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1. Resumo do projeto com resultados preliminares 
 

O presente artigo, editado com o objetivo de análise bibliográfica, visa o estudo do 

direito como agente de inclusão social da pessoa com deficiência a partir da legislação do 

Município de São Paulo, da Constituição Federal e dos demais dispositivos que regulam a 

inclusão do portador de necessidades especiais. O enfoque volta-se especialmente para 

questão dos direitos relativos ao mercado de trabalho, em relação ao qual as normas 

existentes procuram ser um indutor da inclusão social, possibilitando um incremento nas 

oportunidades das pessoas com deficiência. 

Os resultados obtidos consistem na pesquisa e exposição acerca da legislação, o que 

possibilita o conhecimento sistematizado de tais conteúdos de maneira a se entender como 

o legislador positivou normas no sentido de se garantir proteção e igualdade de 

oportunidades das pessoas com deficiência. 



 

 
2. Introdução 
 

A presente pesquisa busca elucidar a relevância do direito para que as pessoas 

portadoras de necessidades especiais sejam introduzidas na sociedade, amparando-as com 

determinações previstas na legislação brasileira, de forma que a não observância de tais 

normas pode acarretar sanções que abarcam desde a aplicação de multas administrativas à 

sanções penais, motivos que indicam parte do amadurecimento da população.  

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de evitar e erradicar as 

crueldades e torturas ocorridas em tal período criou-se a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem – esta que ao contrário do Código Civil de 1916, (que defendia principalmente o 

patrimônio econômico), possui em sua natureza o homem, emanando valores essenciais 

para a sua existência digna. A partir de então, os Direitos Humanos foram incorporados às 

constituições de diferentes países e nas normas derivadas delas. Ressalta-se que em 

decorrência disso, a noção de igualdade passa a ser substancial, consistindo, como cita 

Aristóteles, em célebre passagem de Ética a Nicômaco, em: “tratar os iguais de maneira 

igual e os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades”. Assim, dentre 

as funções da legislação, está o dever de criar as condições necessárias para o livre 

desenvolvimento da personalidade e da inclusão da pessoa portadora de necessidades 

especiais. 

Persiste na atualidade a necessidade de se promover aperfeiçoamentos na 

legislação, divulgar os direitos existentes aos destinatários das normas e dar maior 

efetividade a todo arcabouçou jurídico que tem sido construído no Brasil nas últimas 

décadas, seja no plano federal, estadual e municipal. Igualmente relevante é a organização 

sistemática da legislação com a exposição organizada de quais os direitos relativos às 

pessoas com deficiência. 

Dessa forma, o presente artigo verifica a maneira com que o Direito trata a inclusão 

da pessoa com deficiência com foco no âmbito trabalhista a partir da Constituição Federal, 

de normas do Município de São Paulo, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 

demais dispositivos.  



 

 
3.  Materiais e Métodos 
 
A partir da análise bibliográfica, os materiais utilizados como base e fundamento da 

pesquisa consistem primordialmente, no texto da legislação, em livros e artigos sobre o 

tema, assim como a leitura complementar de jornais e revistas que se referem à temática 

selecionada. 

 
4.  Resultado e Discussão 
 
A realização desta pesquisa permitiu verificar a real intenção do Poder Legislativo em 

criar normas que imponham o dever de incluir a pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho, contribuindo para que a exclusão social em decorrência do preconceito diminua. 

Além disso, a evolução tecnológica inserida no ambiente trabalhista é um fator 

preponderante que justifica o crescente número de portadores de necessidades especiais 

empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo-se ressaltar a 

influência das empresas não apenas como contratantes, mas como acessíveis (do ponto de 

vista estrutural), informadas e preparadas, que propagam esses mesmos princípios entre os 

colegas de trabalho para um ambiente laboral respeitoso e harmônico.  

Do ponto de vista Constitucional, um conjunto de normas estabelecia os princípios e 

normas gerais aplicáveis, assegurando: “Proibição de qualquer discriminação no tocante a 

salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência” (Art. 7º, XXXI); “A lei 

reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 

deficiência e definirá os critérios de sua admissão” (Art. 37, VIII); “A habilitação e reabilitação 

das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária 

por meio da assistência social” (Art. 203, IV); “A garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família” (Art. 203, V); “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” (Art. 227, § 1º, II). “Construção dos logradouros e dos edifícios de uso público 



 

e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às 

pessoas portadoras de deficiência” (Art. 227, § 2º). 

No plano infraconstitucional, destaca-se como principal contribuição legislativa federal veio 

com a  Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, que “ 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”. Neste mesmo sentido, há ainda o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 

que “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”. Finalmente, destaca-se o artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

que “Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências” e no 

referido artigo esclarece a política de ações afirmativa (Cotas) para pessoas com deficiência. 

No plano Municipal deve-se observar o surgimento da legislação relativa ao tema a partir 

da década de 1980 e um sensível aumento da preocupação do legislador nas últimas duas 

décadas, bem como do Poder Executivo. Considerando as competências estabelecidas na 

Constituição Federal, pode-se notar que o município enfatiza dois aspectos na legislação. 

Primeiro, a constituição de órgãos, secretaria e comissões voltadas especialmente para tornar as 

políticas mais eficientes e tratar o tema de modo mais orgânico, com maior participação das 

sociedade civil. Segundo, a municipalidade enfatiza os aspectos ligados à mobilidade das 

pessoas com deficiência, isso inclui especialmente três pontos: adequação dos logradouros 

públicos; legislação sobre edificações públicas e particulares; regulamentação acerca do 

transporte público e serviços de caráter especial. 

Deve-se observar ainda que a efetividade da inclusão social não está sob a 

dependência de atos meramente descritivos numa codificação de leis, mas nas 

competências que o Direito possui, na condição de disciplinador e orientador da sociedade, 

de modo que seja este um sujeito que participa e proporciona a colocação, participação e 

vivência do deficiente numa sociedade que respeita as suas limitações físicas, psíquicas 



 

e/ou fisiológicas, de maneira que tais fatores não configurem empecilhos para o seu livre 

desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual e econômico. 

 

 
5. Conclusão 
 

À vista disso, conclui-se que o Direito é o agente de extremo relevo, sem o qual a 

inclusão social espontânea dificilmente ocorreria por parte das empresas, haja em vista o 

preconceito e a desinformação em relação ao empenho laboral de um funcionário deficiente.  

Por isso, as quotas nada mais são que um meio de suprimir a desigualdade existente 

na busca por uma oportunidade de trabalho, sendo que a fiscalização sobre os processos de 

contratação e também à devida adequação da empresa e função a ser exercida pelo 

funcionário especial, deve ser constante para assegurar o pleno exercício dos direitos 

constitucionais e trabalhistas estabelecidos, devendo-se observar, inclusive, se a empresa 

contrata a partir da sua responsabilidade ético-social ou com o intuito de criar uma imagem 

benéfica para atender aos interesses capitalistas.  

Destaca-se a importância de disseminar estas informações, tanto para os 

empregadores, quanto para as pessoas com deficiência e a população em geral.  

Os passos iniciais em direção a uma sociedade inclusiva já foram dados pelo Direito, 

porém esta é uma caminhada constante e diária que requer a participação de todos, afinal, 

incluir é um dever de todos nós.  
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