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Direito ao Trabalho 



Direito ao Trabalho 

- Podemos observar que o direito ao trabalho está previsto no 

artigo 6º da Carta Magna: 

- Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 



Direito ao Trabalho 

- Artigo 34.  A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de 

sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e 

inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 

- §1º. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de 

qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de 

trabalho acessíveis e inclusivos. 



Direito ao Trabalho 

- § 2º. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e 

favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por 

trabalho de igual valor. 

 



Direito ao Trabalho 

- §3º. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência 

e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive 

nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, 

exames admissional e periódico, permanência no emprego, 

ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como 

exigência de aptidão plena. 

 



Direito ao Trabalho 

- §4º.  A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao 

acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos 

de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais 

oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades 

com os demais empregados. 

- §5º. É garantida aos trabalhadores com deficiência 

acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. 



Direito ao Trabalho 

- Artigo 35.  É finalidade primordial das políticas públicas de 

trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e 

de permanência da pessoa com deficiência no campo de 

trabalho. 



Direito ao Trabalho 

- Parágrafo único. Os programas de estímulo ao 

empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o 

cooperativismo e o associativismo, devem prever a 

participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de 

linhas de crédito, quando necessárias. 



Direito ao Trabalho 

- O artigo 34 da Lei repete, propositadamente, o teor do artigo 

27 da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

da Organização das Nações Unidas. 

- A Convenção reserva um artigo exclusivo sobre Trabalho, mas, 

antes, o artigo 8º destaca: Promover o reconhecimento das 

habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas com 

deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e ao 

mercado laboral. 



Direito ao Trabalho 

- Anterior à Convenção, e dada a sua importância para as 

pessoas com deficiência, é válido destacar a chamada “Lei de 

Cotas”, artigo 93 da Lei federal nº 8213/91, que estabelece 

obrigatoriedade de reserva de vagas, em empresas acima de 

100 funcionários, a trabalhadores com deficiência, no limite 

mínimo de 2 a 5%, conforme o porte da empresa. 



Direito ao Trabalho 

- Anterior à Convenção, e dada a sua importância para as 

pessoas com deficiência, é válido destacar a chamada “Lei de 

Cotas”, artigo 93 da Lei federal nº 8213/91, que estabelece 

obrigatoriedade de reserva de vagas, em empresas acima de 

100 funcionários, a trabalhadores com deficiência, no limite 

mínimo de 2 a 5%, conforme o porte da empresa. 



Direito ao Trabalho 

- Por certo já evoluímos muito em consagração de direitos 

trabalhistas e direitos das pessoas com deficiência nas últimas 

décadas. Afora os dispositivos gerais e princípios postos, a 

Carta Constitucional trouxe o artigo 7º, XXXI, que proíbe 

discriminação para admissão e remuneração em razão de 

deficiência e o artigo 37, inciso VIII, que garante reserva de 

vagas na Administração Direta e Indireta. 



Direito ao Trabalho 

- A legislação ordinária veio em seguida com a Lei n° 7.853/89, 

que estipulou no artigo 2º uma política pública de acesso ao 

emprego público e privado. A Lei n° 8.112/90, que 

estabeleceu a reserva de 5% a 20% dos cargos da 

Administração Direta e Indireta a pessoas com deficiência. 



Direito ao Trabalho 

- A Lei n° 8.213/91, que no artigo 93 estabeleceu as cotas de 

2% até 5% de emprego para pessoas com deficiência ou 

reabilitadas nas empresas com mais de 100 empregados. Logo 

depois, o Decreto n° 3.298/99 e, por fim, o Decreto n° 

5.296/04, que regulamentaram as leis n° 10.048 e 10.098 

ambas de 2000, para o transporte público adaptado e remoção 

de barreiras arquitetônicas. 



Direito ao Trabalho 

- A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre 

escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas; 

- As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer 

natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho 

acessíveis e inclusivos; 



Direito ao Trabalho 

- A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e 

favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por 

trabalho de igual valor; 

- Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com 

deficiência apoiada. 


