, e à 
imperatriz sua augusta esposa, uma dotação correspondente ao decoro de sua alta 
dignidade. 

Art. 108. A dotação assinada ao presente imperador e à sua augusta esposa deverá ser 
aumentada, visto que as circunstâncias atuais não permitem que se fixe desde já uma 
soma adequada ao decoro de suas augustas pessoas e dignidade da nação. 

Art. 109. A assembléia assinará também alimentos ao príncipe imperial e aos demais 
príncipes, desde que nascerem. Os alimentos dados aos príncipes cessarão somente 
quando eles saírem para fora do império. 

Art. 110. Os mestres dos príncipes serão da escolha e nomeação do imperador e a 
assembléia lhes designará os ordenados, que deverão ser pagos pelo tesouro nacional. 

Art. 111. Na primeira sessão de cada legislatura a câmara dos deputados exigirá dos 
mestres uma conta do estado do adiantamento dos seus augustos discípulos. 

Art. 112. Quando as princesas houverem de casar, a assembléia lhes assinará o seu 
dote, e com a entrega dele cessarão os alimentos. 

Art. 113. Aos príncipes que se casarem, e forem residir fora do império, se entregará, 
por uma vez somente, uma quantia determinada pela assembléia, com o que cessarão os 
alimentos que percebiam. 

Art. 114. A dotação, alimentos e dotes de que falam os artigos antecedentes, serão 
pagos pelo tesouro público, entregues a um mordomo nomeado pelo imperador, com 
quem se poderão tratar as ações ativas e passivas concernentes aos interesses da casa 
imperia l. 

Art. 115. Os palácios e terrenos nacionais possuídos atualmente pelo Sr. D. Pedro 1, 
ficarão sempre pertencendo a seus sucessores, e a nação cuidará nas aquisições e 
construções que julgar convenientes para a decência e recreio do imperador e sua 
família. 

CAPITULO IV 

DA SUCESSÃO DO IMPÉRIO 

Art. 116. O Sr. Pedro, por unânime aclamação dos povos, atual imperador constitucional 
e defensor perpétuo, imperará sempre no Brasil. 

Art. 117. Sua descendência legítima sucederá no trono, segundo a ordem regular de 
primogenitura e representação, preferindo sempre a linha anterior às posteriores; na 
mesma linha, o grau mais próximo ao mais remoto; no mesmo grau, o sexo masculino 
ao feminino; no mesmo sexo, a pessoa mais velha à mais moça. 

Art. 118. Extintas as linhas dos descendentes legítimos do Sr. D. Pedro 1, ainda em vida 
do último descendente e durante o seu império, escolherá a assembléia-geral a nova 
dinastia. 
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Art. 119. Nenhum estrangeiro poderá suceder na coroa do império do Brasil. 

Art. 120. O casamento da princesa herdeira presuntiva da coroa será feito a aprazimento 
do imperador; não existindo imperador ao tempo em que se tratar deste consórcio, não 
poderá ele efetuar-se sem aprovação da assembléia-geral. Seu marido não terá parte no 
governo e somente se chamará imperador depois que tiver da imperatriz filho ou filha. 
CAPITULO V DA REGÊNCIA NA MINORIDADE, OU IMPEDIMENTO DO IMPERADOR 

Art. 121. O imperador é menor até a idade de 18 anos completos. 

Art. 122. Durante a sua minoridade, o império será governado por uma regência, a qual 
pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que 
seja maior de 25 anos. 

Art. 123. Se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, será o 
império governado por uma regência permanente, nomeada pela assembléia-geral, 
composta de três membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. 

Art. 124. Enquanto esta regência se não eleger, governará o império uma regência 
provisional composta dos ministros de estado do império e da justiça, e dos dois 
conselheiros de estado mais antigos em exercício, presidida pela imperatriz viúva, e na 
sua falta, pelo mais antigo conselheiro de estado. 

Art. 125. No caso de falecer a imperatriz imperante, será esta regência presidida por seu 
marido. 

Art. 126. Se o imperador, por causa física ou moral evidentemente reconhecida pela 
pluraridade de cada uma das câmaras da assembléia, se impossibilitar para governar, 
em seu lugar governará como regente o príncipe imperial, se for maior de 18 anos. 

Art. 127. Tanto o regente como a regência prestará o juramento mencionado no art. 
103, acrescentando a cláusula de fidelidade ao imperador, e de lhe entregar o governo 
logo que se chegue à maioridade, ou cessar o seu impedimento. 

Art. 128. Os atos da regência e do regente serão expedidos em nome do imperador pela 
fórmula seguinte: "Manda a regência em nome do imperador ... Manda o príncipe 
imperial regente em nome do imperador..." 

Art. 129. Nem a regência, nem o regente será responsável. 

Art. 130. Durante a minoridade do sucessor da coroa, será seu tutor quem seu pai lhe 
tiver nomeado em testamento; na falta deste, a imperatriz mãe, enquanto não tornar a 
casar; faltando esta, a assembléia-geral nomeará tutor, contanto que nunca poderá ser 
tutor do imperador menor, aquele a quem possa tocar a sucessão da coroa na sua falta. 

Fonte: Culturatura.com.br  
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ANEXO C 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL ( DE 24 DE FEVEREIRO 
DE 1891)  

        Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para organizar 
um regime livre e democrático, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte  

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA DOS ESTADOS  

UNIDOS DO BRASIL  

TíTULO I  

Da Organização Federal  

DISPOSIçõES PRELIMINARES  

        Art 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a 
República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e 
indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.  

        Art 2º - Cada uma das antigas Províncias formará um Estado e o antigo Município Neutro 
constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União, enquanto não se der execução ao 
disposto no artigo seguinte.  

        Art 3º - Fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 
quilômetros quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabeIecer-se a futura 
Capital federal.  

        Parágrafo único - Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará a constituir 
um Estado.  
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        Art 4º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se 
anexar a outros, ou formar novos Estados, mediante aquiescência das respectivas Assembléias 
Legislativas, em duas sessões anuais sucessivas, e aprovação do Congresso Nacional.  

        Art 5º - Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as necessidades de seu Governo e 
administração; a União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os 
solicitar.  

        Art 6º - O Governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos Estados, salvo:  

        1 º ) para repelir invasão estrangeira, ou de um Estado em outro;  

        2 º ) para manter a forma republicana federativa;  

        3 º ) para restabelecer a ordem e a tranqüilidade nos Estados, à requisição dos respectivos 
Governos;  

        4 º ) para assegurar a execução das leis e sentenças federais.  

        Art 7º - É da competência exclusiva da União decretar:  

        1 º ) impostos sobre a importação de procedência estrangeira;  

        2 º ) direitos de entrada, saída e estadia de navios, sendo livre o comércio de cabotagem às 
mercadorias nacionais, bem como às estrangeiras que já tenham pago impostos de importação;  

        3 º ) taxas de selo, salvo a restrição do art. 9º, § 1º, nº I;  

        4 º ) taxas dos correios e telégrafos federais.  

        § 1º - Também compete privativamente à União:  

        1 º ) a instituição de bancos emissores;  

        2º) a criação e manutenção de alfândegas.  

        § 2º - Os impostos decretados pela União devem ser uniformes para todos os Estados.  

        § 3º - As leis da União, os atos e as sentenças de suas autoridades serão executadas em todo o 
País por funcionários federais, podendo, todavia, a execução das primeiras ser confiada aos 
Governos dos Estados, mediante anuência destes.  

        Art 8º - É vedado ao Governo federal criar, de qualquer modo, distinções e preferências em favor 
dos portos de uns contra os de outros Estados.  

        Art 9º - É da competência exclusiva dos Estados decretar impostos:  

        1 º ) sobre a exportação de mercadorias de sua própria produção;  

        2 º ) sobre Imóveis rurais e urbanos;  
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        3 º ) sobre transmissão de propriedade;  

        4 º ) sobre indústrias e profissões.  

        § 1º - Também compete exclusivamente aos Estados decretar:  

        1 º ) taxas de selos quanto aos atos emanados de seus respectivos Governos e negócios de sua 
economia;  

        2 º ) contribuições concernentes aos seus telégrafos e correios.  

        § 2º - É isenta de impostos, no Estado por onde se exportar, a produção dos outros Estados.  

        § 3º - Só é lícito a um Estado tributar a importação de mercadorias estrangeiras, quando 
destinadas ao consumo no seu território, revertendo, porém, o produto do imposto para o Tesouro 
federal.  

        § 4º - Fica salvo aos Estados o direito de estabelecerem linhas telegráficas entre os diversos 
pontos de seus territórios, entre estes e os de outros Estados, que se não acharem servidos por 
linhas federais, podendo a União desapropriá-las quando for de interesse geral.  

        Art 10 - É proibido aos Estados tributar bens e rendas federais ou serviços a cargo da União, e 
reciprocamente.  

        Art 11 - É vedado aos Estados, como à União:  

        1 º ) criar impostos de trânsito pelo território de um Estado, ou na passagem de um para outro, 
sobre produtos de outros Estados da República ou estrangeiros, e, bem assim, sobre os veículos de 
terra e água que os transportarem;  

        2 º ) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos;  

        3 º ) prescrever leis retroativas.  

        Art 12 - Além das fontes de receita discriminadas nos arts. 7º e 9º, é licito à União como aos 
Estados, cumulativamente ou não, criar outras quaisquer, não contravindo, o disposto nos arts. 7º, 9º 
e 11, nº 1.  

        Art 13 - O direito da União e dos Estados de legislarem sobre a viação férrea e navegação 
interior será regulado por lei federal.  

        Parágrafo único - A navegação de cabotagem será feita por navios nacionais.  

        Art 14 - As forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes, destinadas à defesa da 
Pátria no exterior e à manutenção das leis no interior.  

        A força armada é essencialmente obediente, dentro dos limites da lei, aos seus superiores 
hierárquicos e obrigada a sustentar as instituições constitucionais.  

        Art 15 - São órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário, 
harmônicos e independentes entre si.  
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SEÇÃO I  

Do Poder Legislativo  

CAPíTULO I  

Disposições Gerais  

        Art 16 - O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente 
da República.  

        § 1º - O Congresso Nacional compõe -se de dois ramos: a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal.  

        § 2º - A eleição para Senadores e Deputados far-se-á simultaneamente em todo o País.  

        § 3º - Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, Deputado e Senador.  

        Art 17 - O Congresso reunir-s e-á na Capital federal, independentemente de convocação, a 3 de 
maio de cada ano, se a lei não designar outro dia, e funcionará quatro meses da data da abertura, 
podendo ser prorrogado, adiado ou convocado extraordinariamente.  

        § 1º - Só ao Congresso compete deliberar sobre a prorrogação e adiamento de suas sessões.  

        § 2º - Cada Legislatura durará três anos.  

        § 3º - O Governo do Estado em cuja representação se der vaga, por qualquer causa, inclusive 
renúncia, mandará imediatamente proceder à nova eleição.  

        Art 18 - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalharão separadamente e, quando 
não se resolver o contrário, por maioria de votos, em sessões públicas. As deliberações serão 
tomadas por maioria de votos, achando-se presente, em cada uma, maioria absoluta de seus 
membros.  

        Parágrafo único - A cada uma das Câmaras compete:  

        - verificar e reconhecer os poderes de seus membros;  

        - eleger a sua mesa;  

        - organizar o seu regimento interno;  

        - regular o serviço de sua polícia interna;  

        - e nomear os empregados de sua Secretaria.  

        Art 19 - Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato.  

        Art 20 - Os Deputados e Senadores, desde que tiverem recebido diploma até a nova eleição, 
não poderão ser presos nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara, salvo 
caso de flagrância em crime inafiançável. Neste caso, levado o processo até pronúncia exclusiva, a 
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autoridade processante remeterá os autos à Câmara respectiva para resolver sobre a procedência da 
acusação, se o acusado não optar pelo julgamento imediato.  

        Art 21 - Os membros das duas Câmaras, ao tomar assento, contrairão compromisso formal, em 
sessão pública, de bem cumprir os seus deveres.  

        Art 22 - Durante as sessões vencerão os Senadores e os Deputados um subsídio pecuniário 
igual, e ajuda de custo que serão fixados pelo Congresso no fim de cada Legislatura, para a seguinte.  

        Art 23 - Nenhum membro do Congresso, desde que tenha sido eleito, poderá celebrar contratos 
com o Poder Executivo nem dele receber comissões ou empregos remunerados.  

        § 1º - Excetuam-se desta proibição:  

        1 º ) as missões diplomáticas;  

        2 º ) as comissões ou comandos militares;  

        3 º ) os cargos de acesso e as promoções legais.  

        § 2º - Nenhum Deputado ou Senador, porém, poderá aceitar nomeação para missões, 
comissões ou comandos, de que tratam os n. os I e II do parágrafo antecedente, sem licença da 
respectiva Câmara, quando da aceitação resultar privação do exercício das funções legislativas, 
salvo nos casos de guerra ou naqueles em que a honra e a integridade da União se acharem 
empenhadas.  

        Art 24 - O Deputado ou Senador não pode também ser Presidente ou fazer parte de Diretorias 
de bancos, companhias ou empresas que gozem favores do Governo federal definidos em lei.  

        Parágrafo único - A inobservância dos preceitos contidos neste artigos e no antecedente importa 
em perda do mandato.  

        Art 25 - O mandato legislativo é incompatível com o exercício de qualquer outra função durante 
as sessões.  

        Art 26 - São condições de elegibilidade para o Congresso Nacional:  

        1 º ) estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro e ser alistado como eleitor;  

        2 º ) para a Câmara, ter mais de quatro anos de cidadão brasileiro, e para o Senado mais de 
seis.  

        Esta disposição não compreende os cidadãos a que se refere o nº IV do art. 69.  

        Art 27 - O Congresso declarará, em lei especial, os casos de incompatibilidade eleitoral.  

CAPÍTULO II  

Da Câmara dos Deputados  

        Art 28 - A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelos Estados e 
pelo Distrito Federal, mediante o sufrágio direto, garantida a representação da minoria.  
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        § 1º - o número dos Deputados será fixado por lei em proporção que não excederá de um por 
setenta mil habitantes, não devendo esse número ser inferior a quatro por Estado.  

        § 2º - Para esse fim mandará o Governo federal proceder, desde já, ao recenseamento da 
população da República, o qual será revisto decenalmente.  

        Art 29 - Compete à Câmara a iniciativa do adiamento da sessão legislativa e de todas as leis de 
impostos, das leis de fixação das forças de terra e mar, da discussão dos projetos oferecidos pelo 
Poder Executivo e a declaração da procedência, ou improcedência da acusação contra o Presidente 
da República, nos termos do art. 53, e contra os Ministros de Estado nos crimes conexos com os do 
Presidente da República.  

CAPíTULO III  

Do Senado  

        Art 30 - O Senado compõe-se de cidadãos elegíveis nos termos do art. 26 e maiores de 35 
anos, em número de três Senadores por Estado e três pelo Distrito Federal, eleitos pelo mesmo 
modo por que o forem os Deputados.  

        Art 31 - O mandato do Senador durará nove anos, renovando-se o Senado pelo terço 
trienalmente.  

        Parágrafo único - O Senador eleito em substituição de outro exercerá o mandato pelo tempo que 
restava ao substituído.  

        Art 32 - O Vice-Presidente da República será Presidente do Senado, onde só terá voto de 
qualidade, e será substituído, nas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente da mesma 
Câmara.  

        Art 33 - Compete, privativamente ao Senado julgar o Presidente da República e os demais 
funcionários federais designados pela Constituição, nos termos e pela forma que ela prescreve.  

        § 1º - O Senado, quando deliberar como Tribunal de Justiça, será presidido pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal.  

        § 2º - Não proferirá sentença condenatória senão por dois terços dos membros presentes.  

§ 3º - Não poderá impor outras penas mais que a perda do cargo e a incapacidade de exercer 
qualquer outro sem prejuízo da ação da Justiça ordinária contra o condenado.  

CAPÍTULO IV  

Das Atribuições do Congresso  

        Art 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional:  

        1º) orçar a receita, fixar a despesa federal anualmente e tomar as contas da receita e despesa 
de cada exercício financeiro;  

        2º) autorizar o Poder Executivo a contrair empréstimos a fazer operações de crédito;  
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        3º) legislar sobre a dívida pública e estabelecer os meios para o seu pagamento;  

        4º) regular a arrecadação e a distribuição das rendas federais;  

        5º) regular o comércio internacional, bem como o dos Estados entre si e com o Distrito Federal, 
alfandegar portos, criar ou suprimir entrepostos;  

        6º) legislar sobre a navegação dos rios que banhem mais de um Estado, ou se estendam a 
territórios estrangeiros;  

        7º) determinar o peso, o valor, a inscrição, o tipo e a denominação das moedas;  

        8º) criar bancos de emissão, legislar sobre ela e tributá-la;  

        9º) fixar o padrão dos pesos e medidas;  

        10º) resolver definitivamente sobre os limites dos Estados entre si, os do Distrito Federal e os do 
território nacional com as nações limítrofes;  

        11º) autorizar o governo a declarar guerra, se não tiver lugar ou malograr-se o recurso do 
arbitramento, e a fazer a paz;  

        12º)resolver definitivamente sobre os tratados e convenções com as nações estrangeiras;  

        13º) mudar a capital da União;  

        14º) conceder subsídios aos Estados na hipótese do art. 5º;  

        15º) legislar sobre o serviço dos correios e telégrafos federais;  

        16º) adotar o regime conveniente à segurança das fronteiras;  

        17º) fixar anualmente as forças de terra e mar;  

        18º) legislar sobre a organização do Exército e da Armada;  

        19º) conceder ou negar passagens a forças estrangeiras pelo território do País, para operações 
militares;  

        20º) mobilizar e utilizar a guarda nacional ou milícia cívica, nos casos previstos pela 
Constituição;  

        21º) declarar em estado de sítio um ou mais pontos do território nacional, na emergência de 
agressão por forças estrangeiras ou de comoção interna, e aprovar ou suspender o sítio que houver 
sido declarado pelo Poder Executivo, ou seus agentes responsáveis, na ausência do Congresso;  

        22º) regular as condições e o processo da eleição para os cargos federais, em todo o Pais;  

        23º) egislar sobre o direito civil, comercial e criminal da República e o processual da Justiça 
Federal;  
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        24º) estabelecer leis uniformes sobre a naturalização;  

        25º) criar e suprimir empregos públicos federais, fixar-lhes as atribuições, estipular-lhes os 
vencimentos;  

        26º) organizar a Justiça Federal, nos termos dos arts. 55 e seguintes da Seção III;  

        27º) conceder anistia;  

        28º) comutar e perdoar as penas impostas, por crimes de responsabilidade, aos funcionários 
federais;  

        29º) legislar sobre terras e minas de propriedade da União;  

        30º) legislar sobre a organização municipal do Distrito Federal bem como sobre a polícia, o 
ensino superior e os demais serviços que na capital forem reservados para o Governo da União;  

        31º) submeter à legislação especial os pontos do território da República necessários para a 
fundação de arsenais ou outros estabelecimentos e instituições de conveniência federal;  

        32º) regular os casos de extradição entre os Estados;  

        33º) decretar as leis e resoluções necessárias ao exercício dos poderes que pertencem à União;  

        34º) decretar as leis orgânicas para a execução completa da Constituição;  

        35º) prorrogar e adiar suas sessões.  

        Art 35 - Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente:  

        1º) velar na guarda da Constituição e das leis e providenciar sobre as necessidades de caráter 
federal;  

        2º) animar no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a 
agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos Governos locais;  

        3º) criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados;  

        4º) prover a instrução secundária no Distrito Federal.  

CAPÍTULO V  

Das Leis e Resoluções  

        Art 36 - Salvas as exceções do art. 29, todos os projetos de lei podem ter origem indistintamente 
na Câmara ou no Senado, sob a iniciativa de qualquer dos seus membros.  

        Art 37 - O projeto de lei adotado em uma das Câmaras será submetido à outra, e esta, se o 
aprovar, enviá-lo-á ao Poder Executivo, que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.   
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        § 1º - Se, porém, o Presidente da República o julgar inconstitucional ou contrário aos interesses 
da Nação, negará sua sanção, dentro de dez dias úteis, daquele em que recebeu o projeto, 
devolvendo -o nesse mesmo, prazo à Câmara, onde ele se houver iniciado, com os motivos da 
recusa.  

        § 2º - O silêncio do Presidente da República no decêndio importa a sanção; e, no caso de ser 
esta negada quando já estiver encerrado o Congresso, o Presidente dará publicidade às suas razões.  

        § 3º - Devolvido o projeto à Câmara iniciadora, ai se sujeitará a uma discussão e à votação 
nominal, considerando -se aprovado, se obtiver dois terços dos sufrágios presentes. Neste caso, o 
projeto será remetido à outra Câmara que, se o aprovar pelos mesmos trâmites e pela mesma 
maioria, o enviará como lei ao Poder Executivo para a formalidade da promulgação.  

        § 4º - A sanção e a promulgação efetuam-se por estas fórmulas:  
     

        1ª) "O Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei (ou resolução)."  

        2ª) "O Congresso Nacional decreta, e eu promulgo a seguinte lei (ou resolução)."  

        Art 38 - Não sendo a lei promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República nos casos 
dos §§ 2º e 3º do art. 37, o Presidente do Senado ou Vice-Presidente, se o primeiro não o fizer em 
igual prazo, a promulgará, usando da seguinte fórmula: "F ....Presidente (Vice-Presidente do Senado, 
faço saber aos que a presente virem que o Congresso Nacional decreta (ou promulga) a seguinte lei 
(ou resolução)."  

        Art 39 - O projeto de uma Câmara, emendado na outra, volverá à primeira, que, se aceitar as 
emendas, enviá-lo-á modificado em conformidade delas, ao Poder Executivo.  

        § 1º - No caso contrário, volverá à Câmara revisora e, se as alterações obtiverem dois terços 
dos votos dos membros presentes, considerar -se-ão aprovadas, sendo então remetidas com o 
projeto à Câmara iniciadora, que só poderá reprová-las pela mesma maioria.  

        § 2º - Rejeitadas deste modo as alterações, o projeto será submetido sem elas à sanção.  

        Art 40 - Os projetos rejeitados, ou não sancionados, não poderão ser renovados na mesma 
sessão legislativa.  

SEÇÃO II  

Do Poder Executivo  

CAPíTULO I  

Do Presidente e do Vice-Presidente  

        Art 41 - Exerce o Poder Executivo o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, 
como chefe eletivo da Nação.  

        § 1º - Substitui o Presidente, no caso de impedimento, e sucede-lhe no de falta o Vice-
Presidente, eleito simultaneamente com ele.  
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        § 2º - No impedimento, ou, falta do Vice-Presidente, serão sucessivamente chamados à 
Presidência o Vice-Presidente do Senado, o Presidente da Câmara e o do Supremo Tribunal Federal.  

        § 3º - São condições essenciais, para ser eleito Presidente ou Vice-Presidente da República:  

        1º) ser brasileiro nato;  

        2º) estar no exercício dos direitos políticos;  

        3º) ser maior de 35 anos.  

        Art 42 - Se no caso de vaga, por qualquer causa, da Presidência ou Vice-Presidência, não 
houverem ainda decorrido dois anos do período presidencial, proceder -se-á a nova eleição.  

        Art 43 - O Presidente exercerá o cargo por quatro anos, não podendo ser reeleito para o período 
presidencial imediato.  

        § 1º - O Vice-Presidente que exercer a Presidência no último ano do período presidencial não 
poderá ser eleito Presidente para o período seguinte.  

        § 2º - O Presidente deixará o exercício de suas funções, improrrogavelmente, no mesmo dia em 
que terminar o seu período presidencial, sucedendo-lhe logo o recém-eleito.  

        § 3º - Se este se achar impedido, ou faltar, a substituição far-se-á nos termos do art. 41, §§ 1º e 
2º.  

        § 4º - O primeiro período presidencial terminará a 15 de novembro de 1894.  

        Art 44 - Ao empossar-se no cargo, o Presidente pronunciará, em sessão do Congresso, ou se 
este não estiver reunido, ante o Supremo Tribunal Federal esta afirmação:  

        "Prometo manter e cumprir com perfeita lealdade a Constituição federal, promover o bem geral 
da República, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência."  

        Art 45 - O Presidente e o Vice-Presidente não podem sair do território nacional sem permissão 
do Congresso, sob pena de perderem o cargo.  

        Art 46 - O Presidente e o Vice-Presidente perceberão subsídio fixado pelo Congresso no período 
presidencial antecedente.  

CAPíTULO II  

Da Eleição de Presidente e Vice-Presidente  

        Art 47 - O Presidente e o Vice-Presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da 
Nação e maioria absoluta de votos.  

        § 1º - A eleição terá lugar no dia 1º de março do último ano do período presidencial, procedendo-
se na Capital federal e nas Capitais dos Estados a apuração dos votos recebidos nas respectivas 
circunscrições. O Congresso fará a apuração na sua primeira sessão do mesmo ano, com qualquer 
número de membros presentes.  
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        § 2º - Se nenhum dos votados houver alcançado maioria absoluta, o Congresso elegerá, por 
maioria dos votos presentes, um, dentre os que tiverem alcançado as duas votações mais elevadas 
na eleição direta.  

        Em caso de empate considerar-se-á eleito o mais velho.  

        § 3º - O processo da eleição e da apuração será regulado por lei ordinária.  

        § 4º - São inelegíveis, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente os parentes 
consangüíneos e afins, nos 1º e 2º graus, do Presidente ou Vice-Presidente, que se achar em 
exercício no momento da eleição ou que o tenha deixado até seis meses antes.  

CAPíTULO III  

Das Atribuições do Poder Executivo  

        Art 48 - Compete privativamente ao Presidente da República:  

        1º) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do Congresso; expedir decretos, 
instruções e regulamentos para sua fiel execução;  

        2º) nomear e demitir livremente os Ministros de Estado;  

        3º) exercer ou designar quem deva exercer o comando supremo das forças de terra e mar dos 
Estados Unidos do Brasil, quando forem chamadas às armas em defesa interna ou externa da União;  

        4º) administrar o exército e a armada e distribuir as respectivas forças, conforme as leis federais 
e as necessidades, do Governo nacional.  

        5º) prover os cargos civis e militares de caráter federal, salvas as restrições expressas na 
Constituição;  

        6º) indultar e comutar as penas nos crimes sujeitos à jurisdição federal, salvo nos casos a que 
se referem os arts. 34, nºs 28, e 52, § 2º;  

        7º) declarar a guerra e fazer a paz, nos termos do art. 34, nº 11;  

        8º) declarar imediatamente a guerra nos casos de invasão ou agressão estrangeira;  

        9º) dar conta anualmente da situação do País ao Congresso Nacional, indicando-lhe as 
providências e reformas urgentes, em mensagem que remeterá ao Secretário do Senado no dia da 
abertura da Sessão legislativa;  

        10º) convocar o Congresso extraordinariamente;  

        11º) nomear os magistrados federais mediante proposta do Supremo Tribunal;  

        12º) nomear os membros do Supremo Tribunal Federal e os Ministros diplomáticos, sujeitando a 
nomeação à aprovação do Senado.  

        Na ausência do Congresso, designá-los-á em comissão até que o Senado se pronuncie;  
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        13º) nomear os demais membros do Corpo Diplomático e os agentes consulares;  

        14º) manter as relações com os Estados estrangeiros;  

        15º) declarar por si, ou seus agentes responsáveis, o estado de sítio em qualquer ponto do 
território nacional nos casos, de agressão estrangeira, ou grave comoção intestina (art. 6º, nº 3; art. 
34, nº 21 e art. 80);  

        16º) entabular negociações internacionais, celebrar ajustes, convenções e tratados, sempre ad 
referendum do Congresso, e aprovar os que os Estados, celebrarem na conformidade do art. 65, 
submetendo-os, quando cumprir, à autoridade do Congresso.  

CAPíTULO IV  

Dos Ministros de Estado  

        Art 49 - O Presidente da República é auxiliado pelos Ministros de Estado, agentes de sua 
confiança que lhe subscrevem os atos, e cada um deles presidirá a um dos Ministérios em que se 
dividir a Administração federal.  

        Art 50 - Os Ministros de Estado não poderão acumular o exercício de outro emprego ou função 
pública, nem ser eleitos Presidente ou Vice-Presidente da União, Deputado ou Senador.  

        Parágrafo único - O Deputado ou Senador que aceitar o cargo de Ministro de Estado perderá o 
mandato e proceder-se-á imediatamente a nova eleição, na qual não poderá ser votado.  

        Art 51 - Os Ministros de Estado não poderão comparecer às sessões do Congresso, e só 
comunicarão, com ele por escrito ou pessoalmente em conferência com as Comissões das Câmaras.  

        Os relatórios anuais dos Ministros serão dirigidos ao Presidente da República e distribuídos por 
todos os membros do Congresso.  

        Art 52 - Os Ministros de Estado não serão responsáveis perante o Congresso, ou perante os 
Tribunais, pelos conselhos dados ao Presidente da República.  

        § 1º - Respondem, porém, quanto aos seus atos, pelos crimes em lei.  

        § 2º - Nos crimes, comuns e de responsabilidade serão processados e julgados pelo Supremo 
Tribunal Federal, e, nos conexos com os do Presidente da República, pela autoridade competente 
para o julgamento deste.  

CAPíTULO V  

Da Responsabilidade do Presidente  

        Art 53 - O Presidente dos Estados Unidos do Brasil será submetido a processo e a julgamento, 
depois que a Câmara declarar procedente a acusação, perante o Supremo Tribunal Federal, nos 
crimes comuns, e nos de responsabilidade perante o Senado.  

        Parágrafo único - Decretada a procedência da acusação, ficará o Presidente suspenso de suas 
funções.  
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        Art 54 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que atentarem contra:  

        1º) a existência política da União;  

        2º) a Constituição e a forma do Governo federal;  

        3º) o livre exercício dos Poderes políticos;  

        4º) o gozo, e exercício legal dos direitos políticos ou individuais;  

        5º) a segurança interna do Pais;  

        6º) a probidade da administração;  

        7º) a guarda e emprego constitucional dos dinheiros públicos;  

        8º) as leis orçamentárias votadas pelo Congresso.  

        § 1º - Esses delitos serão definidos em lei especial.  

        § 2º - Outra lei regulará a acusação, o processo e o julgamento.  

        § 3º - Ambas essas leis serão feitas na primeira sessão do Primeiro Congresso.  

SEÇÃO III  

Do Poder Judiciário  

        Art 55 - O Poder Judiciário, da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede 
na Capital da República e tantos Juízes e Tribunais Federais, distribuídos pelo País, quantos o 
Congresso criar.'  

        Art 56 - O Supremo Tribunal Federal compor-se-á de quinze Juízes, nomeados na forma do art. 
48, nº 12, dentre os cidadãos de notável saber e reputação, elegíveis para o Senado.  

        Art 57 - Os Juízes federais são vitalícios e perderão o cargo unicamente por sentença judicial.  

        § 1º - Os seus vencimentos serão determinados por lei e não poderão ser diminuídos.  

        § 2º - O Senado julgará os membros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de 
responsabilidade, e este os Juízes federais inferiores.  

        Art 58 - Os Tribunais federais elegerão de seu seio os seus Presidentes e organizarão as 
respectivas Secretarias.  

        § 1º - A nomeação e a demissão dos empregados da Secretaria bem como o provimento dos 
Ofícios de Justiça nas circunscrições judiciárias, competem respectivamente aos Presidentes dos 
Tribunais.  

        § 2º - O Presidente da República designará, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, o 
Procurador-Geral da República, cujas atribuições se definirão em lei,  
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        Art 59 - Ao Supremo Tribunal Federal compete:  

        I - processar e julgar originária e privativamente:  

        a) o Presidente da República nos crimes comuns, e os Ministros de Estado nos casos do art. 52;  

        b) os Ministros Diplomáticos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade;  

        c) as causas e conflitos entre a União e os Estados, ou entre estes uns com os outros;  

        d) os litígios e as reclamações entre nações estrangeiras e a União ou os Estados;  

        e) os conflitos dos Juízes ou Tribunais Federais entre si, ou entre estes e os dos Estados, assim 
como os dos Juízes e Tribunais de um Estado com Juízes e Tribunais de outro Estado.  

        II - julgar, em grau de recurso, as questões resolvidas pelos Juíz es e Tribunais Federais, assim 
como as de que tratam o presente artigo, § 1º, e o art. 60;  

        III - rever os processos, findos, nos termos do art. 81.  

        § 1º - Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, haverá recurso para o 
Supremo Tribunal Federal:  

        a) quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados e leis federais, e a decisão 
do Tribunal do Estado for contra ela;  

        b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos Estados em face da 
Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos esses atos, 
ou essas leis impugnadas.  

        § 2º - Nos casos em que houver de aplicar leis dos Estados, a Justiça Federal consultará a 
jurisprudência dos Tribunais locais, e vice-versa, as Justiças dos Estados consultarão a 
jurisprudência dos Tribunais Federais, quando houverem de interpretar leis da União.  

        Art 60 - Compete aos Juízes ou Tribunais Federais, processar e julgar:  

        a) as causas em que alguma das partes fundar a ação, ou a defesa, em disposição da 
Constituição federal;  

        b) todas as causas propostas contra o Governo da União ou Fazenda Nacional, fundadas em 
disposições da Constituição, leis e regulamentos do Poder Executivo, ou em contratos celebrados 
com o mesmo Governo;  

        c) as causas provenientes de compensações, reivindicações, indenização de prejuízos ou 
quaisquer outras propostas, pelo Governo da União contra particulares ou vice-versa;  

        d) os litígi os entre um Estado e cidadãos de outro, ou entre cidadãos de Estados diversos, 
diversificando as leis destes;  

        e) os pleitos entre Estados estrangeiros e cidadãos brasileiros;  
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        f) as ações movidas por estrangeiros e fundadas, quer em contratos com o Governo da União, 
quer em convenções ou tratados da União com outras nações;  

        g) as questões de direito marítimo e navegação assim no oceano como nos rios e lagos do País;  

        h) as questões de direito criminal ou civil internacional;  

        i) os crimes políticos.  

        § 1º - É vedado ao Congresso cometer qualquer jurisdição federal às Justiças dos Estados.  

        § 2º - As sentenças e ordens da magistratura federal são executadas por oficiais judiciários da 
União, aos quais a polícia local é obrigada a prestar auxílio, quando invocado por eles.  

        Art 61 - As decisões dos Juízes ou Tribunais dos Estados nas matérias de sua competência 
porão termo aos processos e às questões, salvo quanto a:  

        1º) habeas corpus , ou  

        2º) espólio de estrangeiro, quando a espécie não estiver prevista em convenção, ou tratado.  

        Em tais casos haverá recurso voluntário para o Supremo Tribunal Federal.  

        Art 62 - As Justiças dos Estados não podem intervir em questões submetidas aos Tribunais 
Federais, nem anular, alterar, ou suspender as suas sentenças ou ordens. E, reciprocamente, a 
Justiça Federal não pode intervir em questões submetidas aos Tribunais dos Estados nem anular, 
alterar ou suspender as decisões ou ordens destes, excetuados os casos expressamente declarados 
nesta Constituição.  

TÍTULO II  

Dos Estados  

        Art 63 - Cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis que adotar respeitados os 
princípios constitucionais da União.  

        Art 64 - Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos 
territórios, cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das 
fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.  

        Parágrafo único - Os próprios nacionais, que não forem necessários para o serviço da União, 
passarão ao domínio dos Estados, em cujo território estiverem situados.  

        Art 65 - É facultado aos Estados:  

        1º) celebrar entre si ajustes e convenções sem caráter político (art. 48, nº. 16);  

        2º) em geral, todo e qualquer poder ou direito, que lhes não for negado por cláusula expressa ou 
implicitamente contida nas cláusulas expressas da Constituição.  

        Art 66 - É defeso aos Estados:  
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        1º) recusar fé aos documentos públicos de natureza legislativa, administrativa ou judiciária da 
União, ou de qualquer dos Estados;  

        2º) rejeitar a moeda, ou emissão bancária em circulação por ato do Governo federal;  

        3º) fazer ou declarar guerra entre si e usar de represálias;  

        4º) denegar a extradição de criminosos, reclamados pelas Justiças de outros Estados, ou Distrito 
Federal, segundo as leis da União por que esta matéria se reger (art. 34, nº 32).  

        Art 67 - Salvas as restrições especificadas na Constituição e nas leis federais, o Distrito Federal 
é administrado pelas autoridades municipais.  

        Parágrafo único - As despesas de caráter local, na Capital da República, incumbem 
exclusivamente à autoridade municipal.  

TÍTULO III  

Do Município  

        Art 68 - Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios 
em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse.  

TÍTULO IV  

Dos Cidadãos Brasileiros  

SEÇÃO I  

Das Qualidades do Cidadão Brasileiro  

        Art 69 - São cidadãos brasileiros:  

        1º) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não, residindo este a serviço de sua 
nação;  

        2º) os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, se 
estabelecerem domicílio na República;  

        3º) os filhos de pai brasileiro, que estiver em outro país ao serviço da República, embora nela 
não venham domiciliar -se;  

        4º) os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, 
dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a 
nacionalidade de origem;  

        5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem casados com brasileiros ou 
tiverem filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se manifestarem a intenção de não 
mudar de nacionalidade;  

        6º) os estrangeiros por outro modo naturalizados.  
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        Art 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.  

        § 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos Estados:  

        1º) os mendigos;  

        2º) os analfabetos;  

        3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior;  

        4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de 
qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da 
liberdade Individual.  

        § 2º - São inelegíveis os cidadãos não alistáveis.  

        Art 71 - Os direitos de cidadão brasileiro só se suspendem ou perdem nos casos aqui 
particularizados.  

        § 1º - Suspendem -se:  

        a) por incapacidade física ou moral;  

        b) por condenação criminal, enquanto durarem os seus efeitos.  

        § 2º - Perdem-se:  

        a) por naturalização em pais estrangeiro;  

        b) por aceitação de emprego ou pensão de Governo estrangeiro, sem licença do Poder 
Executivo federal.  

        § 3º - Uma lei federal determinará as condições de reaquisição dos direitos de cidadão brasileiro.  

SEÇÃO II  

Declaração de Direitos  

        Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos 
termos seguintes:  

        § 1º - Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei.  

        § 2º - Todos são iguais perante a lei.  

        A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as 
ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos 
nobiliárquicos e de conselho.  
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        § 3º - Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente o seu 
culto, associando -se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições do direito comum.  

        § 4º - A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita.  

        § 5º - Os cemitérios terão caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, 
ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação aos seus crentes, 
desde que não ofendam a moral pública e as leis.  

        § 6º - Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos.  

        § 7º - Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou 
aliança com o Governo da União ou dos Estados.  

        § 8º - A todos é lícito associarem-se e reunirem -se livremente e sem armas; não podendo intervir 
a polícia senão para manter a ordem pública.  

        § 9º - É permitido a quem quer que seja representar, mediante petição, aos Poderes Públicos, 
denunciar abusos das autoridades e promover a responsabilidade de culpados.  
     

        § 10 - Em tempo de paz qualquer pessoa pode entrar no território nacional ou dele sair com a 
sua fortuna e bens, quando e como lhe convier, independentemente de passaporte.  

        § 11 - A casa é o asilo inviolável do indivíduo; ninguém pode aí penetrar de noite, sem 
consentimento do morador, senão para acudir as vítimas de crimes ou desastres, nem de dia, senão 
nos casos e pela forma prescritos na lei.  

        § 12 - Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela imprensa ou pela 
tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos e 
pela forma que a lei determinar. Não é permitido o anonimato.  

        § 13 - A exceção do flagrante delito, a prisão não poderá executar -se senão depois de pronúncia 
do indiciado, salvo os casos determinados em lei, e mediante ordem escrita da autoridade 
competente.  

        § 14 - Ninguém poderá ser conservado em prisão sem culpa formada, salvas as exceções 
especificadas em lei, nem levado à prisão ou nela detido, se prestar fiança idônea nos casos em que 
a lei a admitir.  

        § 15 - Ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, em virtude de lei anterior e 
na forma por ela regulada.  

        § 16 - Aos acusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com todos os recursos e meios 
essenciais a ela, desde a nota de culpa, entregue em 24 horas ao preso e assinada pela autoridade 
competente com os nomes do acusador e das testemunhas.  

        § 17 - O direito de propriedade mantém -se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia.  

        As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por 
lei a bem da exploração deste ramo de indústria.  



153 
 

        § 18 - É inviolável o sigilo da correspondência.  

        § 19 - Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente.  

        § 20 - Fica abolida a pena de galés e a de banimento judicial.  

        § 21 - Fica, igualmente, abolida a pena de morte, reservadas as disposições da legislação militar 
em tempo de guerra.  

        § 22 - Dar-se-á o habeas corpus , sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo 
de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.  

        § 23 - À ex ceção das causas que, por sua natureza, pertencem a Juízos especiais, não haverá 
foro privilegiado.  

        § 24 - É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial.  

        § 25 - Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei 
um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável quando haja 
conveniência de vulgarizar o invento.  

        § 26 - Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-Ias, 
pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse 
direito pelo tempo que a lei determinar.  

        § 27 - A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.  

        § 28 - Por motivo de crença ou de função religiosa, nenhum cidadão brasileiro poderá ser 
privado de seus direitos civis e políticos nem eximir-se do cumprimento de qualquer dever cívico.  

        § 29 - Os que alegarem motivo de crença religiosa com o fim de se isentarem de qualquer ônus 
que as leis da República imponham aos cidadãos, e os que aceitarem condecoração ou títulos 
nobiliárquicos estrangeiros perderão todos os direitos políticos.  

        § 30 - Nenhum imposto de qualquer natureza poderá ser cobrado senão em virtude de uma lei 
que o autorize.  

        § 31 - É mantida a instituição do júri.  

        Art 73 - Os cargos públicos civis ou militares são acessíveis a todos os brasileiros, observadas 
as condições de capacidade especial que a lei estatuir, sendo, porém, vedadas as acumulações 
remuneradas.  

        Art 74 - As patentes, os postos e os cargos inamovíveis são garantidos em toda a sua plenitude.  

        Art 75 - A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no 
serviço da Nação.  

        Art 76 - Os oficiais do Exército e da Armada só perderão suas patentes por condenação em 
mais de dois anos de prisão passada em julgado nos Tribunais competentes.  

        Art 77 - Os militares de terra e mar terão foro especial nos delitos militares.  
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        § 1º - Este foro compor-se-á de um Supremo Tribunal Militar, cujos membros serão vitalícios, e 
dos conselhos necessários para a formação da culpa e julgamento dos crimes.  

        § 2º - A organização e atribuições do Supremo Tribunal Militar serão reguladas por lei.  

        Art 78 - A especificação das garantias e direitos expressos na Constituição não exclui outras 
garantias e direitos não enumerados, mas resultantes da forma de governo que ela estabelece e dos 
princípios que consigna.  

TíTULO V  

Disposições Gerais  

        Art 79 - O cidadão investido em funções de qualquer dos três Poderes federais não poderá 
exercer as de outro.  

        Art 80 - Poder-se-á declarar em estado de sítio qualquer parte do território da União, 
suspendendo-se aí as garantias constitucionais por tempo determinado quando a segurança da 
República o exigir, em caso de agressão estrangeira, ou comoção intestina (art. 34, nº 21).  

        § 1º - Não se achando reunido o Congresso e correndo a Pátria iminente perigo, exercerá essa 
atribuição o Poder Executivo federal (art. 48, nº 15).  

        § 2º - Este, porém, durante o estado de sítio, restringir-se-á às medidas de repressão contra as 
pessoas a impor:  

        1º) a detenção em lugar não destinado aos réus de crimes comuns;  

        2º) o desterro para outros sítios do território nacional.  

        § 3º - Logo que se reunir o Congresso, o Presidente da República lhe relatará, motivando-as, as 
medidas de exceção que houverem sido tomadas.  

        § 4º - As autoridades que tenham ordenado tais medidas são responsáveis pelos abusos 
cometidos.  

        Art 81 - Os processos findos, em matéria crime, poderão ser revistos a qualquer tempo, em 
beneficio dos condenados, pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar ou confirmar a sentença.  

        § 1º - A lei marcará os casos e a forma da revisão, que poderá ser requerida pelo sentenciado, 
por qualquer do povo, ou ex officio pelo Procurador-Geral da República.  

        § 2º - Na revisão não podem ser agravadas as penas da sentença revista.  

        § 3º - As disposições do presente artigo são extensivas aos processos militares.  

        Art 82 - Os funcionários públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões em 
que incorrerem no exercício de seus cargos, assim como pela indulgência ou negligência em não 
responsabilizarem efetivamente os seus subalternos.  

        Parágrafo único - O funcionário público obrigar-se-á por compromisso formal, no ato da posse, 
ao desempenho dos seus deveres legais.  
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        Art 83 - Continuam em vigor, enquanto não revogadas, as leis do antigo regime no que explícita 
ou implicitamente não forem contrárias ao sistema do Governo firmado pela Constituição e aos 
princípios nela consagrados.  

        Art 84 - O Governo da União afiança o pagamento da dívida pública interna e externa.  

        Art 85 - Os oficiais do quadro e das classes anexas da Armada terão as mesmas patentes e 
vantagens que os do exército nos cargos de categoria correspondente.  

        Art 86 - Todo brasileiro é obrigado ao serviço militar, em defesa da Pátria e da Constituição, na 
forma das leis federais.  

        Art 87 - O Exército federal compor-se-á de contingentes que os Estados e o Distrito Federal são 
obrigados a fornecer, constituídos de conformidade com a lei anual de fixação de forças.  

        § 1º - Uma lei federal determinará a organização geral do Exército, de acordo com o nº XVIII do 
art. 34.  

        § 2º - A União se encarregará da instrução militar dos corpos e armas e instrução militar 
superior.  

        § 3º - Fica abolido o recrutamento militar forçado.  

        § 4º - O Exército e a Armada compor-se-ão pelo voluntariado, sem prêmio e na falta deste, pelo 
sorteio, previamente organizado.  

        Concorrem para o pessoal da Armada a Escola Naval, as de Aprendizes de Marinheiros e a 
Marinha Mercante mediante sorteio.  

        Art 88 - Os Estados Unidos do Brasil, em caso algum, se empenharão em guerra de conquista, 
direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outra nação.  

        Art 89 - É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e 
verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso.  

        Os membros deste Tribunal serão nomeados pelo Presidente da República com aprovação do 
Senado, e somente perderão os seus lugares por sentença.  

        Art 90 - A Constituição poderá ser reformada, por iniciativa do Congresso Nacional ou das 
Assembléias dos Estados.  

        § 1º - Considerar-se-á proposta a reforma, quando, sendo apresentada por uma quarta parte, 
pelo menos, dos membros de qualquer das Câmaras do Congresso Nacional, for aceita em três 
discussões, por dois terços dos votos em uma e em outra Câmara, ou quando for solicitada por dois 
terços dos Estados, no decurso de um ano, representado cada Estado pela maioria de votos de sua 
Assembléia.  

        § 2º - Essa proposta dar-se-á por aprovada, se no ano seguinte o for, mediante três discussões, 
por maioria de dois terços dos votos nas duas Câmaras do Congresso.  

        § 3º - A proposta aprovada publicar-se-á com as assinaturas dos Presidentes e Secretários das 
duas Câmaras, incorporar-se-á à Constituição, como parte integrante dela.  
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        § 4º - Não poderão ser admitidos como objeto de deliberação, no Congresso, projetos tendentes 
a abolir a forma republicano -federativa, ou a igualdade da representação dos Estados no Senado.  

        Art 91 - Aprovada esta Constituição, será promulgada pela mesa do Congresso e assinada pelos 
membros deste.  

DISPOSIçõES TRANSITóRIAS  

        Art 1º - Promulgada esta Constituição, o Congresso, reunido em assembléia geral, elegerá em 
seguida, por maioria absoluta de votos, na primeira votação, e, se nenhum candidato a obtiver, por 
maioria relativa na segunda, o Presidente e o Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brasil.  

        § 1º - Esta eleição será feita em dois escrutínios distintos para o Presidente, e o Vice-Presidente 
respectivamente, recebendo-se e apurando-se em primeiro lugar as cédulas para Presidente, e, 
procedendo -se em seguida do mesmo modo para o Vice-Presidente,  

        § 2º - O Presidente e o Vice-Presidente, eleitos na forma deste artigo, ocuparão a Presidência e 
a Vice-Presidência da República durante o primeiro período presidencial.  

        § 3º - Para essa eleição não haverá incompatibilidades.  

        § 4º - Concluída ela, o Congresso dará por terminada a sua missão constituinte, e, separando-se 
em Câmara e Senado, encetará o exercício de suas funções normais a 15 de junho do corrente ano, 
não podendo em hipótese alguma ser dissolvido.  

        § 5º - No primeiro ano da primeira Legislatura, logo nos trabalhos preparatórios, discriminará o 
Senado o primeiro e o segundo terço dos seus membros, cujo mandato há de cessar no termo do 
primeiro e do segundo triênios.  

        § 6º - Essa discriminação efetuar-s e-á em três listas, correspondentes aos três terços, 
graduando-se os Senadores de cada Estado e os do Distrito Federal pela ordem de sua votação 
respectiva, de modo que se distribua ao terço do último triênio o primeiro votado no Distrito Federal e 
em cada um dos Estados, e aos dois terços seguintes os outros dois nomes na escala dos sufrágios 
obtidos.  

        § 7º - Em caso de empate, considerar-s e-ão favorecidos os mais velhos, decidindo-se por 
sorteio quando a idade for igual.  

        Art 2º - O Estado que até o fim do ano de 1892 não houver decretado a sua Constituição será 
submetido, por ato do Congresso à de um dos outros, que mais conveniente a essa adaptação 
parecer, até que o Estado sujeito a esse regime a reforme, pelo processo nela determinado.  

        Art 3º - À proporção que os Estados se forem organizando, o Governo federal entregar-lhes -á a 
administração dos serviços, que pela Constituição Ihes competirem, e liquidará a responsabilidade da 
Administração fe deral no tocante a esses serviços e ao pagamento do pessoal respectivo.  

        Art 4º - Enquanto os Estados se ocuparem em regularizar as despesas, durante o período de 
organização dos seus serviços, o Governo federal abrir-lhes-á para esse fim créditos especiais, 
segundo as condições estabelecidas por lei.  

        Art 5º - Nos Estados que se forem organizando, entrará em vigor a classificação das rendas 
estabelecidas na Constituição.  
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        Art 6º - Nas primeiras nomeações para a magistratura federal e para a dos Estados serão 
preferidos os Juízes de Direito e os Desembargadores de mais nota.  

        Os que não forem admitidos na nova organização judiciária, e tiverem mais de trinta anos de 
exercício, serão aposentados com todos os seus vencimentos.  

        Os que tiverem menos de trinta anos de exercício continuarão a perceber seus ordenados, até 
que sejam aproveitados ou aposentados com ordenados correspondentes ao tempo de exercício.  

        As despesas com os magistrados aposentados ou postos em disponibilidade serão pagas pelo 
Governo federal.  

        Art 7º - É concedida a D. Pedro de Alcântara, ex-Imperador do Brasil, uma pensão que, a contar 
de 15 de novembro de 1889, garanta-lhe, por todo o tempo de sua vida, subsistência decente. O 
Congresso ordinário, em sua primeira reunião, fixará o quantum desta pensão.  

        Art 8º - O Governo federal adquirirá para a Nação a casa em que faleceu o Doutor Benjamin 
Constant Botelho de Magalhães e nela mandará colocar uma lápide em homenagem à memória do 
grande patriota - o fundador da República.  

        Parágrafo único - A viúva do Dr. Benjamin Constant terá, enquanto viver, o usufruto da casa 
mencionada.  

        Mandamos, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta 
Constituição pertencer, que a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente corno nela se 
contém.  

Publique-se e cumpra-se em todo o território da Nação.  

Sala das Sessões do Congresso Nacional Constituinte, na Cidade do Rio de Janeiro, em 24 de 
fevereiro de 1891, 3º da República.  
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ANEXO D 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Emendas Constitucionais  

Decreto Legislativo com força de Emenda 
Constitucional 

Emendas Constitucionais de Revisão 

 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Texto compilado  

PREÂMBULO 

        Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL. 
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CAPÍTULO VII 
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  

§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e 
seus descendentes. 

§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem 
e pela mulher. 

§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais 
de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. 

§ 7º - Fundado nos  princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais 
e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas. 

§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.  

§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, 
admitida a participação de entidades não governament ais e obedecendo os seguintes preceitos: 

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-
infantil; 

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. 
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ANEXO E 

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA* 

LEI N. 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, define crimes, e dá outras providências. 

O Presidente da República:  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos 
termos desta Lei. 

§ 1º - Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-
estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. 

§ 2º - As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações 
governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais 
que lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e 
entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade. 

Artigo 2º - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o 
pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao 
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lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Parágrafo único - Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos 
assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 
outras, as seguintes medidas: 

I - na área da educação: 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que 
abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e 
reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 

b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; 

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades 
hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, 
educandos portadores de deficiência; 

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; 

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino; 

II - na área da saúde:  

a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da 
mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às 
doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de deficiência; 

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e 
de tratamento adequado a suas vítimas; 

c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação; 

d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta 
apropriados; 

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; 

f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social; 

III - na área da formação profissional e do trabalho: 
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a) o apoio governamental à formação profissional, à orientação profissional, e a garantia de acesso 
aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional; 

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de 
tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos 
empregos comuns; 

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de 
pessoas portadoras de deficiência; 

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das 
pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que 
regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a 
situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência; 

IV - na área de recursos humanos: 

a) a formação de professores de nível médio para a Educação Especial, de técnicos de nível médio 
especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores para formação profissional; 

b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, 
inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de 
deficiências; 

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento 
relacionadas com a pessoa portadora de deficiência; 

V - na área das edificações: 

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias 
públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso 
destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. 

Artigo 3º - As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das 
pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos 
da lei civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre 
suas finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência.  

§ 1º - Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias. 

§ 2º - As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro 
de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão se utilizadas 
para a instrução da ação civil. 

§ 3º - Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá 
ser negada certidão ou informação. 

§ 4º - Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das 
certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os  motivos do indeferimento, e, 
salvo quando se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o 
processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença. 
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§ 5º - Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem -se como litisconsortes nas ações 
propostas por qualquer deles. 

§ 6º - Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos co-legitimados pode assumir a 
titularidade ativa.  

Artigo 4º - A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver 
sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

§ 1º - A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau 
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. 

§ 2º - Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá 
recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público. 

Artigo 5º - O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, 
em que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas. 

Artigo 6º - O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perícias, 
no prazo que assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis. 

§ 1º - Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério Público da inexistência de 
elementos para a propositura de ação civil, promoverá fundamentadamente o arquivamento do 
inquérito civil, ou das peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as 
respectivas peças, em 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, 
deliberando a respeito, conforme dispuser seu Regimento. 

§ 2º - Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Mi nistério Público 
designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

Artigo 7º - Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta Lei, no que couber, os dispositivos da Lei n. 
7.347, de 24 de julho de 1985. 

Artigo 8º - Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: 

I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno 
em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados 
da deficiência que porta; 

II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de 
sua deficiência; 

III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou 
trabalho; 

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e 
ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora de deficiência; 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida 
na ação civil a que alude esta Lei; 
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VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta 
Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.  

Artigo 9º - A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras 
de deficiência tratamento prioritário e apropriado, para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno 
exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. 

§ 1º - Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação, coordenada e integrada, dos órgãos 
da Administração Pública Federal, e incluir-s e-ão em Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos sujeitos a 
prazos e objetivos determinados. 

§ 2º - Ter-se-ão como integrantes da Administração Pública Federal, para os fins desta Lei, além dos 
órgãos públicos, das autarquias, das empresas públicas e sociedades de economia mista, as 
respectivas subsidiárias e as fundações públicas. 

Artigo 10 - A coordenação, superior dos assuntos, ações governamentais e medidas, referentes às 
pessoas portadoras de deficiência, incumbirá a órgão subordinado à Presidência da República, 
dotado de autonomia administrativa e financeira, ao qual serão destinados recursos orçamentários 
específicos. 

Parágrafo único - A autoridade encarregada da coordenação superior mencionada no caput deste 
artigo caberá, principalmente, propor ao Presidente da República a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as 
instruções superiores que lhes digam respeito, com a cooperação dos demais órgãos da 
Administração Pública Federal. (As competências do CORDE foram transferidas para o Ministério da 
Justiça pelo artigo 18, inciso V, alínea "a", da Lei n. 9.649, de 27 de maio de 1998). 

Artigo 11 - (Revogado pelo artigo 60 da Lei n. 8.028, 12.4.90). 

§ 2º - O Coordenador contará com 3 (três) Coordenadores-Adjuntos, 4 (quatro) Coordenadores de 
Programas e 8 (oito) Assessores, nomeados em comissão, sob indicação do titular da Corde. 

§ 3º - A Corde terá, também, servidores titulares de Funções de Assessoramento Superior (FAS) e 
outros requisitados a órgão e entidades da Administração Federal. 

§ 4º - A Corde poderá contratar, por tempo ou tarefa determinados, especialistas para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Artigo 12 - Compete à Corde: 

I - coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram  às pessoas portadoras de 
deficiência;  

II - elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para a Integração de 
Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias a sua completa 
implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter 
legislativo;  

III - acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e 
projetos mencionados no inciso anterior; 
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IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos; 

V - manter, com os Estados, Municípios, Territórios, o Distrito Federal, e o Ministério Público, estreito 
relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; 

VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando -lhe informações sobre fatos que 
constituam objeto da ação civi l de que esta Lei, e indicando-lhe os elementos de convicção;  

VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da 
Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; 

VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora 
de deficiência, visando à conscientização da sociedade. 

Parágrafo único - Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a Corde 
recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como 
considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração social 
das pessoas portadoras de deficiência. 

Artigo 13 - A Corde contará com o assessoramento de órgão colegiado, o Conselho Consultivo da 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

§ 1º - A composição e o funcionamento do Conselho Consultivo da Corde serão disciplinados em ato 
do Poder Executivo. Incluir-se-ão no Conselho representantes de órgãos e de organizações ligados 
aos assuntos pertinentes à pessoa portadora de deficiência, bem como representante do Ministério 
Público Federal. 

§ 2º - Compete ao Conselho Consultivo: 

I - opinar sobre o desenvolvimento da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência;  

II - apresentar sugestões para o encaminhamento dessa política;  

III - responder a consultas formuladas pela Corde. 

§ 3º - O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por trimestre e, 
extraordinariamente, por iniciativa de 1/3 (um terço) de seus membros, mediante manifestação 
escrita, com antecedência de 10 (dez) dias, e deliberará por maioria de votos dos conselheiros 
presentes. 

§ 4º - Os integrantes do Conselho não perceberão qualquer vantagem pecuniária, salvo as de seus 
cargos de origem, sendo considerados de relevância pública os seus serviços. 

§ 5º - As despesas de locomoção e hospedagem dos conselheiros, quando necessárias, serão 
asseguradas pela Corde. 

Artigo 14 - Vetado. 
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Artigo 15 - Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta Lei, será reestruturada a 
Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, e serão instituídos, no Ministério do 
Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão 
encarregados da coordenação setorial dos assuntos concernentes às pessoas portadoras de 
deficiência.  

Artigo 16 - O Poder Executivo adotará, nos 60 (sessenta) dias posteriores à vigência desta Lei, as 
providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da Corde, como aquelas 
decorrentes do artigo anterior. 

Artigo 17 - Serão incluídas no censo demográfico de 1990, e nos subseqüentes, questões 
concernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento 
atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no País. 

Artigo 18 - Os órgãos federais desenvolverão, no prazo de 12 (doze) meses contado da publicação 
desta Lei, as ações necessárias à efetiva implantação das medidas indicadas no artigo 2º desta Lei. 

Artigo 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 20 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

ANEXO F  

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.  

Regulamento 
Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

capítulo I 

disposições gerais 

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma 
de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

Art. 2o Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:  
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I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos 
sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;  

II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 
movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em: 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 
público; 

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e 
privados; 

c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, 
sejam ou não de massa; 

III – pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou 
permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo; 

IV – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os 
referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, distribuição de energia 
elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam 
as indicações do planejamento urbanístico;  

V – mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos 
ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou 
traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e 
quaisquer outros de natureza análoga;  

VI – ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o 
uso de meio físico. 

CAPÍTULO II 

DOS ELEMENTOS DA URBANIZAÇÃO  

Art. 3o O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de 
uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Art. 4o As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como 
as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se 
ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais 
ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 5o O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso 
comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de 
entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos 
pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
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Art. 6o Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e 
espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório 
que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT.  

Art. 7o Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços 
públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com 
dificuldade de locomoção. 

Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número 
equivalente a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com 
as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. 

CAPÍTULO III 

DO DESENHO E DA LOCALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 

Art. 8o Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos 
verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres 
deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo que possam ser 
utilizados com a máxima comodidade.  

Art. 9o Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com 
mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com mecanismo 
alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência 
visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinarem. 

Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que 
permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

CAPÍTULO IV 

DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS OU DE USO COLETIVO  

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso 
coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de 
edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os 
seguintes requisitos de acessibilidade:  

I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de 
uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com 
dificuldade de locomoção permanente;  

II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras 
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as 
dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de 
acessibilidade de que trata esta Lei; e 

IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus 
equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor 
de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para 
pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com a ABNT, de modo 
a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação. 

CAPÍTULO V 

DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS DE USO PRIVADO 

Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão 
ser construídos atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:  

I – percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências 
de uso comum; 

II – percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos 
de uso comum e aos edifícios vizinhos; 

III – cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de 
acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de 
elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um 
elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes edifícios atender aos 
requisitos de acessibilidade.  

Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da política habitacional 
regulamentar a reserva de um percentual mínimo do total das habitações, conforme a característica 
da população local, para o atendimento da demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

CAPÍTULO VI 

DA ACESSIBILIDADE NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO  

        Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade 
estabelecidos nas normas técnicas específicas. 

CAPÍTULO VII 

DA ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá 
mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização 
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às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir -lhes 
o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, 
ao esporte e ao lazer.  

Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de escrita em 
braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à 
pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Regulamento 

Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de medidas 
técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra subtitulação, para garantir o 
direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo 
previstos em regulamento. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES SOBRE AJUDAS TÉCNICAS 

Art. 20. O Poder Público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de 
transporte e de comunicação, mediante ajudas técnicas. 

Art. 21. O Poder Público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de 
financiamento, fomentará programas destinados:  

I – à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e prevenção de deficiências; 

II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as pessoas 
portadoras de deficiência; 

III – à especialização de recursos humanos em acessibilidade. 

CAPÍTULO IX 

DAS MEDIDAS DE FOMENTO À ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS 

        Art. 22. É instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça, o Programa Nacional de Acessibilidade, com dotação orçamentária específica, cuja execução 
será disciplinada em regulamento.  

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação 
orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes 
nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou 
uso. 

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras 
arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência 
desta Lei. 
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Art. 24. O Poder Público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à população 
em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração 
social da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Art. 25. As disposições desta Lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de 
interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias observem as 
normas específicas reguladoras destes bens. 

Art. 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade 
para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta Lei. 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Gregori 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.12.2000 

 

 

ANEXO G 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999. 

 
Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas 
de proteção, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, 

        DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

        Art. 1o  A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência compreende o 
conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais 
e sociais das pessoas portadoras de deficiência.  
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        Art. 2o  Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 
trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à 
edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.  

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

        I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano;  

        II - 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 

        III - incapacidade – uma 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.  

        Art. 4o  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 
categorias: 

        I - deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, 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; 
        II - 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; 
        III - 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; 

        I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

        II - deficiência auditiva  - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; (Redação dada 
pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
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        III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 
visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

        IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como:  

        a) comunicação;  

        b) cuidado pessoal; 

        c) habilidades sociais;  

        d) utilização da comunidade; 

        d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

        e) saúde e segurança;  

        f) habilidades acadêmicas; 

        g) lazer; e 

        h) trabalho;  

        V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios  

        Art. 5o  A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em 
consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios; 

        I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a 
plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto sócio-econômico e cultural; 

        II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às 
pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciam o seu bem -estar pessoal, social e econômico; e 

        III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de 
oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem 
privilégios ou paternalismos. 

CAPÍTULO III 

Das Diretrizes  
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        Art. 6o  São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência:  

        I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de 
deficiência;  

        II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim 
com organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta Política; 

        III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as 
iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à 
previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer;  

        IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de 
implementação dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas;  

        V - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, 
proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho; e 

        VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, sem o 
cunho assistencialista. 

CAPÍTULO IV 

Dos Objetivos  

        Art. 7o  São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

        I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os 
serviços oferecidos à comunidade; 

        II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, 
cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas 
causas e à inclusão social; 

        III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades 
especiais da pessoa portadora de deficiência;  

        IV - formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência; e 

        V - garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de 
inclusão social. 

CAPÍTULO V 

Dos Instrumentos  

        Art. 8o  São instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência: 
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        I - a articulação entre entidades governamentais e não-governamentais que tenham 
responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, em nível federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal; 

        II - o fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da 
pessoa portadora de deficiência;  

        III - a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho, em 
favor da pessoa portadora de deficiência, nos órgãos e nas entidades públicos e privados; 

        IV - o fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de deficiência, 
bem como a facilitação da importação de equipamentos; e 

        V - a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de deficiência. 

CAPÍTULO VI 

Dos Aspectos Institucionais 

        Art. 9o  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta deverão 
conferir, no âmbito das respectivas competências e finalidades, tratamento prioritário e adequado aos 
assuntos relativos à pessoa portadora de deficiência, visando a assegurar-lhe o pleno exercício de 
seus direitos básicos e a efetiva inclusão social. 

        Art. 10.  Na execução deste Decreto, a Administração Pública Fe deral direta e indireta atuará de 
modo integrado e coordenado, seguindo planos e programas, com prazos e objetivos determinados, 
aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE. 

        Art. 11.  Ao CONADE, criado no âmbito do Ministério da Justiça como órgão superior de 
deliberação colegiada, compete:  

        I - zelar pela efetiva implantação da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência;  

        II - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, 
trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana e outras 
relativas à pessoa portadora de deficiência;  

        III - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Ministério da Justiça, 
sugerindo as modificações necessárias à consecução da Política Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência; 

        IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos da 
pessoa portadora de deficiência;  

        V - acompanhar e apoiar as políticas e as ações do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

        VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de vida 
da pessoa portadora de deficiência;  

        VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e à 
promoção dos direitos da pessoa portadora de deficiência; 
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        VIII - aprovar o plano de ação anual da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência -  CORDE; 

        IX - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos da 
Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; e 

        X - elaborar o seu regimento interno. 

        Art. 12.  O CONADE será constituído, paritariamente, por representantes de instituições 
governamentais e da sociedade civil, sendo a sua composição e o seu funcionamento disciplinados 
em ato do Ministro de Estado da Justiça. 

        Parágrafo único.   Na composição do CONADE, o Ministro de Estado da Justiça disporá sobre os 
critérios de escolha dos representantes a que se refere este artigo, observando, entre outros, a 
representatividade e a efetiva atuação, em nível nacional, relativamente à defesa dos direitos da 
pessoa portadora de deficiência.  

        Art. 13.  Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, que integrarão sistema descentralizado de defesa dos direitos da pessoa 
portadora de deficiência.  

        Art. 14.  Incumbe ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos, a coordenação superior, na Administração Pública Federal, dos assuntos, das atividades e 
das medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência.  

        § 1o  No âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, compete à CORDE: 

        I - exercer a coordenação superior dos assuntos, das ações governamentais e das medidas 
referentes à pessoa portadora de deficiência; 

        II - elaborar os planos, programas e projetos da Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação 
e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de caráter 
legislativo;  

        III - acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Federal dos planos, 
programas e projetos mencionados no inciso anterior; 

        IV - manifestar-se sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos; 

        V - manter com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e o Ministério Público, estreito 
relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração das pessoas 
portadoras de deficiência;  

        VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que 
constituam objeto da ação civil de que trata a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e indicando-lhe 
os elementos de convicção;  

        VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da 
Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; e 
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        VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa 
portadora de deficiência, visando à conscientização da sociedade. 

        § 2o  Na elaboração dos planos e programas a seu cargo, a CORDE deverá:  

        I - recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas; e 

        II - considerar a necessidade de ser oferecido efetivo apoio às entidades privadas voltadas à 
integração social da pessoa portadora de deficiência. 

CAPÍTULO VII 

Da Equiparação de Oportunidades  

        Art. 15.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal prestarão direta ou 
indiretamente à pessoa portadora de deficiência os seguintes serviços: 

        I - reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pessoa 
portadora de deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social; 

        II - formação profissional e qualificação para o trabalho; 

        III - escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios 
necessários, ou em estabelecimentos de ensino especial; e 

        IV - orientação e promoção individual, familiar e social. 

Seção I 

Da Saúde 

        Art. 16.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta 
responsáveis pela saúde devem dispensar aos assuntos objeto deste Decreto tratamento prioritário e 
adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

        I - a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da 
mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às 
doenças do metabolismo e seu diagnóstico, ao encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de deficiência, e à detecção precoce das doenças crônico-degenerativas e a outras 
potencialmente incapacitantes; 

        II - o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes domésticos, de 
trabalho, de trânsito e outros, bem como o desenvolvimento de programa para tratamento adequado 
a suas vítimas; 

        III - a criação de rede de serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em 
crescentes níveis de complexidade, voltada ao atendimento à saúde e reabilitação da pes soa 
portadora de deficiência, articulada com os serviços sociais, educacionais e com o trabalho;  
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        IV - a garantia de acesso da pessoa portadora de deficiência aos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados e de seu adequado tratamento sob normas técnicas e padrões de conduta 
apropriados; 

        V - a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao portador de deficiência grave não 
internado; 

        VI - o desenvolvimento de programas de saúde voltados para a pessoa portadora de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a inclusão social; e 

        VII - o papel estratégico da atuação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde 
da família na disseminação das práticas e estratégias de reabilitação baseada na comunidade.  

        § 1o  Para os efeitos deste Decreto, prevenção compreende as ações e medidas orientadas a 
evitar as causas das deficiências que possam ocasionar incapacidade e as destinadas a evitar sua 
progressão ou derivação em outras incapac idades. 

        § 2o  A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por equipe 
multidisciplinar de saúde, para fins de concessão de benefícios e serviços. 

        § 3o  As ações de promoção da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência deverão 
também assegurar a igualdade de oportunidades no campo da saúde.  

        Art. 17.  É beneficiária do processo de reabilitação a pessoa que apresenta deficiência, qualquer 
que seja sua natureza, agente causal ou grau de severidade. 

        § 1o  Considera-se reabilitação o processo de duração limitada e com objetivo definido, 
destinado a permitir que a pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental ou social funcional 
ótimo, proporcionando-lhe os meios de modificar sua própria vida, podendo compreender medidas 
visando a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional e facilitar ajustes ou 
reajustes sociais. 

        § 2o  Para efeito do disposto neste artigo, toda pessoa que apresente redução funcional 
devidamente diagnosticada por equipe multiprofissional terá direito a beneficiar-se dos processos de 
reabilitação necessários para corrigir ou modificar seu estado físico, mental ou sensorial, quando este 
constitua obstáculo para sua integração educativa, laboral e social. 

        Art. 18.  Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa portadora de 
deficiência a concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais 
equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e 
inclusão da pessoa portadora de deficiência.  

        Art. 19.  Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os elementos que 
permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa 
portadora de deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da 
mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social. 

        Parágrafo único. São ajudas técnicas: 

        I - próteses auditivas, visuais e físicas; 

        II - órteses que favoreçam a adequação funcional; 
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        III - equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa portadora de 
deficiência;  

        IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou 
adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência; 

        V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar a autonomia e 
a segurança da pessoa portadora de deficiência;  

        VI - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização para pessoa 
portadora de deficiência;  

        VII - equipamentos e material pedagógico especial para educação, capacitação e recreação da 
pessoa portadora de deficiência;  

        VIII - adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e a 
autonomia pessoal; e 

        IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia. 

        Art. 20.  É considerado parte integrante do processo de reabilitação o provimento de 
medicamentos que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem na limitação da 
incapacidade, na reeducação funcional e no controle das lesões que geram incapacidades.  

        Art. 21.  O tratamento e a orientação psicológica serão prestados durante as distintas fases do 
processo reabilitador, destinados a contribuir para que a pessoa portadora de deficiência atinja o 
mais pleno desenvolvimento de sua personalidade.  

        Parágrafo único.  O tratamento e os apoios psicológicos serão simultâneos aos tratament os 
funcionais e, em todos os casos, serão concedidos desde a comprovação da deficiência ou do início 
de um processo patológico que possa originá-la.  

        Art. 22.  Durante a reabilitação, será propiciada, se necessária, assistência em saúde mental 
com a finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta prestação desenvolva ao máximo suas 
capacidades. 

        Art. 23.  Será fomentada a realização de estudos epidemiológicos e clínicos, com periodicidade 
e abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de deficiências e 
incapacidades. 

Seção II  

Do Acesso à Educação 

        Art. 24.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta 
responsáveis pela educação dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto 
deste Decreto, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

        I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de ensino;  

        II - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de educação 
escolar que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino; 
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        III - a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas públicas e 
privadas; 

        IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimentos públicos de 
ensino; 

        V - o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando portador de 
deficiência em unidades hospitalares e congêneres nas quais esteja internado por prazo igual ou 
superior a um ano; e 

        VI - o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo. 

        § 1o  Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade de 
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com 
necessidades educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. 

        § 2o  A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e 
individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios.  

        § 3o  A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil, a partir de zero 
ano. 

        § 4o  A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada 
especialização, e adotará orientações pedagógicas individualizadas. 

        § 5o  Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser observado o 
atendimento as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT relativas à 
acessibilidade.  

        Art. 25.  Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público ou 
privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas de 
apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas 
exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades 
educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando.  

        Art. 26.  As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar atendimento pedagógico 
ao educando portador de deficiência internado nessas unidades por prazo igual ou superior a um 
ano, com o propósito de sua inclusão ou manutenção no processo educacional. 

        Art. 27.  As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios 
necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional 
para realização das provas, conforme as características da deficiência.  

        § 1o  As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral do processo seletivo 
para ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior.  

        § 2o  O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, expedirá instruções para que os 
programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas 
relacionados à pessoa portadora de deficiência.  
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        Art. 28.  O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou 
médio, de instituições públicas ou privadas, terá acesso à educação profissional, a fim de obter 
habilitação profissional que lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.  

        § 1o  A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos níveis 
básico, técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e nos ambientes de 
trabalho. 

        § 2o  As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão, 
obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de deficiência, 
condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade. 

        § 3o  Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à pessoa 
portadora de deficiência, em nível formal e sistematizado, aquisição de conhecimentos e habilidades 
especificamente associados a determinada profissão ou ocupação.  

        § 4o  Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional expedidos por instituição 
credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o território 
nacional. 

        Art. 29.  As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços 
de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como: 

        I -  adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo; 

        II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e 

        III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de 
comunicação.  

Seção III 

Da Habilitação e da Reabilitação Profissional 

        Art. 30.  A pessoa portadora de deficiência, beneficiária ou não do Regime Geral de Previdência 
Social, tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se a obter 
trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente. 

        Art. 31.  Entende -se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar 
que a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, 
adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de 
trabalho e participar da vida comunitária. 

        Art. 32.  Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados dos 
recursos necessários para atender toda pessoa portadora de deficiência, independentemente da 
origem de sua deficiência, desde que possa ser preparada para trabalho que lhe seja adequado e 
tenha perspectivas de obter, conservar e nele progredir. 

        Art. 33.  A orientação profissional será prestada pelos correspondentes serviços de habilitação e 
reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades da pessoa portadora de deficiência, 
identificadas com base em relatório de equipe multiprofissional, que deverá considerar: 

        I - educação escolar efetivamente recebida e por receber; 
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        II - expectativas de promoção social; 

        III - possibilidades de emprego existentes em cada caso;  

        IV - motivações, atitudes e preferências profissionais; e 

        V - necessidades do mercado de trabalho.  

Seção IV 

Do Acesso ao Trabalho 

        Art. 34.  É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa portadora de 
deficiência no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime 
especial de trabalho protegido. 

        Parágrafo único.    Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto no 
caput deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das cooperativas sociais de que trata 
a Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999.  

        Art. 35.  São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência:  

        I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista 
e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não 
sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais;  

        II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e 
previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios especiais para sua concretização; 
e 

        III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma ou mais 
pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de economia familiar, com vista 
à emancipação econômica e pessoal. 

        § 1o  As entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão intermediar a 
modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos II e III, nos seguintes casos: 

        I -  na contratação para prestação de serviços, por entidade pública ou privada, da pessoa 
portadora de deficiência física, mental ou sensorial: e 

        II - na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação profissional 
de adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida de produção ou terapêutica.  

        § 2o  Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação de pessoa 
que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija condições especiais, tais 
como jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho adequado 
às suas especificidades, entre outros. 

        § 3o  Consideram -se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas entre 
outros elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, 
sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as barreiras da 
mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições 
de normalidade.  
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        § 4o  Considera-se oficina protegida de produção a unidade que funciona em relação de 
dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo 
desenvolver programa de habilitação profissional para adolescente e adulto portador de deficiência, 
provendo-o com trabalho remunerado, com vista à emancipação econômica e pessoal relativa.  

        § 5o  Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona em relação de 
dependência com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo a 
integração social por meio de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente 
e adulto que devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, não possa desempenhar 
atividade laboral no mercado competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção. 

        § 6o  O período de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto portador de 
deficiência em oficina protegida terapêutica não caracteriza vínculo empregatício e está condicionado 
a processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento biopsicosocial da pessoa.  

        § 7o  A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio ou contrato formal, 
entre a entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, no qual constará a 
relação nominal dos trabalhadores portadores de deficiência colocados à disposição do tomador. 

        § 8o  A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva deverá promover, em parceria 
com o tomador de serviços, programas de prevenção de doenças profissionais e de redução da 
capacidade laboral, bem assim programas de reabilitação caso ocorram patologias ou se manifestem 
outras incapacidades. 

        Art. 36.  A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco 
por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa 
portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção:  

        I - até duzentos empregados, dois por cento; 

        II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;  

        III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 

        IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 

        § 1o  A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, quando se tratar de 
contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato por 
prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições 
semelhantes.  

        § 2o  Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu curso de 
educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação ou 
diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da 
Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação 
ou reabilitação profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

        § 3o  Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo 
se submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função.  

        § 4o  A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 2o e 3o deste artigo poderá 
recorrer à intermediação de órgão integrante do sistema público de emprego, para fins de inclusão 
laboral na forma deste artigo.  
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        § 5o  Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática de fiscalização, 
avaliação e controle das empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que propiciem 
estatísticas sobre o número de empregados portadores de deficiência e de vagas preenchidas, para 
fins de acompanhamento do disposto no caput deste artigo. 

        Art. 37.  Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em 
concurso público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. 

        § 1o  O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, 
concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da 
classificação obtida. 

        § 2o  Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente. 

        Art. 38.  Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: 

        I -  cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e 

        II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato. 

        Art.  39.  Os editais de concursos públicos deverão conter: 

        I - o número de vagas existentes, bem como o total correspo ndente à reserva destinada à 
pessoa portadora de deficiência;  

        II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; 

        III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme 
a deficiência do candidato; e 

        IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da inscrição, de 
laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa 
da deficiência. 

        Art. 40.  É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de 
deficiência em concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública Federal direta e 
indireta.  

        § 1o  No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de tratamento 
diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as 
condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 

        § 2o  O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área 
de sua deficiência, no prazo estabelec ido no edital do concurso. 

        Art. 41.  A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas 
neste Decreto, participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne:  
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        I - ao conteúdo das provas; 

        II - à avaliação e aos critérios de aprovação;  

        III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e 

        IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

        Art. 42.  A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, 
somente a pontuação destes últimos. 

        Art. 43.  O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe 
multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em 
questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.  

        § 1o  A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:  

        I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 

        II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar; 

        III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas;  

        IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 
utilize; e 

        V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.  

        § 2o  A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a 
deficiência do candidato durante o estágio probatório. 

        Art. 44.  A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de 
deficiência obedecerá ao disposto no art. 20 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

        Art. 45.  Serão implementados programas de formação e qualificação profissional voltados para 
a pessoa portadora de deficiência no âmbito do Plano Nacional de Formação Profissional -
 PLANFOR.  

        Parágrafo único.   Os programas de formação e qualificação profissional para pessoa portadora 
de deficiência terão como objetivos: 

        I - criar condições que garantam a toda pessoa portadora de deficiência o direito a receber uma 
formação profissional adequada;  

        II - organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa portadora de 
deficiência para a inserção competitiva no mercado laboral; e  

        III - ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de educação geral para fomentar o 
desenvolvimento harmônico da pessoa portadora de deficiência, assim como para satisfazer as 
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exigências derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de produção e da evolução social e 
econômica.  

Seção V 

Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer 

        Art. 46.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta 
responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer dispensarão tratamento prioritário 
e adequado aos assuntos objeto deste Decreto, com vista a viabilizar, sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas: 

        I - promover o acesso da pessoa portadora de deficiência aos meios de comunicação social;  

        II - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante: 

        a) participação da pessoa portadora de deficiência em concursos de prêmios no campo das 
artes e das letras; e 

        b) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa portadora de deficiência;  

        III - incentivar a prática desportiva formal e não-formal como direito de cada um e o lazer como 
forma de promoção social; 

        IV - estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas entre a pessoa portadora 
de deficiência e suas entidades representativas; 

        V - assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos de ensino, 
desde o nível pré-escolar até à universidade;  

        VI - promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa portadora de deficiência na 
prática da educação física ministrada nas instituições de ensino públicas e privadas; 

        VII - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com informação adequada à 
pessoa portadora de deficiência; e 

        VIII - estimular a ampliação do turismo à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados de 
transporte.  

        Art. 47.  Os recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura financiarão, entre outras ações, 
a produção e a difusão artístico-cultural de pessoa portadora de deficiência.  

        Parágrafo único.   Os projetos culturais financiados com recursos federais, inclusive oriundos de 
programas especiais de incentivo à cultura, deverão facilitar o livre acesso da pessoa portadora de 
deficiência, de modo a possibilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais. 

        Art. 48.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, 
promotores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer, devem concorrer técnica e 
financeiramente para obtenção dos objetivos deste Decreto.  
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        Parágrafo único.   Serão prioritariamente apoiadas a manifestação desportiva de rendimento e a 
educacional, compreendendo as atividades de:  

        I -  desenvolvimento de recursos humanos especializados; 

        II -  promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, estaduais e locais; 

        III - pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação; e 

        IV - construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações desportivas e de lazer. 

CAPÍTULO VIII 

Da Política de Capacitação de Profissionais Especializados 

        Art. 49.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, 
responsáveis pela formação de recursos humanos, devem dispensar aos assuntos objeto deste 
Decreto tratamento prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes 
medidas: 

        I -  formação e qualificação de professores de nível médio e superior para a educação especial, 
de técnicos de nível médio e superior especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores e 
professores para a formação profissional; 

        II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de recursos 
humanos que atendam às demandas da pessoa portadora de deficiência; e 

        III - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento 
relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. 

CAPÍTULO IX 

Da Acessibilidade na Administração Pública Federal 

        Art. 50.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta adotarão 
providências para garantir a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços, no âmbito de suas 
competências, à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a eliminação 
de barreiras arquitetônicas e obstáculos, bem como evitando a construção de novas 
barreiras.(Revogado pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
        Art. 51.  Para os efeitos deste Capítulo, consideram-se: (Revogado pelo Decreto nº 5.296, de 
2004) 
        I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das instalações e equipamentos 
esportivos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa 
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;  
        II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 
movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em: 
        a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso 
público; 
        b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e 
privados; 
        c) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, 
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sejam ou não de massa; 
        III - pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou 
permanentemente tenha limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio ambiente e de utilizá-
lo; 
        IV - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os 
referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, distribuição de energia 
elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam 
as indicações do planejamento urbanístico; e 
        V - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos 
ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou 
translado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e 
quaisquer outros de natureza análoga. 
        Art. 52.  A construção, ampliação e reforma de edifícios, praças e equipamentos esportivos e de 
lazer, públicos e privados, destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou 
se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. (Revogado pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004) 
        Parágrafo único.  Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de 
edifícios, praças e equipamentos esportivos e de lazer, públicos e privados, destinados ao uso 
coletivo por órgãos da Administração Pública Federal, deverão ser observados, pelo menos, os 
seguintes requisitos de acessibilidade: 
        I - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de 
uso público, serão reservados dois por cento do total das vagas à pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, garantidas no mínimo três, próximas dos acessos de circulação de 
pedestres, devidamente sinalizadas e com as especificações técnicas de desenho e traçado segundo 
as normas da ABNT; 
        II - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras 
arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade da pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 
        III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as 
dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, cumprirá os requisitos de 
acessibilidade; 
        IV - pelo menos um dos elevadores deverá ter a cabine, assim como sua porta de entrada, 
acessíveis para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, em  conformidade com 
norma técnica específica da ABNT; e 
        V - os edifícios disporão, pelo menos, de um banheiro acessível para cada gênero, distribuindo-
se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
        Art. 53.  As bibliotecas, os museus, os locais de reuniões, conferências, aulas e outros 
ambientes de natureza similar disporão de espaços reservados para pessoa que utilize cadeira de 
rodas e de lugares específicos  para pessoa portadora de deficiência auditiva e visual, inclusive 
acompanhante, de acordo com as normas técnicas da ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições 
de acesso, circulação e comunicação. (Revogado pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 
        Art. 54.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, no prazo de três anos a 
partir da publicação deste Decreto, deverão promover as adaptações, eliminações e supressões de 
barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios e espaços de uso público e naqueles que estejam 
sob sua administração ou uso.(Revogado pelo Decreto nº 5.296, de 2004) 

CAPÍTULO X 

Do Sistema Integrado de Informações 

        Art. 55.  Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério 
da Justiça, o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, sob a responsabilidade da CORDE, 
com a finalidade de criar e manter bases de dados, reunir e difundir informação sobre a situação das 
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pessoas portadoras de deficiência e fomentar a pesquisa e o estudo de todos os aspectos que 
afetem a vida dessas pessoas. 

        Parágrafo único.   Serão produzidas, periodicamente, estatísticas e informações, podendo esta 
atividade realizar-se conjuntamente com os censos nacionais, pesquisas nacionais, regionais e 
locais, em estreita colaboração com universidades, institutos de pesquisa e organizações para 
pessoas portadoras de deficiência. 

CAPÍTULO XI 

Das Disposições Finais e Transitórias 

        Art. 56.  A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, com base nas diretrizes e metas do 
Plano Plurianual de Investimentos, por intermédio da CORDE, elaborará, em articulação com outros 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o Plano Nacional de Ações Integradas na Área 
das Deficiências. 

        Art. 57.  Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, comissão 
especial, com a finalidade de apresentar, no prazo de cento e oitenta dias, a contar de sua 
constituição, propostas destinadas a:  

        I - implementar programa de formação profissional mediante a concessão de bolsas de 
qualificação para a pessoa portadora de deficiência, com vistas a estimular a aplicação do disposto 
no art. 36; e 

        II - propor medidas adicionais de estímulo à adoção de trabalho em tempo parcial ou em regime 
especial para a pessoa portadora de deficiência.  

        Parágrafo único.   A comissão especial de que trata o caput deste artigo será composta por um 
representante de cada órgão e entidade a seguir indicados: 

        I - CORDE; 

        II - CONADE; 

        III - Ministério do Trabalho e Emprego;  

        IV - Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência 
Social; 

        V - Ministério da Educação;  

        VI - Ministério dos Transportes;  

        VII - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; e 

        VIII - INSS. 

        Art. 58.  A CORDE desenvolverá, em articulação com órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, programas de facilitação da acessibilidade em sítios de interesse histórico, turístico, 
cultural e desportivo, mediante a remoção de barreiras físicas ou arquitetônicas que impeçam ou 
dificultem a locomoção de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.  
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        Art. 59.  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,  

        Art. 60.  Ficam revogados os Decretos nos 93.481, de 29 de outubro de 1986, 914, de 6 de 
setembro de 1993, 1.680, de 18 de outubro de 1995, 3.030, de 20 de abril de 1999, o § 2o do art. 141 
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e o 
Decreto no 3.076, de 1o de junho de 1999. 

        Brasília, 20 de dezembro de 1999; 178o da Independência e 111o da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Carlos Dias  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.12.1999 

 

 

 

ANEXO H 

 

LEI Nº 6.297 - DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975 – DOU DE 16/12/75 

Dispõe sobre a dedução do lucro tributável, para fins de imposto 
sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas 
realizadas em projetos de formação profissional, e dá outras 
providências. 

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

    Art. 1º As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins do imposto sobre a 
renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas, no período-base, em projetos de 
formação profissional, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho. 

    Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo não deverá exceder, em cada 
exercício financeiro, a 10% (dez por cento) do lucro tributável, podendo as despesas não deduzidas 
no exercício financeiro correspondente serem transferidas para dedução nos três exercícios 
financeiros subseqüentes. 

    Art. 2º Considera-se formação profissional, para os efeitos desta Lei, as atividades realizadas em 
território nacional, pelas pessoas jurídicas beneficiárias da dedução estabelecida no Art. 1º que 
objetivam a preparação imediata para o trabalho de indivíduos, menores ou maiores, através da 
aprendizagem metódica, da qualificação profissional e do aperfeiçoamento e especialização técnica, 
em todos os níveis. 
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    § 1º As despesas realizadas na construção ou instalação de centros de formação profissional, 
inclusive a aquisição de equipamentos, bem como as de custeio do ensino de 1º grau para fins de 
aprendizagem e de formação supletiva, do 2º grau e de nível superior, poderão, desde que 
constantes dos programas de formação profissional das pessoas jurídicas beneficiárias, ser 
consideradas para efeitos de dedução. 

    § 2º As despesas efetuadas, pelas pessoas jurídicas beneficiárias, com os aprendizes 
matriculados nos cursos de aprendizagem a que se referem o Art. 429, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e o Decreto-lei n.º 8.622, de 10 de janeiro de 1946, poderão também ser consideradas para 
efeitos de dedução. 

    Art. 3º As isenções da contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI - 
previstas no Art. 5º do Decreto-lei n.º 4.048, de 22 de janeiro de 1942; Art. 5º do Decreto-lei n.º 4.936, 
de 7 de novembro de 1942 e Art. 4º do Decreto-lei número 6.246, de 5 de fevereiro de 1944, bem 
como as isenções da contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - 
previstas no Art. 6º do Decreto-lei n.º 8.621, de 10 de janeiro de 1946, não poderão ser concedidas 
cumulativamente com a dedução de que trata o Art. 1º desta Lei. 

    Art. 4º O Poder Executi vo estabelecerá as condições que deverão ser observadas pelas entidades 
gestoras de contribuições de natureza parafiscal, compulsoriamente arrecadadas, nos termos da 
legislação vigente, para fins de formação profissional. 

    Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data de sua publicação. 

    Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1976, revogadas as disposições em contrário. 

    Brasília, 15 de dezembro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.  

    Ernesto Geisel 

    Mário Henrique Simonsen 

    Arnaldo Prieto 

    João Paulo dos Reis Velloso  
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ANEXO  I 
 
Atos do Poder Executivo 
DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001 
Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso VIII, da Constituição, 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 13 de 
junho de 200l; 
Considerando que a Convenção entrou em vigor, para o Brasil, em 14 de setembro 
de 2001, nos termos do parágrafo 3, de seu artigo VIII; 
D E C R E T A : 
Art. 1º A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, apensa por cópia ao 
presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes 
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 8 de outubro de 2001; 180º da Independência e 113º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Celso Lafer 
Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 
Os Estados Partes nesta Convenção, 
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Reafirmando que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos 
humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, 
inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação com base na deficiência, 
emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano; 
Considerando que a Carta da Organização dos Estados Americanos, em seu artigo 
3, j, estabelece como princípio que "a justiça e a segurança sociais são bases de 
uma paz duradoura"; 
Preocupados com a discriminação de que são objeto as pessoas em razão de suas 
deficiências; 
Tendo presente o Convênio sobre a Readaptação Profissional e o Emprego de 
Pessoas Inválidas da Organização Internacional do Trabalho (Convênio 159); a 
Declaração dos Direitos do Retardado Mental (AG.26/2856, de 20 de dezembro de 
1971); a Declaração das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiência (Resolução nº 3447, de 9 de dezembro de 1975); o Programa de Ação 
Mundial para as Pessoas Portadoras de Deficiência, aprovado pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas (Resolução 37/52, de 3 de dezembro de 1982); o 
Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo de San Salvador" (1988); os 
Princípios para a Proteção dos Doentes Mentais e para a Melhoria do Atendimento 
de Saúde Mental (AG.46/119, de 17 de dezembro de 1991); a Declaração de 
Caracas da Organização Pan-Americana da Saúde; a resolução sobre a situação 
das pessoas portadoras de deficiência no Continente Americano [AG/RES.1249 
(XXIII-O/93)]; as Normas Uniformes sobre Igualdade de Oportunidades para as 
Pessoas Portadoras de Deficiência (AG.48/96, de 20 de dezembro de 1993); a 
Declaração de Manágua, de 20 de dezembro de 1993; a Declaração de Viena e 
Programa de Ação aprovados pela Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, 
das Nações Unidas (157/93); a resolução sobre a situação das pessoas portadoras 
de deficiência no Hemisfério Americano [AG/RES. 1356 (XXV-O/95)] e o 
Compromisso do Panamá com as Pessoas Portadoras de Deficiência no Continente 
Americano [AG/RES. 1369 (XXVI-O/96)]; e 
Comprometidos a eliminar a discriminação, em todas suas formas e manifestações, 
contra as pessoas portadoras de deficiência, 
Convieram no seguinte: 
Artigo I 
Para os efeitos desta Convenção, entende-se por: 
1. Deficiência 
O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais 
atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico 
e social. 
2. Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 
a) o termo "discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência" significa toda 
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 
deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou percepção de deficiência 
presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência 
de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. 
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b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado 
Parte para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos 
portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si 
mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a 
aceitar tal diferenciação ou preferência. Nos casos em que a legislação interna 
preveja a declaração de interdição, quando for necessária e apropriada para o seu 
bem-estar, esta não constituirá discriminação. 
Artigo II 
Esta Convenção tem por objetivo prevenir e eliminar todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e propiciar a sua plena 
integração à sociedade. 
Artigo III 
Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a: 
1. Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista, ou de 
qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a discriminação contra 
as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a sua plena integração à 
sociedade, entre as quais as medidas abaixo enumeradas, que não devem ser 
consideradas exclusivas: 
a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para eliminar 
progressivamente a discriminação e promover a integração na prestação ou 
fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e atividades, tais como o 
emprego, o transporte, as comunicações, a habitação, o lazer, a educação, o 
esporte, o acesso à justiça e aos serviços policiais e as atividades políticas e de 
administração; 
b) medidas para que os edifícios, os veículos e as instalações que venham a ser 
construídos ou fabricados em seus respectivos territórios facilitem o transporte, a 
comunicação e o acesso das pessoas portadoras de deficiência; 
c) medidas para eliminar, na medida do possível, os obstáculos arquitetônicos, de 
transporte e comunicações que existam, com a finalidade de facilitar o acesso e uso 
por parte das pessoas portadoras de deficiência; e 
d) medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar esta Convenção 
e a legislação interna sobre esta matéria estejam capacitadas a fazê -lo. 
2. Trabalhar prioritariamente nas seguintes áreas: 
a) prevenção de todas as formas de deficiência preveníveis; 
b) detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, formação 
ocupacional e prestação de serviços completos para garantir o melhor nível de 
independência e qualidade de vida para as pessoas portadoras de deficiência; e 
c) sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, destinadas a 
eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que atentam contra o direito das 
pessoas a serem iguais, permitindo desta forma o respeito e a convivência com as 
pessoas portadoras de deficiência. 
Artigo IV 
Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes comprometem-se a: 
1. Cooperar entre si a fim de contribuir para a prevenção e eliminação da 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. 
2. Colaborar de forma efetiva no seguinte: 
a) pesquisa científica e tecnológica relacionada com a prevenção das deficiências, o 
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tratamento, a reabilitação e a integração na sociedade de pessoas portadoras de 
deficiência; e 
b) desenvolvimento de meios e recursos destinados a facilitar ou promover a vida 
independente, a auto-suficiência e a integração total, em condições de igualdade, à 
sociedade das pessoas portadoras de deficiência. 
Artigo V 
1. Os Estados Partes promoverão, na medida em que isto for coerente com as suas 
respectivas legislações nacionais, a participação de representantes de organizações 
de pessoas portadoras de deficiência, de organizações não-governamentais que 
trabalham nessa área ou, se essas organizações não existirem, de pessoas 
portadoras de deficiência, na elaboração, execução e avaliação de medidas e 
políticas para aplicar esta Convenção. 
2. Os Estados Partes criarão canais de comunicação eficazes que permitam difundir 
entre as organizações públicas e privadas que trabalham com pessoas portadoras 
de deficiência os avanços normativos e jurídicos ocorridos para a eliminação da 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. 
Artigo VI 
1. Para dar acompanhamento aos compromissos assumidos nesta Convenção, será 
estabelecida uma Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, constituída por um 
representante designado por cada Estado Parte. 
2. A Comissão realizará a sua primeira reunião dentro dos 90 dias seguintes ao 
depósito do décimo primeiro instrumento de ratificação. Essa reunião será 
convocada pela Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e será 
realizada na sua sede, salvo se um Estado Parte oferecer sede. 
3. Os Estados Partes comprometem-se, na primeira reunião, a apresentar um 
relatório ao Secretário-Geral da Organização para que o envie à Comissão para 
análise e estudo. No futuro, os relatórios serão apresentados a cada quatro anos. 
4. Os relatórios preparados em virtude do parágrafo anterior deverão incluir as 
medidas que os Estados membros tiverem adotado na aplicação desta Convenção e 
qualquer progresso alcançado na eliminação de todas as formas de discriminação 
contra as pessoas portadoras de deficiência. Os relatórios também conterão todas 
circunstância ou dificuldade que afete o grau de cumprimento decorrente desta 
Convenção. 
5. A Comissão será o foro encarregado de examinar o progresso registrado na 
aplicação da Convenção e de intercambiar experiências entre os Estados Partes. Os 
relatórios que a Comissão elaborará refletirão o debate havido e incluirão informação 
sobre as medidas que os Estados Partes tenham adotado em aplicação desta 
Convenção, o progresso alcançado na eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, as circunstâncias ou 
dificuldades que tenham tido na implementação da Convenção, bem como as 
conclusões, observações e sugestões gerais da Comissão para o cumprimento 
progressivo da mesma. 
6. A Comissão elaborará o seu regulamento interno e o aprovará por maioria 
absoluta. 
7. O Secretário-Geral prestará à Comissão o apoio necessário para o cumprimento 
de suas funções. 
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Artigo VII 
Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou 
permitir que os Estados Partes limitem o gozo dos direitos das pessoas portadoras 
de deficiência reconhecidos pelo Direito Internacional consuetudinário ou pelos 
instrumentos internacionais vinculantes para um determinado Estado Parte. 
Artigo VIII 
1. Esta Convenção estará aberta a todos os Estados membros para sua assinatura, 
na cidade da Guatemala, Guatemala, em 8 de junho de 1999 e, a partir dessa data, 
permanecerá aberta à assinatura de todos os Estados na sede da Organização dos 
Estados Americanos até sua entrada em vigor. 
2. Esta Convenção está sujeita a ratificação. 
3. Esta Convenção entrará em vigor para os Estados ratificantes no trigésimo dia a 
partir da data em que tenha sido depositado o sexto instrumento de ratificação de 
um Estado membro da Organização dos Estados Americanos. 
Artigo IX 
Depois de entrar em vigor, esta Convenção estará aberta à adesão de todos os 
Estados que não a tenham assinado. 
Artigo X 
1. Os instrumentos de ratificação e adesão serão depositados na Secretaria-Geral 
da Organização dos Estados Americanos. 
2. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou aderir a ela depois do depósito do 
sexto instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a 
partir da data em que esse Estado tenha depositado seu instrumento de ratificação 
ou adesão. 
Artigo XI 
1. Qualquer Estado Parte poderá formular propostas de emenda a esta Convenção. 
As referidas propostas serão apresentadas à Secretaria-Geral da OEA para 
distribuição aos Estados Partes. 
2. As emendas entrarão em vigor para os Estados ratificantes das mesmas na data 
em que dois terços dos Estados Partes tenham depositado o respectivo instrumento 
de ratificação. No que se refere ao restante dos Estados partes, entrarão em vigor 
na data em que depositarem seus respectivos instrumentos de ratificação. 
Artigo XII 
Os Estados poderão formular reservas a esta Convenção no momento de ratificá-la 
ou a ela aderir, desde que essas reservas não sejam incompatíveis com o objetivo e 
propósito da Convenção e versem sobre uma ou mais disposições específicas. 
Artigo XIII 
Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas qualquer Estado Parte poderá 
denunciá-la. O instrumento de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. Decorrido um ano a partir da data de 
depósito do instrumento de denúncia, a Convenção cessará seus efeitos para o 
Estado denunciante, permanecendo em vigor para os demais Estados Partes. A 
denúncia não eximirá o Estado Parte das obrigações que lhe impõe esta Convenção 
com respeito a qualquer ação ou omissão ocorrida antes da data em que a denúncia 
tiver produzido seus efeitos. 
Artigo XIV  
1. O instrumento original desta Convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês 
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e português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia autenticada de seu texto, 
para registro e publicação, ao Secretariado das Nações Unidas, em conformidade 
com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas. 
2. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos notificará os Estados 
membros dessa Organização e os Estados que tiverem aderido à Convenção sobre 
as assinaturas, os depósitos dos instrumentos de ratificação, adesão ou denúncia, 
bem como sobre as eventuais reservas. 

   

 

 

 

11  – APÊNDICE 
 
APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO EMPRESAS  
 
 

Este questionário destina -se a coletar dados sobre as dificuldades 
enfrentadas pelas Empresas na inserção da Pessoa Portadora de Deficiência. Não 
é necessário identificar-se, caso não queira. Preencha as questões, por gentileza, 
não deixe nenhuma em branco. A pesquisadora responsável, estará à disposição 
para esclarecer dúvidas. 

 
Dados Pessoais: 
01.      Cargo Exercido 
 
02. Tempo  na função:             anos 
 
03. Tempo de trabalho na empresa atual:        anos /         meses 
 
04. Formação Acadêmica: 
 
05. Número de funcionários na Empresa: 
 
06. Ramo de atuação: 
 
07. Tipo de empresa: 

( ) empresa nacional de pequeno porte 
( ) empresa nacional de médio porte 
( ) empresa nacional de grande porte 
( ) empresa multinacional de pequeno porte  
( ) empresa multinacional de médio porte 
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( ) empresa multinacional de grande porte 
 

08. Você tem PPD ( Pessoa Portadora de Deficiência) na Empresa? 
( ) sim 
( ) não 
 

09.  A Empresa cumpre a Lei de cotas? 
( ) sim 
( ) não. ( se não porque?).______ 
 

10.  Onde a empresa achou os PPDs? 
( ) anúncios ( jornais, sites, revistas etc...) 
( ) consultoria externa  
( ) Instituições que cuidam da inserção 
( ) SENAI, SESI, Sindicatos, Força Sindical 
( ) outras: exemplifique:______ 

11.  A empresa sabe onde  ou quem pode assessorar e apoiar o processo de 
inclusão? 
( ) sim, exemplifique:______ 
( ) não 
 

12. Quais foram as maiores dificuldades na inserção? 
           ( ) falta de qualificação 
 ( ) não saber onde encontrar os PPDs 
 ( ) outras, exemplifique 
 __________________________________________________________ 
 

 
13. Na sua opinião, o que os profissionais de RH mais necessitam para inserir os 

PPDs?  
 ( ) maiores informações de onde encontrá -los 
 ( ) incentivos fiscais 
 ( ) outros, exemplifique 
 
 
14.  O RH desenvolve algum programa que visa à capacitação do profissional 

deficiente? 
( ) sim 
( ) não 
Em caso afirmativo, quais são?  
 
 

15.  Desde 1975 tínhamos a Lei 6.297 que permitia às empresas descontar em 
dobro no IR todos os gastos com qualificação de empregados, porém com a 
entrada do Presidente Fernando Collor de Melo, esta Lei foi extinta. 
Você tinha conhecimento desta Lei? 
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( ) sim 
( ) não 

 
16. Você tem conhecimento se sua empresa ou outras em que você prestou 

serviço, se beneficiaram da Lei 6.297? 
 ( ) sim 
 ( ) não 
 
17. Se tem conhecimento, você poderia relatar alguma experiência, quer positiva, 

quer negativa? 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________
_____  
 
 

 
18. Se hoje as empresas tivessem uma Lei similar  a Lei 6.297, que desse 

incentivos fiscais as empresas principalmente com ênfase em treinamento 
aos PPDs, você acredita que as empresas  mudariam a sua mentalidade, se 
preocupando mais em desenvolve-lo do que  achar um PPD adequado? 

 ( ) sim 
 ( ) não 
 
19. Que outros tipos de incentivos ou programas você acredita que seriam 

necessários para auxiliar as Empresas no processo de inserção dos PPDs?. 
 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________
______ 

 
Caso queira se identificar: 
Nome do declarante : 
Nome da empresa: 
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APÊNDICE B -  QUESTIONÁRIO ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
 

Este questionário destina -se a coletar dados sobre as dificuldades 
enfrentadas pelas Instituições na inserção da Pessoa Portadora de Deficiência 
(PPD) no mercado de trabalho. Não é necessário identificar-se, caso não queira. 
Preencha as questões, por gentileza, não deixe nenhuma em branco. A 
pesquisadora responsável, estará à disposição para esclarecer dúvidas. 

 
Dados do Respondente: 
 
01       Cargo Exercido: 
  
02       Tempo  na função:  _______ anos 
 
03. Tempo de trabalho na atual instituição: ______________ 
 
04. A quanto tempo a instituição trabalha com  a inserção do PPD, no mercado de 

trabalho?________________ 
 
05. Número de PPDs atendidos pela instituição: _________________ 
 
06. Existe dados ou estatísticas de quantos PPDs já foram inseridos pela sua 

instituição? 
 ( ) sim, quantos? __________________ 
 ( ) não 
 
07.  Quais são as maiores dificuldades encontradas para inserir os PPDs nas 

empresas? 
           ( ) falta de qualificação dos PPDs 
 ( ) Empresas não   sabem onde encontrar os PPDs 
 ( ) outras, exemplifique 
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 __________________________________________________________ 
 
08. Se as empresas tivessem benefícios fiscais na inclusão dos deficientes, você 

acha que mudaria essa situação? 
 ( ) sim 
 ( ) não 
 
08. Que contribuição a sua instituição  poder dar ao processo de inclusão do 

PPDs no Mercado de trabalho?_________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
09.  Desde 1975 tínhamos a Lei 6.297 que permitia às empresas descontar em 

dobro no IR todos os gastos com qualificação de empregados, porém com a 
entrada do Presidente Fernando Collor de Melo, esta Lei foi extinta. 
Você tinha conhecimento desta Lei? 
( ) sim 
( ) não 
 

10. Se hoje as empresas tivessem uma Lei similar  a Lei 6.297, que desse 
incentivos fiscais as empresas principalmente com ênfase em treinamento 
aos PPDs, você acredita que as empresas  mudariam a sua mentalidade, se 
preocupando mais em desenvolve-lo do que  achar um PPD adequado? 

 ( ) sim 
 ( ) não 
  

 
11      Que outros tipos de incentivos ou programas você acredita que seriam 

necessários para auxiliar as Empresas no processo de inserção dos PPDs?. 
 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________
______ 
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APÊNDICE C -  QUESTIONÁRIO INSTITUIÇÕES DO DIREITO PRIVADO 
 
 

Este questionário destina -se a coletar dados sobre as dificuldades 
enfrentadas pelas Instituições do Direito Privado na inserção da Pessoa 
Portadora de Deficiência (PPD), no mercado de trabalho, devido a falta de 
qualificação. Não é necessário identificar-se, caso não queira. Preencha as 
questões, por gentileza, não deixe nenhuma em branco. A pesquisadora 
responsável, estará à disposição para esclarecer dúvidas. 

 
Dados Pessoais: 
 
01. Cargo Exercido: 
 
02. Tempo  na função:  _______ anos 
 
03. Tempo de trabalho na Organização atual: ______anos /________meses 
 
04. Qual a denominação da Organização do Direito 
Privado:__________________ 
 
05. Quantas Empresas vocês representam? 
_______________________________ 
 
06. Vocês possuem dados da quantidade de PPD ( Pessoa Portadora de 

Deficiência) estão atualmente empregadas? 
  ( ) sim, quantas? _________________________________ 
  ( ) não 
 
07. Vocês sabem quais são os problemas mais comum enfrentados pelas 

empresas na contratação dos deficientes? 
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 ( ) falta de qualificação dos PPDs 
( ) Empresas não   sabem onde encontrar os PPDs 

 ( ) outras, exemplifique 
 __________________________________________________________ 
 
08. Quais ações vocês tem tomado para ajudar as empresas na contração? 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 
 
09.  Desde 1975 tínhamos a Lei 6.297 que permitia às empresas descontar em 

dobro no IR todos os gastos com qualificação de empregados, porém com a 
entrada do Presidente Fernando Collor de Melo, esta Lei foi extinta. 
Você tinha conhecimento desta Lei? 
( ) sim 
( ) não 
 

10. Se hoje as empresas tivessem uma Lei similar  a Lei 6.297, que desse 
incentivos fiscais as empresas principalmente com ênfase em treinamento 
aos PPDs, você acredita que as empresas  mudariam a sua mentalidade, se 
preocupando mais em desenvolve-lo do que  achar um PPD adequado? 

 ( ) sim 
 ( ) não 

 
______________________________________________________________ 

 
 
11      Que outros tipos de incentivos ou programas você acredita que seriam 

necessários para auxiliar as Empresas no processo de inserção dos PPDs?. 
 
 ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 


