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RESUMO 
 
 
O presente trabalho teve como objetivo entender o significado do trabalho para os 

indivíduos portadores de necessidades especiais e o que os motiva a  trabalhar e 

buscar um emprego. O trabalho abordou, inicialmente, os conceitos e as 

definições de trabalho e deficiência. Nos subtítulos discuti a relação entre o 

trabalho e a deficiência: o significado do trabalho para os indivíduos, definição de 

deficiência, lei de inclusão e as experiências de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho. 

Foram entrevistados quatro sujeitos, portadores de necessidades especiais 

diversas: deficiência física, auditiva, visual e mental. A entrevistas semi-dirigidas 

procuraram conhecer como acontecem as relações de trabalho segundo o ponto 

de vista dos portadores de necessidades especiais. 

A analise das entrevistas foi feita do entendimento das falas discutidas e da teoria 

que fundamenta esse projeto. Foram apresentadas na forma de mapas, de 

associação de idéias, onde as questões foram utilizadas como categorias de 

análise. Essa forma de apresentação permitiu a comparação das falas.  

A discussão e análise das entrevistas nos mostra questões como as mudanças 

que podem ser identificadas na vida de portadores de necessidades especiais 

após a inclusão no mercado de trabalho,  a importância do trabalho a vida das 

pessoas e uma nova visão sobre o papel social que estes indivíduos representam 

na comunidade. 
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Sobre os sentidos.... 
 

“Ao contrário do que em geral se crê, sentido e  
significado nunca foram a mesma coisa, o significado 

 fica-se por aí, é directo, literal, explícito, fechado 
 em si mesmo, unívoco, por assim dizer; ao passo  
que o sentido não é capaz de permanecer quieto, 

 fervilha de sentidos segundos, terceiros e quartos,  
de direções irradiantes que se vão dividindo e  

subdividindo em ramos e ramilhos, até se perderem  
de vista, o sentido de cada palavra parece-se com 

uma estrela quando se põe a projectar marés vivas 
 pelo espaço fora, ventos cósmicos, perturbações 

 magnéticas, aflições.” 
 

José Saramago 
Todos os nomes. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Ao longo do curso de Psicologia, sempre me despertou muita curiosidade 

estudar o universo das pessoas portadoras de deficiência. O interesse de 

conhecer o ponto de vista desse grupo social, nasceu em 2005 a partir da  

realização de um trabalho na APAE-SP, onde através de grupos terapêuticos, tive 

a oportunidade de ouvir um pouco sobre as perspectivas, sonhos e desejos de 

adolescentes e adultos portadores de diferentes deficiências mentais. O mundo do 

trabalho estava presente na vida de praticamente todos os alunos, seja no relato 

das atividades que desenvolviam fora da entidade ou no desejo de alguns de 

sentirem-se úteis através do reconhecimento  e aproveitamento de sua mão-de-

obra e capacidade.  

 

A escolha desse tema justifica-se pelo interesse de investigar como se dá a 

inserção desses indivíduos portadores de necessidades especiais (PNE’s) no 

mercado de trabalho. Diversos fatores influenciam essa relação: a superação dos 

preconceitos (da sociedade em geral e da própria família), a dificuldade de 

encontrar o trabalho certo para a pessoa certa, ou seja, identificar atividades em 

que o excepcional possa exercer o trabalho aproveitando suas habilidades. É 

essencial também preparar o ambiente de trabalho, com providencias físicas (de 

acessibilidade), sociais e educacionais.  Á partir desses fatores, surge o interesse 

em saber os motivos que levam uma pessoa portadora de necessidades especiais 

a procurar um trabalho. 

 

Atualmente trabalho no departamento de Recursos Humanos de uma 

empresa, e esse sempre foi meu foco na área da Psicologia. E são profissionais 

dessa área organizacionais, que muitas vezes são os responsáveis pela 

contratação e inserção de portadores de necessidades especiais nas instituições.  

 

A partir desses temas decidi abordar, inicialmente, os conceitos e as 

definições de trabalho e deficiência. Nos subtítulos tenho como objetivo discutir a 
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relação entre o trabalho e a deficiência: o significado do trabalho para os 

indivíduos, definição de deficiência, lei de inclusão e as experiências de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho. 

 

É importante ressaltar a importância que as leis de proteção das pessoas 

portadoras de deficiência, desempenham na vida delas, no que tange à questão 

da acessibilidade e da integração destas na sociedade.  Muitas leis foram criadas 

pelo governo com o intuito de defender os direitos das pessoas portadoras de 

deficiências, as quais se enquadram na categoria de “leis que não pegam”, que 

precisam antes da conscientização de todos os agentes envolvidos no processo.   

 

As experiências de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

oferecem a percepção do potencial desses indivíduos para desenvolver muitas 

atividades, desde que ofereçam efetividade dessa potencialidade, e motivem sua 

realização. 

 

Uma das dificuldades encontradas pelas empresas é a de desenvolver 

projetos bem estruturados, que cumpram as exigências das leis de cotas que 

asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas 

portadoras de deficiência, e sua efetiva integração social. Elas esbarram nas 

discriminações do passado. Deficientes, com freqüência eram excluídos, pela 

própria família, do ensino com qualidade e do convívio social. Pessoas com 

diferentes tipos de deficiência podem exercer praticamente qualquer atividade 

profissional. Nesta fase de transição, entretanto, encontrar mão-de-obra 

qualificada tem sido um desafio. 

 

Estudos realizados recentemente mostram algumas transformações ao 

referir-se à pessoa portadora de deficiência mental, dentre as quais aquela que a 

pesquisa realizada por Maestrello (1983) aponta: uma nova visão sobre o papel 

social que este individuo representa na comunidade, ou seja, a pessoa com 

deficiência mental deixando de ser vista como alguém apenas a exigir cuidados 

 9



especiais e passando, portanto, a ser vista como um elemento integrante de sua 

comunidade.  

 

O objetivo central desse trabalho é o de entender o significado do trabalho para os 

indivíduos portadores de necessidades especiais e o que os motiva a trabalhar e 

buscar um emprego. Isso foi realizado a partir do relato de quatro sujeitos 

portadores de necessidades especiais (cegueira, surdez, deficiência física e 

mental), que estavam envolvidos com o universo do trabalho, ou seja, são 

empregados. Procuramos entender o olhar e o significado que o indivíduo tem da 

sua história profissional.  
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CAPÍTULO 1: O TRABALHO E A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
 
 

 

1.1 A história do trabalho 
 
  O trabalho sempre apareceu como um elemento organizador das 

sociedades e da vida coletiva. No inicio dos tempos, desde o surgimento da 

humanidade, e desde que temos relatos, já havia trabalho, mesmo em formas bem 

rudimentares, como a transformação da natureza pelas mãos dos homens, ou a 

confecção de instrumentos utilizados para subsistência e sobrevivência.  

 

 Nos primórdios de nossa civilização, o trabalho era um dos elementos 

chaves,  norteando e organizando nossa sociedade. Era utilizado como meio de 

sobrevivência, alimentação, moradia e autodefesa.  

 

 Na Idade Antiga (entre 2700 a.C. a 400), o trabalho, voltado para a 

sobrevivência, era uma tarefa pouca “reconhecida”, considerada “menor” e, 

portanto, era papel dos escravos, os não cidadãos, indivíduos sem direito político. 

As atividades de grande valor eram as atividades políticas, religiosas e filosóficas, 

e por isso, eram exercidas pelo Rei ou Imperador e a nobreza. A atividade do 

escravo era para atender as necessidades vitais, e atendia o consumo. Já aos 

nobres e filósofos cabia a atividade de ação e discurso voltada à coletividade. 

 

 Na Idade Média (entre 400 a 1400), surge o trabalho em propriedade 

privada, e cresce o surgimento de artesões que constroem objetos eu facilitam o 

dia-a-dia da população.  O trabalho ligado à produção e criação de objetos passa 

a ser valorizado, e há uma queda das atividades ligadas à ação e ao discurso. Até 

hoje persiste essa valorização. 
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 Com o fim do Feudalismo (entre séculos XV e XVI), surgem as grandes 

monarquias, e junto com elas, o período das navegações e descobertas. O 

comercio passa, então, a ser o centro das atividades econômicas e políticas e 

fonte de riquezas, junto com a exploração das novas terras descobertas. A 

produção de artefatos continua sendo muito valorizada. 

 

 Na Europa, no século XVIII, surge a Primeira Revolução Industrial. Foram 

inventadas máquinas, que substituiriam, pela primeira vez, a força de trabalho 

humana pela energia gerada a vapor. Surge um grande êxodo rural, onde as 

pessoas atraídas pela possibilidade de trabalho na indústria  mudam para a 

cidade. O trabalho passa a ser assalariado, ou seja, vende-se a força de trabalho 

em troca de um valor monetário. O produto do trabalho passa a ser patrimônio 

daquele que possui o meio de produção, a maquina. O trabalhador livre não 

possui o produto de seu trabalho e não é responsável pelas suas condições.  

 

 Nesse contexto, com uma necessidade de maior politização da população, 

a luta pelos direitos do trabalhador, que surgem as organizações sindicais, que 

buscam melhorias das condições de trabalho e de vida da população.  

 

 Paralelamente ao avanço tecnológico, acontece a Segunda Revolução 

Industrial,  no final do século XIX, marcada pelo surgimento da eletricidade, do 

motor de explosão, da química orgânica e dos materiais sintéticos. Esse padrão 

de tecnologia permitiu a expansão industrial. Era o nascimento da produção em 

massa, do barateamento dos custos de produção e a acessibilidade do consumo 

pela população em geral. 

 

 O processo de industrialização expandiu e atingiu inclusive os paises sub 

desenvolvidos, como o Brasil, entre os anos de 1950 e 1970. Nesses paises,  

houve a expansão de industrias de produção de matérias primas para as 

industrias de bens de produção e bens de consumo. No Brasil, foi o chamado 

milagre econômico.   
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 A divisão do trabalho dentro das fábricas passa a ser valorizada, sendo 

uma  forma de aprimorar e aumentar a produtividade, visando sempre a busca da 

melhor função de tempo e produção. 

 

Com a Terceira Revolução Industrial e a globalização,  na década de 80, 

surgem os grandes avanços tecnológicos,  e os primeiros microcomputadores, que 

revolucionam o modo de trabalhar, pois além de exigirem uma capacitação dos 

trabalhadores, diminuiu o número de empregadores necessários em um 

determinado processo, pois era possível executar muitas atividades somente com 

a  contratação de uma pessoa que descreveria um processo diretamente no  seu 

microcomputador.  

 

Nesse novo contexto competitivo, onde o importante é a sintetização das 

informações, e rapidez nas respostas, a busca é sempre pela inovação. Com isso, 

surge um novo perfil de trabalhador: o trabalhador das tecnologias emergentes. O 

trabalho passa a ser uma atividade criativa e de resolução de problemas. Deve-se 

escolher entre diversas opções, tomar decisões e sintetizá-las. Esse é o papel e o 

significado do trabalho nos mundo atual.  
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1.2 A importância do trabalho  
 
   

 Quando as organizações eram baseadas nos sistemas de organização e 

produção Taylorista/Fordista, o foco da gestão estava no controle, da 

produtividade e dos processos industriais. Assim, o perfil do trabalhador era muito 

baseado no conhecimento de técnicas, e em atitudes como organização e 

planejamento, decisões baseadas em certezas testadas, na capacidade de 

repetição e de transformar em rotinas os procedimentos bem sucedidos.  

 

Atualmente, o mundo dinâmico e versátil requer habilidades e experiências 

em diferentes situações, tais como agilidade, flexibilidade e capacidade de 

enxergar as coisas de várias maneiras. O mercado de trabalho hoje, traz consigo 

a possibilidade de expandir o universo das manifestações humanas. A 

possibilidade de trazer e dar significado a tais manifestações, pois permite um 

momento de reflexão conjunto com outros homens, através do discurso e relato de 

sua historia profissional e de vida, do agir e do dar significado a sua historia.  

 

O trabalho tem um grande significado para as pessoas, pois constitui um 

aspecto central de suas vidas. Alem das questões econômicas envolvidas com o 

trabalho, existe a implicação de aspectos psicológicos. É preciso escolher entre 

várias opções, tomar decisões, sintetizar, e tudo isso de uma única vez.  

 

Nesse trabalho, utilizaremos a concepção de homem e trabalho, atribuída 

por Marx, em seus trabalhos presentes na obra FROMM (1962), E. Conceito 
Marxista de Homem, 1962. 

 

Para Marx, ao nascer, o homem não pode ser considerado uma folha de 

papel em branco, pelo contrario, a natureza humana é constituída pelas inter-

relações das dimensões biológica, fisiológica, anatômica e psicológica. Portanto, o 

homem contrasta-s com seu momento histórico.  
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O homem é portador, então, de um potencial próprio, mas que muda no 

decurso de sua historia, transformando-se, desenvolvendo-se e fazendo a historia, 

como seu próprio produto.  

 

O trabalho pode ser entendido como uma atividade, cujo produto é um 

objeto exterior, necessário à sobrevivência do homem. 

 

 “O trabalho é a expressão própria do homem, uma 

expressão de suas faculdades mentais. Nesse 

processo de atividade genuína, o homem 

desenvolve-se a si mesmo, torna-se ele próprio; o 

trabalho não é só um meio para um fim – o produto 

– mas um fim em si mesmo, a expressão 

significativa da energia humana” (Fromm, 1962:48-

49).  

 

Pressupõem-se que o trabalho é uma forma que se caracteriza como  uma 

exclusividade humana. O trabalho animal é instintivo, ou seja, é uma atividade 

inata que reage ao receber estímulos, liberando energia. O trabalho do homem 

não deveria ser instintivo, mas um trabalho consciente e proposital.  

 

Marx denomina como “força de trabalho”, a capacidade de executar o 

trabalho, e representa o recurso exclusivo da humanidade para enfrentar a 

natureza.  
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1.3 O significado do trabalho 
 

O significado do trabalho pode diferenciar-se a partir de variáveis sócio-

historicas e individuais. Intrínsicamente,  o trabalho caracteriza-se como um 

atividade de caráter social. Seu significado, para os indivíduos, transcende a 

função de subsistência, para constituir-se um dos aspectos de identidade social.  

 

O trabalho deveria contribuir para que o homem adquira sua identidade 

social e atenda às necessidades básicas de segurança, autonomia, afirmação, 

auto-realização, prazer, auto-estima, caracterizando um dos mais importantes 

recursos para adaptação deste ao meio.  

 

Podemos analisar o trabalho a partir de duas vertentes: o trabalho como 

direito, onde, independente das características raciais, de sexo, intelectuais, 

culturais, entre outras, não pode ser negado a ser humano algum. Esse direito é 

extensivo também às pessoas portadoras de deficiência. Outro lado seria o 

trabalho como dever e obrigação, onde o trabalho é visto como um dever das 

pessoas para com a sociedade. 

 

 Alem disso, existe a significação social do trabalho, onde se valoriza o ser 

trabalhador, e é uma oportunidade deste estabelecer contatos sociais e relações 

interpessoais, através de seu próprio trabalho. Essas dimensões psicológicas, no 

entanto, são influenciadas pela situação pessoal e familiar dos indivíduos, ou seja, 

a relação entre o trabalho e a esfera afetivo-emocional.  

 

O individuo deve se identificar com o papel de trabalhador, ou seja, 

desempenhar o seu papel de maneira prazerosa e satisfatória, ou seja, deve ser 

capaz de administrar de maneira coerente os outros papéis que desempenha em 

sua vida, além do papel de trabalhador. Nessa questão, está associada a 

significação social do trabalho, ou seja, a valorização do trabalhador e a 
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oportunidade deste para estabelecer contatos sociais e relações interpessoais, 

através do seu próprio trabalho. 
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1.4 A pessoa portadora de necessidades especiais e o universo do trabalho 
 
  

Aqui farei uma pequena discussão sobre a nomenclatura utilizada, já que 

existem diferentes formas de tratar esses indivíduos. Na literatura, é possível 

identificar autores que utilizam variadas denominações e se referem, com 

freqüência, a uma inadequação dos termos em uso. Cada um sugere uma 

denominação: deficiente, portador de necessidades especiais, indivíduos de 

capacidade reduzida, pessoa com deficiência, entre outros. Nesse estudo, 

utilizaremos o termo portador de necessidades especiais, por ser a nomeação 

atualmente utilizada, como podemos citar na sigla PNE. 

 

Alem da definição de qual a melhor nomenclatura, devemos voltar nosso 

interesse para a forma como são tratadas essas pessoas.  

 
O “ser diferente” da pessoa portadora de necessidades especiais precisa 

sofrer uma transformação da realidade, para que sejam oferecidas condições de 

vida mais próximas das demais pessoas, o que implica na possibilidade de 

oferecer maiores oportunidades e meios adequados para o desenvolvimento 

máximo de suas potencialidades. É preciso que esses indivíduos possam 

desenvolver suas capacidades profissionais, suas habilidades laborativas em 

condições normais, do mesmo modo que as pessoas sem deficiência.  

 

 Apesar da consideração da universalidade do trabalho, do domínio do 

homem sobre a natureza, da produção de seus meios de vida, tem-se identificado 

algumas diferenciações com relação às condições de oportunidades e 

possibilidades de trabalho às pessoas portadoras de necessidades especiais.   

 

 É importante sempre resgatar o papel do trabalho para esses indivíduos, 

seja como auto-realizacao, autonomia, independência econômica, ou na 

configuração da auto-estima.  
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A condição de ser portador de necessidades especiais, implica em alguns 

níveis de comprometimento que precisam de planejamento e ajustes no que tange 

à questão profissional. Muitas vezes, podemos notar limitações de movimentos, 

ausência de funcionamento de órgãos e dificuldades de compreensão e 

expressão. Para isso, pode tornar-se necessárias adaptações no ambiente de 

trabalho (acessibilidade, ferramentas de trabalho e adequações das atividades.  

 

 Os indivíduos portadores de necessidades especiais são indivíduos em 

transformação, e é essencial uma compreensão da deficiência, e ajustá-la em um 

trabalho que promova suas potencialidades e que os habilite a atuar como seres 

participantes no contexto social, ou seja, é importante analisar os meios que os 

preparam para tornar-se trabalhador, o significado deste preparo, bem como o 

próprio trabalho e o que ele representa em sua vida.  
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CAPÍTULO 2: PRODUÇÃO DE SENTIDOS NA PSICOLOGIA SOCIAL: Do 
significado ao sentido 
 
 

Essa pesquisa, utiliza como base a teoria presente na obra de SPINK 

(2000). Práticas discursivas e produções de sentido no cotidiano.  

  

 Essa teoria apóia-se no construcionismo, compreendendo que o processo 

do conhecimento envolve a interação, a dinâmica e as praticas discursivas 

cotidianas. Concebe a linguagem como ação, produtora e transformadora da 

realidade. Ao falar de construção de sentidos, é importante falar de linguagem.  

 

Quando pensamos na frase dar sentido ao mundo, podemos falar, em 

psicologia social, em percepção, em atitudes, em cognição, em interação, e na 

forca do grupo em direção à conformidade. 

 

“Podemos definir assim, praticas discursivas como linguagem em ação, isto 

é, as maneiras a partir das quais as pessoa produzem sentidos e se posicionam 

em relações sociais cotidianas” (SPINK, 1999:45) 

 

As praticas discursivas constituem o foco da analise na abordagem 

construcionista. Implicam em ações, seleções, escolhas, linguagens, contextos e 

diversas produções sociais das quais é expressão. Constituem um caminho para 

entender a produção de sentidos no cotidiano.  

 

As práticas discursivas são as que permitem a veiculação, criação e 

negociação de sentidos. Os sentidos são inerentes à linguagem humana, 

estruturados em praticas discursivas que buscam regularidade sob a forma de um 

acontecimento.  
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É por meio da linguagem, enquanto chave da comunicação que se efetiva a 

circulação de sentidos entre os diferentes domínios de saber e diferentes práticas 

e políticas.  

 

 O estudo das atitudes é um exemplo do movimento da Psicologia Social em 

busca da individualização dos conceitos (perspectiva individualista). 

 

 No final dos anos cinqüenta e na década de sessenta, a idéia de fazer 

ciência, impulsionou a psicologia Social em duas direções: a valorização da 

observação de comportamentos em situações naturais e o estudo da 

comportamentos em seu ambiente natural. 

 

 Isso implica em acatar a visão do outro, o que leva a uma revalorização do 

estudo dos processos sociais. 

 

 Essa teoria se apóia na proposta de estudo da produção de sentidos por 

meio das práticas discursivas. Foca-se o momento da interação, ou seja, os 

processos de produção de sentidos na vida cotidiana.  

 

 O sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo, mais 

precisamente interativo, por meio do qual as pessoas constroem os termos a partir 

dos quais compreendem e lidam com a situações e fenômenos  a sua volta. Na 

presente pesquisa, isso está muito ligado, uma vez que pretendo estudar o 

sentido, significado e importância que o trabalho tem para os indivíduos 

portadores de necessidades especiais.  

 

 A produção de sentidos não é uma atividade cognitiva intra-individual, nem 

pura e simples reprodução de modelos predeterminados. Ela é uma prática social, 

dialógica, que implica a linguagem em uso. A produção de sentidos é tomada 

como um fenômeno sociolingüístico, uma vez que o uso da linguagem sustenta as 

práticas sociais geradoras de sentido, e busca entender tanto as práticas 
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discursivas que atravessam o cotidiano, como os repertórios utilizados nessas 

produções discursivas. Essa abordagem teórico-metodológica pode ser definida a 

partir de três dimensões básicas: linguagem, história e pessoa.  

 

 Entende-se a linguagem como prática social e, busca-se trabalhar  a 

interface entre os aspectos performáticos da linguagem e as condições de 

produção. Os discursos aproximam-se da noção de linguagens sociais, que são os 

discursos peculiares a um estrato específico da sociedade, uma profissão, um 

grupo etário, num determinado contexto, em um determinado histórico. No caso da 

pesquisa, seria o discurso de portadores de necessidades especiais, que 

trabalham, e falam sobre a importância disso na sua vida.  

 

O conceito de práticas discursivas remete, aos momentos de 

ressignificação, de rupturas, de produção de sentidos, ou seja, corresponde aos 

momentos ativos do uso da linguagem, nos quais convive tanto a ordem como a 

diversidade. . práticas discursivas pode ser entendida  como linguagem em ação, 

ou seja,  as maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se 

posicionam em relações sociais cotidianas. 
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CAPÍTULO 3: AS LEI DE INCLUSÃO 
 

 

Atualmente, podemos notar um grande movimento de inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho, principalmente depois da aprovação da Lei 

7853, 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 (anexo I), e o Decreto 3.298/99, 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 (anexo II). Outra medida que 

colaborou com a inclusão de pessoas deficientes foi a  Lei 8.213, de 24 de julho 

de 1991, em seu artigo 93, obriga as empresas com 100 (cem) ou mais 

empregados a preencher 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 

cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência (anexo 

III). 

 

 
Levando em consideração a importância da legislação no que diz respeito à 

inserção de pessoas portadoras de necessidades especiais (pne’s) no mercado de 

trabalho, destaco alguns aspectos da mesma, relevantes para esse projeto.  

 

 As críticas e a justificativa para o não cumprimento da lei pelos empresários 

era o fato delas e as penalidades que seriam impostas perante o não 

cumprimento, não estarem definidas. Com isso, o Poder Público promulgou o 

decreto 3298/99 e portaria 1199/2003 

 

Num primeiro momento de nossa pesquisa, achamos que a lei que trataria de 

forma mais abrangente da condição social de trabalho dos pne’s seria a de 

 23



númuro 8.213 de 24 de julho de 1991, que abordava a questão da previdência 

social no Brasil. No entanto, ao lermos à lei em sua totalidade, percebemos que 

ela era direcionada a toda a população brasileira, a fim de especificar os seguintes 

direitos garantidos pelo estado aos cidadãos: aposentadoria, auxílio-maternidade, 

auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte, salário-família, auxílio-doença 

e o serviço da habilitação e reabilitação profissional. Dentre esses itens, o que 

interessou para nosso projeto foi o último: o serviço de habilitação e reabilitação 

profissional e social, que é responsável por “proporcionar ao beneficiário 

incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de 

deficiência, os meios para a (re) educação e (re) adaptação profissional e social 

indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que 

vive”.(Art.89). Ou seja, promovem a integração social dessas pessoas.  

 

“A reabilitação profissional compreende: a) o 

fornecimento de aparelho de prótese, órtese e 

instrumentos de auxílio para locomoção quando a 

perda ou redução da capacidade funcional puder 

ser atenuada por seu uso dos equipamentos 

necessários à reabilitação social e profissional; b) a 

reparação ou a substituição dos aparelhos 

mencionados no inciso anterior, desgastados pelo 

uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do 

beneficiário; c) o transporte do acidentado do 

trabalho, quando necessário”. (Art.89)  

 

Ainda no que diz respeito à lei n8. 213, o assunto das cotas de pne’s nas 

empresas também é citado na passagem do texto a seguir:  

 

“A empresa com 100 (cem) ou mais empregados 

está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 

5% (cinco por cento) dos seus cargos com 
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beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados, 2%; 

II - de 201 a 500 empregados, 3%; 

III - de 501 a 1.000 empregados, 4%;  

IV - de 1.001 em diante empregados, 5%. 

 

Devemos ressaltar um ponto importante do Art.1 da 

Lei 8.213, que diz que a dispensa de trabalhador 

reabilitado ou de deficiente habilitado ao final do 

contrato por prazo determinado de 90 dias, e a 

imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só 

poderão ocorrer após a contratação de um 

substituto de condição semelhante (§1 º). Segundo 

a mesma lei, o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre o 

total de empregados e as vagas preenchidas por 

reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-

as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades 

representativas dos empregados (§2 º).  

 

Além da lei no. 8.213, há a lei n7. 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.”  
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Nesta lei se estabelece normas gerais sobre os direitos individuais e sociais 

das pessoas portadoras de necessidades especiais.  

 

Entretanto, as empresas não se mobilizaram para cumpri-las e por essa razão 

que fez-se necessário um decreto (determinam como a lei deve ser implantada, 

aponta as bases para a fiscalização do seu cumprimento ou não e as possíveis 

penalizações):  nº3. 298, de 20 de dezembro de 1999 que regulamenta a lei nº7. 

853, de outubro de 1989 e que dispõe sobre Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, além de consolidar as normas de proteção e 

dar outras providências..Essa lei foi a base para o nosso  projeto, devido ao fato 

dela ser totalmente direcionada aos pne’s. 

 

Com base no decreto, pudemos extrair conceitos que explicam o que é 

considerado deficiência: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.  

 

 Além disso, foi possível a especificação dos diversos tipos de deficiência: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 
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congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções; 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;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;  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 dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais 

deficiências.(Art.4 º).  

 

 Reafirma-se novamente nessa lei que 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.30); e que a habilitação e 

reabilitação profissional é 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 

31). 

 

 A contratação de pne’s devido ao seu grau de deficiência, transitória ou 

permanente, exige condições especiais, tais como jornada variável, horário 

flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho adequado às suas 

especificidades, entre outros (§ 2o ). 
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  São necessários apoios especiais à 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 (§ 3o).   Ou seja, é importante oferecer condições de adaptação 

desses trabalhadores portadores de necessidades especiais, com treinamentos, 

capacitações e integração em atividades que estejam de acordo com as 

habilidades de cada profissional.  

 

 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 

( § 2o) . 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 (§ 3o).   

 

          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. (§ 5o)  

 

A seguir, apresento alguns dados relacionados à legislação que cabe aos 

psicólogos acompanharem.  
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  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 tratamentos 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. 

 

É importante ressaltar a importância que as leis de proteção das pessoas 

portadoras de deficiência, desempenham na vida delas, no que tange à questão 

da acessibilidade e da integração destas na sociedade.  Muitas leis foram criadas 

pelo governo com o intuito de defender os direitos das pessoas portadoras de 

deficiências, as quais se enquadram na categoria de “leis que não pegam”, que 

precisam antes da conscientização de todos os agentes envolvidos no processo.  

 

Através das leis, podemos analisar possíveis mudanças na postura das 

empresas que contratam pessoas portadoras de necessidades especiais, e 

também da sociedade com relação a esses indivíduos.  

 

 Na discussão acerca das leis de cotas, onde temos a abordagem de 

diversos temas, como limitações, conquistase mudanças, podemos dizer que  

 

A consagração dos direitos sociais da pessoa 

portadora de deficiência, sob importantes aspectos, 

constiuiuma vitória democrática sobre os critérios 
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totalitários. Deficiências, sejam elas físicas ou 

mentais, como muito bem salienta Tom Harkins, 

constituem parte natural da experiência humana 

(FIGUEIREDO, 1997, p. 76). 
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MÉTODO 
 

 

 

Utilizei a abordagem teórico-metodológica das Práticas discursivas (Spink, 

2000), pois nos permite realizar a discussão por meo do enfoque da linguagem e 

da comunicação.  

 

A presente pesquisa é qualitativa. A escolha pelo método qualitativo deu-se 

baseada nos pressupostos de Woolgar (1996):  

 

“grande parte dos trabalhos recentes na área de 

estudos sociais da ciência são expressos na forma 

crítica à visão `dada`, `corrente` ou `tradicional` da 

ciência”.   (Spnk, 2000, p. 72) 

 

Os pressupostos que abarcam essa visão, são os seguintes: 
 

a) os objetos do mundo natural são objetivos e reais e existem 

independente dos seres humanos, sendo determinantes últimos do 

Esse projeto será aprovado pelo Comitê de ética e pesquisa da PUC-SP 

antes de sua implementação.; 

b) a ciência compreende um conjunto unitário de métodos e procedimentos 

sobre os quais há um alto grau de consenso; 

c) a atividade da ciência é racional, ou seja, individualista e mentalista. 

 

 A definição dos sujeitos participantes dessa pesquisa está baseada no  
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 que Regulamenta a Lei no 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, que consolida as normas de proteção, e dá 

outras providências. Também será apoiado na  Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

que em seu artigo 93, obriga as empresas com 100 (cem) ou mais empregados a 
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prencher 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com 

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência (anexos I, II e III). 
  

 Essa pesquisa passou pelo comitê de ética da PUC-SP. Os nomes dos 

entrevistados foram retirados bem como os locais de identificação.  

 

No total, foram entrevistados quatro sujeitos, portadores de necessidades 

especiais diversas: deficiência física, auditiva, visual e mental. Os sujeitos foram 

indicados por uma colega, aluna do último ano do curso de psicologia da PUC-SP. 

O entrevistado é seu professor de libras.  O sujeito cego também foi indicado por 

ela, e trata-se de um aluno da PUC-SP. A entrevista com o portador de deficiência 

física, foi realizada com o pai de uma colega, que também cursa psicologia na 

PUC-SP. Por último, o portador de deficiência mental foi indicado pela responsável 

do Recursos Humanos de uma outra unidade da empresa em que trabalho. 

.Todos os participantes aceitaram participar das entrevistas 

 

As empresas em que essas pessoas trabalham não foram identificadas 

posto que o objetivo desta pesquisa é entender o sujeito e não fazer uma 

avaliação do local ou do posto do trabalho. 

 

O instrumento utilizado foi o de uma entrevista semidirigida  (anexo IV), 
individual, com o objetivo de conhecer como acontecem as relações de trabalho 

segundo o ponto de vista dos portadores de necessidades especiais.  

 

Ao final, foi oferecido um espaço para que o sujeito contasse livremente 

uma situação vivida no ambiente de trabalho.  

 

As entrevistas foram gravadas, posteriormente transcritas e inseridas em 

mapas. Estão localizadas no final do trabalho. (anexos IV). 
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O local de aplicação foi pré-definido com os sujeitos que foram 

entrevistados, respeitando possíveis adequações que se fizeram necessárias.  

 

A análise das entrevistas foi feita do entendimento das falas discutidas e da 

teoria que fundamenta esse projeto, SPINK (2000). Optei por apresentá-las na 

forma de mapas, de associação de idéias, onde as questões foram utilizadas 

como categorias de análise, permitindo a comparação das falas dos entrevistados.  

 

Os mapas têm o objetivo de sistematizar o processo de análise das práticas 

discursivas em busca dos aspectos formais da construção lingüística, dos 

repertórios utilizados nessa construção e da dialogia implícita na produção de 

sentidos. Essa forma de apresentação dos dados dá subsídios e facilita o 

processo de interpretação. 

 

 A construção dos mapas inicia-se pela definição de categorias gerais que 

refletem o objetivo da pesquisa. São formas de visualização das dimensões 

teóricas. Busca-se organizar os conteúdos a partir dessas categorias.  

 

Seguindo os passos da construção dos mapas de associação de idéia,a  

fala foi transposta em sua totalidade para as colunas, respeitando a ordem da fala 

original.  
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 
 

A. Síntese das entrevistas 
 

Nesse espaço farei uma breve apresentação de cada participante para que, 

posteriormente, sejam identificados. 

 

Entrevista com Surdo 
 
 

Nome: E.P.S. 

Idade: 38 anos 

Sexo: Masculino 

Experiências anteriores: Informática, Auxiliar de Produção e Professor. 

Grau de escolaridade: Superior Completo (Curso de Teologia)  

 

A primeira entrevista, foi realizada com um indivíduo surdo, que trabalha 

como professor de libras em uma faculdade. 

 

 O local escolhido para realizar essa entrevista foi uma sala de reuniões pré-

reservada da PUC-SP. Uma colega do curso de psicologia da PUC-SP 

acompanhou a entrevista, e funcionou como intérprete. A entrevista durou cerca 

de quarenta minutos. O professor estava muito interessado e disposto a contribuir 

com a entrevista. 

 

 Durante sua entrevista, falou muito sobre a importância de divulgar o 

trabalho que faz, como difusor da linguagem de sinais. Fala sobre a necessidade 

de ter intérpretes e locais públicos e nos meios de comunicação, como a televisão, 

por exemplo.  
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 Ao final da entrevista, mostrou-se interessado em ler a pesquisa completa, 

e discutir os dados obtidos. 

 
Entrevista com Cego 
 
 

Nome: R.S.S. 

Idade:26 anos 

Sexo: Masculino 

Experiências anteriores: Estagiário de Direito 

Grau de escolaridade: Superior cursando (curso: Direito) 

  

A entrevista realizada com o cego também foi feita na PUC-SP, em uma 

sala de reuniões pré-reservado. O entrevistado é aluno dessa Universidade. Ele 

estuda no período noturno, e a entrevista foi agendada antes do início de sua aula. 

Trabalha como estagiário em um escritório de advocacia. 

 

 O entrevistado utiliza como auxílio um cão-guia, que adquiriu a apenas sete 

meses.  Ele ficou cego aos dezessete anos de idade, e atualmente tem vinte e 

seis anos. A causa de sua cegueira foi uma queda, onde deslocou a retina. Desde 

então, fez algumas cirurgias, mas não obteve muito sucesso. Diz que enxerga 

vultos. Nunca se adaptou ao uso de bengalas, então, conta atualmente com a 

ajuda de seu cão-guia. 

 

 Estava muito a vontade para falar sobre seu trabalho e sua deficiência, pois 

acha importante mostrar para as pessoas que ele é capaz e eficiente como 

qualquer outro cidadão. Além disso, sempre procurou respaldo na lei para saber 

sobre seus direitos como excepcional.  
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Entrevista com Deficiente Mental 
 
 

Nome: C.F.C. 

Idade: 30 anos 

Sexo: Masculino 

Experiências anteriores: Estudava na APAE 

Grau de escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto (estudou até a 2ª. Série) 

  

A entrevista foi realizada no próprio local de trabalho do entrevistado, um 

Hotel localizado em Mogi das Cruzes-SP.  

 

A entrevista foi agendada com o supervisor imediato em seu trabalho, o 

governante do hotel. Esse, no dia da entrevista, falou sobre o interesse do 

entrevistado, que desde o início mostrou-se muito motivado com a atividade. 

 

A entrevista foi rápida  e objetiva. O entrevistado possui Deficiência Mental 

leve, e estuda na APAE da cidade. Devido ao comprometimento de entendimento 

de algumas questões, não foram tratadas questões referentes ao preconceito.  

 
 
Entrevista com Deficiente Físico 
 
 

Nome: L.F.C. 

Idade: 50 anos 

Sexo: Masculino 

Experiências anteriores: Trabalhou em uma empresa de engenharia, e atualmente 

é empresário, diretor de uma escola de informática 

Grau de escolaridade: Superior completo (Engenharia e Direito) 
 

 A entrevista também foi realizada no próprio local de trabalho do 

entrevistado, uma escola de informática na Zona Norte de São Paulo-SP.  
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 O entrevistado apresenta uma deficiência física decorrente de uma 

Poliomielite adquirida na infância. Ele utiliza muletas, pois sente dificuldade para 

andar. 

 Contou sobre sua trajetória profissional e a importância da acessibilidade 

para inclusão de excepcionais.  Em poucos momentos colocou-se como 

deficiente. Mostra-se bem adaptado e satisfeito com as oportunidades 

profissionais que surgiram em sua vida. 
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B. Mapa de associação de idéias 
  

 

Há quanto tempo trabalha nessa empresa? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“Há quatro anos e 

meio.” 

“Atualmente eu 

trabalho com 

advogados a três 

anos” 

Trabalha a 3 anos 

na B. 

“Estou a quatro 

anos já e quatro 

meses.” 

 

 

 Todos os portadores de necessidades especiais entrevistados trabalham a 

menos de cinco anos no emprego atual. Não foi relatada relação com a  lei de 

cotas 

 

O que você faz aqui no seu trabalho? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 
“Eu sou Professor 

com formação em 

libra” 

“Atualmente eu 

trabalho com 

advogados a três 

anos e as minhas 

atribuições lá são: 

fazer fórum, fazer 

pesquisas em 

direito, despachar 

coisas para os 

clientes, enfim, 

todo o trabalho 

que um estagiário 

“Eu sou Diretor da 

unidade, eu faço 

todas as 

atividades de uma 

empresa pequena 

e por ser pequena, 

você faz de tudo. 

Obviamente 

algumas coisas 

por causa da 

minha limitação eu 

não consigo fazer 

“Aqui eu faço 

limpeza. Varro 

tapete, passo pano 

no chão, junto o 

lixo.” 
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que enxerga faz 

sem nenhum 

impedimento.” 

como uma faxina, 

eu não consigo 

fazer. Mas o resto 

a gente faz tudo.” 

 

 

 Com relação à atividade desempenhada, os portadores de necessidades 

especiais entrevistados, trabalham em áreas que nem sempre precisam ser 

ocupadas por deficientes. Notamos que o surdo trabalha como intérprete de libras, 

o cego como estagiário de direito, o deficiente físico é dono de uma escola de 

informática e o deficiente mental trabalha como auxiliar de serviços gerais. Nesse 

caso, podemos dizer, que o fato de ter ou não deficiência, não faz diferença nesse 

tipo de trabalho desempenhado pelos entrevistados. Muitas vezes, a condição de 

ser portador de necessidades especiais, implica em alguns níveis de 

comprometimento que precisam de planejamento e ajustes no que tange à 

questão profissional. Nesses casos, não identifiquei necessidade desses ajustes.  

 

O que você acha de vir trabalhar aqui? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“Eu acho 

importante para as 

pessoas, e acho 

importante ensinar 

porque as 

pessoas vão 

aprender a libra.” 

“A empresa na 

verdade é um 

escritório de 

advocacia que 

está a noventa 

anos no mercado 

e é um escritório 

que por excelência 

excepcional.” 

 

“É bom!” 

“Trabalhar é muito 

bom! Eu tenho 

família e sempre 

tive também a 

obrigação do 

sustento” 

“Eu acho uma boa, 

eu estou gostando 

daqui. Eu falei pra 

ele que quero ficar 

aqui, que eu gostei 

daqui mesmo. E 

quero ficar 

definitivo aqui que 

graças a Deus eu 

estou gostando 

muito.” 
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 Podemos notar uma grande identificação com o trabalho desenvolvido 

pelos portadores de necessidades especiais. Assim como a identificação da 

importância do trabalho na vida deles.  No caso do entrevistado surdo, ele fala que 

seu trabalho é importante, pois contribui para que as pessoas aprendam libras. Já 

o cego, mostra um orgulho do local em que trabalha, pois trata-se de um 

conceituado escritório. Já o deficiente físico, comenta a questão do sustento que 

sempre deu paraa família, através de seu trabalho. O deficiente mental diz que 

gosta muito do trabalho:  “e quero ficar definitivo aqui que graças a Deus eu estou 

gostando muito.” 

 

 

O que é trabalho, e qual a importância que este tem na sua vida pessoal? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“O Trabalho pra 

minha vida é a 

importância em 

ajudar as pessoas 

que encontram 

surdos e ajudá-los 

a interpretar.” 

“Trabalho pra mim 

é qualquer 

atividade 

remunerada ou 

não que faça com 

que a pessoa se 

sinta útil para a 

sociedade. 

Valorizando a 

pessoa, pelo que 

ela faz, pelo que 

ela é. Acima de 

tudo por eu ser 

deficiente visual 

porque conseguir 

“O trabalho é 

umas das coisas 

mais importantes 

fundamentalmente 

não é a “mais 

importante” e não 

deve ser a mais 

importante na vida 

na vida de cada 

um. Não falei ali 

sobre a 

necessidade de 

sobrevivência, a 

necessidade de 

recursos para 

“É importante 

porque eu posso 

ajudar as pessoas, 

uns amigos aqui.” 

 

 

 40



um trabalho hoje 

no mercado 

infelizmente hoje é 

muito complicado 

pra quem é 

normal, imagina 

pra quem possui 

um tipo de 

limitação.” 

fazer frente a 

todas as despesas 

e dar uma 

educação para os 

filhos isso é 

assumir um outro 

nível porque hoje 

custa bastante 

caro as exigências 

que hoje o 

mercado faz são 

maiores do que na 

minha época, por 

exemplo. Falar 

inglês era o 

diferencial, hoje é 

obrigatório e isso 

se forma com a 

faculdade, mesmo 

que não seja 

primeira linha, que 

não tenha, que 

não fale o inglês  

não vão pra frente.

 

O trabalho é muito 

importante pra 

todo mundo. Para 

a pessoa 

portadora de 

deficiência, talvez 
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ele se torne mais 

importante ainda 

porque é sempre 

uma forma de 

superação a cada 

dia mostra que a 

pessoa é uma 

pessoa, ela pode 

ser diferente mas 

ela é uma pessoa 

como outra 

qualquer. Com as 

mesmas 

necessidades das 

outras pessoas, 

inclusive de 

trabalhar.” 

 

 

 

 No discurso dos portadores de necessidades especiais, podemos observar 

como fator marcante, a  importância do trabalho para a vida das pessoas em 

geral.  

 

Nota-se que os entrevistados falam sobre o trabalho de uma maneira geral, 

sem especificar o universo dos portadores de necessidade especiais. Para eles, o 

trabalho é importante e essencial para a vida de todas as pessoas. 

 

O trabalho caracteriza-se como uma atividade de caráter social. Seu 

significado constitui-se um dos aspectos de identidade social.  Daí vem sua 

importância na vida de todos os indivíduos. 
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Como é o relacionamento com outros profissionais no local de trabalho? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“Eu trabalho junto 

com  uma 

interprete. Muitas 

pessoas sabem 

libra, elas são 

visuais. É uma 

comunicação mais 

visual, corporal. 

Com as mãos.” 

“Igualdade de 

condição normal. 

Sem nenhuma 

restrição. Muito 

pelo contrário, pra 

mim é de uma 

normalidade que 

muita gente acha 

que eu nem sou 

cego lá dentro.” 

 

“Eu vou falar na 

época que eu 

trabalhei tanto na 

empresa quanto 

na E.. Eu tive a 

sorte de encontrar 

pessoas que 

confiavam na 

minha capacidade, 

na capacidade que 

eu teria de 

resolver os 

problemas 

colocados pra 

mim. Eles sabiam 

das minhas 

limitação física 

mas eles não 

estavam 

interessados no 

meu trabalho físico 

e sim no trabalho 

intelectual e eu na 

medida do 

possível nunca 

deixei que a minha 

“É normal 

também.” 
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deficiência fosse 

um obstáculo, 

então eu trabalhei 

na E. e ela era 

uma fabrica que 

tinha que andar 

muito e eu tenho 

uma certa 

dificuldade de 

andar e eu 

andava, subia 

tanque descia, 

fazia teste em 

veículos com o 

engenheiro, eu 

acompanhava o 

engenheiro 

responsável, ia pra 

cima pra baixo. 

Hoje, com um 

pouco mais de 

idade, com 

cinqüenta anos, a 

idade pesa pra 

mim e também 

para uma pessoa 

que não tenha 

deficiência. Então 

um monte de 

coisas que eu 

fazia hoje eu não 
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consigo fazer 

mais, mas naquela 

época eu era uma 

pessoa como 

outra qualquer e 

eu nunca notei 

nenhum tipo de 

discriminação. E 

eu vou lhe dizer 

mais, eu encontrei 

mais 

discriminação no 

começo dos anos 

80, numa empresa 

de engenharia que 

fazia material 

médico, lá eu 

encontrei mais 

preconceito contra 

mulher certo, eu 

contratei a 

primeira mulher 

engenheira. Tinha 

muita gente que 

duvidava que a 

engenheira iria 

conseguir dar 

conta do que eu 

que tinha 

deficiência física. 

Então o 
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preconceito 

naquela época era 

maior contra 

mulher do que 

contra deficiente 

físico.” 

 

 

 

 Os entrevistados não identificam situações onde são tratados de maneira 

diferente por terem uma deficiência. Podemos notar isso, em algumas falas, como 

por exemplo: “Eles sabiam das minhas limitação física mas eles não estavam 

interessados no meu trabalho físico e sim no trabalho intelectual; ,” pra mim é de 

uma normalidade que muita gente acha que eu nem sou cego lá dentro.”. 

 

O “ser diferente” da pessoa portadora de necessidades especiais precisa 

sofrer uma transformação da realidade, para que sejam oferecidas condições de 

vida mais próximas das demais pessoas, o que implica na possibilidade de 

oferecer maiores oportunidades e meios adequados para o desenvolvimento 

máximo de suas potencialidades. É preciso que esses indivíduos possam 

desenvolver suas capacidades profissionais, suas habilidades laborativas em 

condições normais, do mesmo modo que as pessoas sem deficiência.  Para isso, 

o trabalhador não deve ser tratado de forma diferente, deve-se somente ajustar o 

ambiente de acordo com suas necessidades.  

 

 

Como foi contratado? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 
“Primeiro eu 

comecei a estudar 

“Eu fui contratado 

como todo mundo 

“Eu me formei e 

comecei 

“Foi pela Dona G., 

ela fez entrevista 
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na faculdade de 

teologia e depois 

eu me tornei 

professor de libra.” 

faz. Manda 

currículo,  ai é 

chamado pra fazer 

entrevista, faz uma 

prova e concorre 

com todo mundo. 

Não tem escolha, 

ate mesmo pra 

quem tem 

deficiência.” 

procurando 

trabalho, como 

todo mundo. Eu 

tinha estagiado em 

duas empresas, 

mas não fui 

efetivado. Então 

eu tive a felicidade 

de me formar 

numa escola de 

primeira linha que 

foi a Escola 

Politécnica, na 

USP e isso já 

ajuda bastante 

também e eu 

estava procurando 

trabalho e um 

colega de 

faculdade me ligou 

dizendo que havia 

uma oportunidade 

na E.. A E. era 

uma industria que 

fazia na época 

replica de carro e 

acessórios pra 

automóveis. Um 

dos donos da 

empresa era 

também diretor e 

comigo, ai depois 

de um mês eu já 

comecei a 

trabalhar aqui.” 
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dono da E. e foi 

através desse meu 

amigo que 

estagiava na E.. 

Ele trabalhava lá, 

ficou sabendo da 

vaga e me 

comunicou. Ai eu 

fui entrevistado 

por esse diretor da 

E. e pelo fundador 

da E. e eles me 

deram a 

oportunidade. Eu 

fiquei lá por um 

ano e meio e por 

uma serie de 

motivos, estava 

descontente com o 

trabalho que eu 

exercia e fui atrás 

de outras 

oportunidades e 

fui falar com o 

diretor da E.. Ele 

me encaminhou 

pra São José, fui 

aprovado e mudei 

de São Paulo pra 

lá e por lá eu fiquei 

até a empresa 
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fechar.” 

 

 O processo de contratação descrito pelos portadores de necessidades 

especiais não apresenta nenhuma particularidade ou situação especial por causa 

da deficiência.  

 

É essencial uma compreensão da deficiência desses indivíduos, e ajustá-la 

em um trabalho que promova suas potencialidades e que os habilite a atuar como 

seres participantes no contexto social. Ou seja, é importante adequar a melhor 

atividade que aquele individuo portador de necessidades especiais pode  

desempenhar, de forma que sejam respeitadas as possíveis limitações físicas e/ou 

intelectuais. 

 

Na sua opinião, como deve ser um trabalhador? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 
“A pessoa tem que 

se dedicar 

bastante pra 

perder o medo e 

pra se 

aperfeiçoar.” 

“Um bom 

trabalhador deve 

ter: 

responsabilidade, 

objetividade, 

transparência,  ter 

criatividade, 

honestidade,  ter 

força de vontade, 

disposição. Tem 

que estar sempre 

em busca de uma 

coisa há mais 

porque ficar na 

mesmice não dá. 

“Bom, o bom 

trabalhador eu 

acho que ele tem 

que entender que 

o trabalho ele é 

uma troca. Eu não 

vejo, embora 

realmente aja essa 

coisa do capital de 

trabalho, eu não 

vejo isso de 

acordo com a ótica 

socialista, uma 

ótica marxista. Eu 

acho que você 

“Ele tem que ser 

esforçado pra 

caramba. Eu sou 

esforçado.” 
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Sempre em busca 

da qualificação. 

Sempre estar 

acima da pessoa 

em relação ao 

conhecimento.” 

pode sim ter 

oportunidades e 

você tem que 

fazer com que o 

seus interesses 

confluam. Então 

eu enxergo o 

trabalho como 

uma troca em que 

o trabalhador 

precisa da 

remuneração e o 

empregador 

precisa da mão de 

obra, braçal ou 

intelectual. E que 

com o trabalho a 

pessoa deve, 

como ela passa 

grande parte do 

dia dela 

trabalhando, se 

sentir bem. Eu sou 

contra uns slogans 

que tem por ai, ou 

umas doutrinas 

que pregam que 

todo mundo deve 

ser feliz, você tem 

que fazer aquilo 

que gosta. Isso é 
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bobagem! Porque 

fazer o que você 

gosta, se você 

tiver uma grande 

oportunidade pode 

ser que você 

consiga fazer o 

que você gosta. O 

mais importante é 

aprender a gostar 

do que faz. 

Inclusive aqui na 

nossa escola nós 

trabalhamos com 

jovens de classe C 

e B e são pessoas 

hoje altamente 

desmotivadas. A 

educação hoje eu 

acho que ela não 

faz a sua ação 

social e intelectual. 

Ela está 

preocupada em 

uniformizar e o 

que você vê hoje 

nas ruas são 

jovens apáticos, 

desmotivados, que 

não acreditam em 

si e que não tem 
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confiança. Nos 

procuramos 

mostrar pra eles 

que eles podem 

sim, pra eles é 

importante eles 

aprenderem a 

gosta do que 

fazem e não achar 

que as coisas 

saem do céu e  

que tudo depende 

do esforço deles. 

As oportunidades 

estão ai e cabe a 

cada um correr 

atrás dela pra 

alcançar.” 

 

 

 

 A visão de um bom trabalhador, é baseado no desenvolvimento de um 

trabalho eficaz e esforço por parte do profissional. Podemos notar isso na seguinte 

fala: “Tem que estar sempre em busca de uma coisa há mais”.  

 

Além disso, surge nas entrevistas o fato de que é importante a satisfação 

com a função que desenvolve: “O mais importante é aprender a gostar do que 

faz.” O individuo deve se identificar com o papel de trabalhador, ou seja, 

desempenhar o seu papel de maneira prazerosa e satisfatória. 

 

O trabalho é importante na vida de uma pessoa? Por que? 
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SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“Eu acho muito 

importante 

trabalhar porque 

não tem professor 

surdo em geral. É 

importante o 

trabalho pra você 

viver pra sua 

família, porque 

você precisa do 

dinheiro, pra 

ajudar a família, 

pra trazer comida. 

Ah! Importante 

também pra 

desenvolver a 

sabedoria, 

inteligência.” 

“O trabalho não só 

é importante, mas 

é essencial para a 

vida do ser 

humano. É a 

sobrevivência 

básica que a 

pessoa tem. A 

pessoa sem 

trabalho não é 

nada na verdade.” 

 

 

“Sim! 

Fundamental.” 

“É importante!” 

 

“Porque um ajuda 

o outro.” 

 

 Nas entrevistas surge o fato do trabalho ser importante e fundamental na 

vida de uma pessoa: “O trabalho não só é importante, mas é essencial para a vida 

do ser humano”. Também aparece, na entrevista com o surdo, a questão da 

importância de se difundir a linguagem dos sinais, através do trabalho que o 

próprio desenvolve: “Eu acho muito importante trabalhar porque não tem professor 

surdo em geral.”. A importância do trabalho aparece também nas entrevistas com 

o deficiente físico e mental  que falam, respectivamente: “Fundamental.”. “É 

importante!” 

O trabalho tem um grande significado para as pessoas, pois constitui um 

aspecto central de suas vidas. Alem das questões econômicas envolvidas com o 
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trabalho, existe a implicação de aspectos psicológicos. É preciso escolher entre 

várias opções, tomar decisões, sintetizar, e tudo isso de uma única vez. Além 

disso, existe a significação social do trabalho, onde se valoriza o ser trabalhador, e 

é uma oportunidade deste estabelecer contatos sociais e relações interpessoais, 

através de seu próprio trabalho. 

 

 

 

Depois que começou a trabalhar, identificou alguma mudança nas suas 
relações sociais (familiares, amigos, etc.)? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“Eu acho que é 

diferente pois eu 

tive um 

desenvolvimento, 

eu tenho mais 

capacidade agora. 

Mudou porque 

teve um 

crescimento na 

relação, porque 

quanto mais você 

dá... outras 

pessoas ao redor 

também cresce.” 

“Primeiro, quando 

você começa a 

trabalhar, você é 

visto de outra 

maneira. Abre 

leques na sua vida 

com pessoas, 

contatos com 

pessoas diferentes 

na sua área. Na 

sua família, você é 

visto de outra 

maneira no modo 

geral.” 

“Não, eu tive 

também a sorte de 

ter a mãe que eu 

tenho. Ela é 

descendente de 

alemã. Ela teve 

uma grade 

influencia do que 

eu sou hoje. 

Percebi isso 

depois de muito 

tempo. Quando eu 

era pequeno, eu 

caia e ela não 

deixava ninguém 

me levantar. Ela 

queria que eu 

levantasse por 

conta própria. E 

“Me tratam bem 

pra caramba!” 

 

“Mudou! A minha 

tia ficou muito 

contente que eu 

comecei a 

trabalhar aqui. 

Acha 

interessante.” 
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por conseqüência 

da minha 

deficiência era 

comum eu cair. 

Isso ela fazia 

porque ela dizia 

que não sabia até 

quando ela estaria 

viva para me 

ajudar e que eu 

teria que aprender 

por mim mesmo. E 

isso me tornou ate 

independente 

demais. Há uns 

dois anos atrás eu 

fiz um curso no 

SEBRAE e o 

assunto do 

workshop era 

“Quais eram as 

características que 

um empreendedor 

deve ter?” e este 

curso eles só dão 

pra quem eles que 

identificam 

potencial pra ser 

um empreendedor. 

E dentro deste 

curso faz parte 
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também uma 

rápida analise pra 

saber quem você 

é. E lá eu percebi 

que eu era uma 

pessoa altamente 

independente e 

que essa minha 

independência 

chegava a 

arrogância. Uma 

pessoa 

independente 

demais pode se 

tornar arrogante. 

Então foi bom para 

da ruma freada e 

perceber que eu 

realmente era 

mais independente 

do que alguém 

que não tivesse 

limitação alguma. 

E isso no trabalho 

tem uma 

importância muito 

grande. E o meu 

relacionamento eu 

nunca senti 

problema algum. 

Sempre tive 
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amigos.” 

 

 

 Os portadores de necessidades especiais sentem-se valorizados depois 

que começaram a trabalhar. Acreditam que o trabalho amplia horizontes, tanto no 

âmbito pessoal, como intelectual, já que se aprende e se desenvolve mais.  

 

O trabalho caracteriza-se como uma atividade de caráter social, e é um dos 

mais importantes recursos para adaptação deste ao meio. Seu significado, para os 

indivíduos, transcende a função de subsistência, para constituir-se um dos 

aspectos de identidade social. Ou seja, através dele, os indivíduos conquistam um 

papel na sociedade, e estreitam relações sociais.  

 

Podemos notar essa identificação social nas seguintes afirmações: 

“Primeiro, quando você começa a trabalhar, você é visto de outra maneira. Abre 

leques na sua vida com pessoas, contatos com pessoas diferentes na sua área.” 

“Eu acho que é diferente pois eu tive um desenvolvimento, eu tenho mais 

capacidade agora”. 

 

Além disso, através do trabalho, surge uma nova visão sobre o papel social 

que estes individuos representam na comunidade, ou seja, a pessoa com 

deficiência deixando de ser vista como alguém apenas a exigir cuidados especiais 

e passando, portanto, a ser vista como um elemento integrante de sua 

comunidade.  

 

 

Qual o seu grau de satisfação com relação à atividade que você exerce? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“Eu gosto porque 

é bom porque eu 

“Você se sente 

assim, equiparado 
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preciso de 

mudança pra me 

tornar inteligente, 

porque você 

sempre pode 

melhorar, porque 

no futuro eu 

pretendo com a 

libra abrir mais 

portas pro surdo.” 

com qualquer 

outra pessoa da 

sociedade.” 

 

 Os portadores de necessidades especiais identificam-se com a atividade 

que desenvolvem.  

 

As experiências de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

oferecem a percepção do potencial desses indivíduos para desenvolver muitas 

atividades, desde que ofereçam efetividade dessa potencialidade, e motivem sua 

realização. O individuo deve se identificar com o papel de trabalhador, ou seja, 

desempenhar o seu papel de maneira prazerosa e satisfatória. 

 

 

Quais as dificuldades encontradas desde o início do trabalho? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“A maior 

dificuldade é que 

as pessoas não 

conheciam a 

cultura surda. 

Novas pessoas. 

Eu acho difícil 

“Olha na verdade 

não existe 

dificuldade, ate 

mesmo porque a 

deficiência que eu 

possuo já é uma 

dificuldade. O que 

“Na época eu não 

encontrei 

nenhuma 

dificuldade, como 

foi o que eu disse 

pra você. Eu era 

mais ágil e bem 

“Pra mim não foi 

difícil não, foi fácil. 

Foi muito prático e 

interessante.” 
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porque existe 

muito preconceito 

por que as 

pessoas não 

conheciam o 

surdo, não 

conheciam o 

interprete.” 

nos falta hoje, 

sempre faltou são 

as oportunidades 

que ajudam muito. 

Pra ver se você 

tem habilidade pra 

desenvolver a 

atividade.” 

 

mais magro do 

que eu sou hoje. 

Então eu não 

estava sujeito. 

Mas hoje em dia 

eu vejo muito 

problema com a 

acessibilidade. 

Talvez seja um 

dos maiores 

problemas que os 

deficientes tem. 

Coisas simples, o 

pessoal colocar 

três degraus sem 

um lugar pra 

encostar. Isso é 

uma barreira. Eu 

já usei cadeira de 

rodas e com um 

degrau ainda se 

dá um jeito, mas 

com mais de dois 

não tem como. E o 

que se nota mais 

tanto em lugar de 

trabalho quanto no 

geral é a falta de 

acessibilidade. Já 

existem lugares 

como a Av. 
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Paulista que tem 

passagens que 

facilitam. Já está 

começando a 

mudar mas ainda 

falta um pouco da 

nossa cultura 

entender que o 

deficiente que ele 

não quer 

privilégios por 

privilégios, ele 

quer realmente 

porque ele precisa 

e tem uma 

limitação e eu não 

vejo o pessoal 

respeitando muito 

isso daí.” 

 

 Podemos notar, no discurso dos portadores de necessidades especiais, 

uma adaptabilidade ao trabalho, como podemos notar na fala: “pra mim não foi 

difícil não, foi fácil. Foi muito prático e interessante.”  

 

Uma das questões que aparece, que pode ser vista como dificuldade, 

seguinte: “Mas hoje em dia eu vejo muito problema com a acessibilidade. Talvez 

seja um dos maiores problemas que os deficientes tem.” 

 

 Além disso, apareceu também a falta de oportunidade e do conhecimento 

sobre o trabalho que portadores de necessidades especiais podem desenvolver. 

“Eu acho difícil porque existe muito preconceito por que as pessoas não 
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conheciam o surdo, não conheciam o interprete.”. “O que nos falta hoje, sempre 

faltou são as oportunidades que ajudam muito. Pra ver se você tem habilidade pra 

desenvolver a atividade.” 

 

Conte uma situação em que sentiu-se bem no trabalho? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“Eu me sinto muito 

bem quando tem 

uma conversa com 

libra, quando eu 

encontro alguém e 

consigo conversar 

em libra.” 

“Várias né! 

Quando você 

despacha um 

documento e é 

muito difícil, mas 

você acaba 

conseguindo. E 

prazo que você 

acaba ganhando, 

ou acordo entre a 

Ré e o autor. 

Existem umas 

séries de coisas. 

Ou então você 

viaja e a viajem 

está tudo certo. 

Tudo isso são 

satisfações.” 

 

“Eu nunca tive 

uma situação 

especifica, eu 

sempre... eu 

nunca me senti 

diferente no 

trabalho e talvez 

pela forma como 

tudo aconteceu 

comigo eu nunca 

senti nenhuma 

descriminação. 

Sempre evoluindo 

nos meus cargos. 

E eu nunca senti 

nenhum tipo de 

restrição por 

causa da minha 

situação.” 

 

“Ah! Foi bom em 

tudo.” 

 

 O entrevistado surdo e o cego, sentem-se bem com os resultados  do seu 

trabalho, ou seja: “Eu me sinto muito bem quando tem uma conversa com libra, 
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quando eu encontro alguém e consigo conversar em libra.”. “Quando você 

despacha um documento e é muito difícil, mas você acaba conseguindo.” 

 

 Já o deficiente físico, sempre progrediu na carreira, de uma maneira que 

não deixou-se contaminar pela deficiência: “eu nunca senti nenhuma 

descriminação. Sempre evoluindo nos meus cargos. E eu nunca senti nenhum tipo 

de restrição por causa da minha situação.” 

 

 O deficiente mental não apresentou familiaridade com o termo 

“preconceito”, e mesmo após tentar exemplificar o significado da palavra, senti que 

não houve compreensão. Ele apenas respondeu: “Ah! Foi bom em tudo.”. 

  

 

O que é preconceito para você? 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 
“A sua língua. A 

minha língua não 

é português, a 

minha língua é 

libra. Elas são 

muito diferentes; 

eu sinto 

preconceito 

porque sou surdo, 

as pessoas me 

desprezam, não 

tem muita 

comunicação.” 

“Preconceito na 

realidade é a 

pessoa querer 

avaliar a pessoa 

sem sequer 

conhecer. As 

pessoas em geral 

têm várias 

limitações e elas 

sempre colocam 

obstáculos para a 

pessoa. Por 

exemplo, o 

mercado recebe 

currículo, esta na 

“Bom, preconceito 

pra mim é, antes 

de tudo, falta de 

amor Porque 

acima de tudo 

você tem que 

respeitar. É uma 

atitude que tem 

que combater da 

melhor forma 

possível.” 

“Preconceito eu 

acho que eu não 

sei.” 
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PUC-SP, fala 

Inglês. A gente até 

consegue espaço, 

também tem 

informática. Tem 

dependência no 

geral, mas mesmo 

assim as pessoas 

não te enxergam 

como um bom 

profissional.” 

 

 Quando questionados com relação ao preconceito, acreditam que isso deve 

ser combatido, e que essa questão está muito associada, ao desconhecimento 

das deficiências: “as pessoas não te enxergam como um bom profissional.”. “É 

uma atitude que tem que combater da melhor forma possível.”. “Eu sinto 

preconceito porque sou surdo, as pessoas me desprezam, não tem muita 

comunicação.” 

 

Apesar da consideração da universalidade do trabalho, do domínio do 

homem sobre a natureza, da produção de seus meios de vida, tem-se identificado 

algumas diferenciações com relação às condições de oportunidades e 

possibilidades de trabalho às pessoas portadoras de necessidades especiais.   

 

 

Dê um exemplo de preconceito, caso já tenha passado por uma situação 
assim. 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
 

“Quando as 

pessoas me vêem 

“Não, preconceito 

diretamente não. 

“Eu nunca passei 

por nenhuma 
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criança eu usava 

aparelho; as 

pessoas queriam 

falar e elas 

olhavam, me 

olhavam com o 

aparelho e me 

desprezavam. 

Elas não queriam 

se comunicar 

comigo, elas não 

prestavam 

atenção mais. Isso 

sempre acontece. 

Agora acontece de 

vez em quando, 

antes era mais 

difícil, mas agora 

ainda acontece.” 

 

Na verdade o que 

existe é um pouco 

de restrição para 

as pessoas.” 

situação aberta, 

mas em busca de 

emprego a gente 

percebia que 

talvez havia a 

possibilidade de 

preconceito. No 

mais, na minha 

vida, já tive 

algumas 

situações, mas eu 

nunca me 

preocupei com 

isso. Preocupava-

me em levar 

minha vida. Eu 

sempre encarei a 

vida de forma 

positiva e se vinha 

alguma coisa na 

forma negativa eu 

nem percebia. Na 

verdade, se a 

sociedade como 

um todo tiver este 

tipo de cuidado, de 

igualar os 

deficientes no 

mesmo nível de 

quem não tem, 

não seria mais 
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necessário que as 

leis viessem 

socorrer. Na rua, 

no transito, no 

supermercado que 

tem uma vaga pra 

deficiente e tem 

que ter porque se 

não tiver este tipo 

de descriminação 

a gente não se 

favorece. Quem 

tem deficiência 

sabe a dificuldade 

que é andar 300 

metros.” 

 

 

 O único que citou uma situação de preconceito vivenciada, foi o surdo: “as 

pessoas queriam falar e elas olhavam, me olhavam com o aparelho e me 

desprezavam.” 

 

 Nas outras entrevistas, não tivemos relatos reais de preconceito, mas pode-

se notar que não é algo ignorado pelos portadores de necessidades especiais: “Na 

verdade, se a sociedade como um todo tiver este tipo de cuidado, de igualar os 

deficientes no mesmo nível de quem não tem, não seria mais necessário que as 

leis viessem socorrer.” 

 

Considerações finais sobre o trabalho 

SURDO CEGO DEFICIENTE 

FÍSICO 

DEFICIENTE 

MENTAL 
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“O meu trabalho 

como professor de 

libra é pra 

qualquer pessoa 

aprender, ir ate 

ele, de psicologia, 

de pedagogia, 

fono, dentista, 

advogado. 

Qualquer 

profissional, pra 

eles aprenderem a 

falar libra porque 

quando eles 

encontrarem 

poderem ajudar o 

surdo; pra melhor 

a sociedade. Pra 

ter mais fala boa, 

professor bom. 

Pra que as 

crianças surdas 

possam se 

desenvolver mais 

porque o surdo 

sofre não sofre só 

na faculdade.” 

“O pessoal acha 

que pelo fato de 

você ter uma lei 

que estabelece 

cotas, por 

exemplo, pra 

deficiente em 

concurso publico 

ou empresas 

privadas. Acho 

que não é 

cumprida. Nem a 

metade, porque se 

fosse comprida 

como esta na lei, 

não existia tanto 

deficiente 

desempregado.  

Existem muitos 

deficientes que 

tem qualificação e 

as empresas são 

obrigadas a 

contratar e deixar 

essa pessoa 

olhando pro teto, 

sendo que ele 

estaria sendo mais 

útil em outro lugar 

do que lá sentado. 

A lei esta 

“Talvez falar o 

seguinte: que eu 

admiro muito 

algumas pessoas 

que tenham 

limitações muito 

maiores que as 

minhas. A minha, 

pra efeito de 

mercado de 

trabalho eu 

considero 

pequena. Eu tenho 

uma amiga que 

teve paralisia 

cerebral e não 

parou a parte 

intelectual dela. 

Mas afetou toda a 

parte motora bem 

severa. Ela não 

anda nem de 

cadeira de rodas. 

Ela fala, conversa, 

estudou sempre. 

Hoje ela faz 

direito. Prestou 

concursos e 

passou e trabalha. 

Então, precisa 

também ver isso, 
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encaminhando, 

mas ainda falta 

muito... muito... 

muito...” 

que as pessoas 

tem capacidade 

dentro de suas 

limitações. E ela 

tem capacidade de 

superação 

fazendo assim o 

seu trabalho na 

sociedade. A 

pessoa se sente 

útil, uma pessoa 

que nem ela que é 

altamente 

dependente de 

terceiros, ela 

conseguir passar 

por todas essas 

barreiras é muito 

importante.” 

 

 Nas considerações finais sobre o trabalho, o surdo coloca como fator 

importante, o fato de difundir a linguagem de sinais: “Qualquer profissional, pra 

eles aprenderem a falar libra porque quando eles encontrarem poderem ajudar o 

surdo;” 

 

 O cego fala sobre a lei de cotas. Diz que  já avançou muito, mas ainda não 

é suficiente. Fala sobre a não adequação de portadores de necessidades 

especiais, com relação à atividade desempenhada: “Existem muitos deficientes 

que tem qualificação e as empresas são obrigadas a contratar e deixar essa 

pessoa olhando pro teto, sendo que ele estaria sendo mais útil em outro lugar do 

que lá sentado. A lei esta encaminhando, mas ainda falta muito...” 
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 O deficiente físico fala sobre a importância dos portadores de necessidades 

especiais buscarem seu especo, e desenvolverem suas capacidades: “As pessoas 

tem capacidade dentro de suas limitações. E ela tem capacidade de superação 

fazendo assim o seu trabalho na sociedade. A pessoa se sente uti.” 

 

Nas entrevistas, podemos notar algumas especificidades de historia de vida 

desses indivíduos. 

 

No caso do sujeito surdo, isso fica bem claro, quando ele expõe a 

importância do seu trabalho, ao fato de ser um meio para difundir e ensinar a 

linguagem de sinais, que traz benefícios a pessoas que tem a mesma condição 

que ele.  

 

O deficiente físico, também atribui muito peso às oportunidades 

profissionais que teve,  e pouco fala de sua condição física como um fator 

limitador ou que trouxesse preconceito.  

 

Podemos notar que o relato do deficiente mental é empobrecido, por conta 

de suas limitações reais, porem, demonstra de maneira bem clara a satisfação 

com relação à atividade que exerce.  

 

O cego, muitas vezes, coloca-se como um trabalhador que não precisa de 

adaptações ou diferenciação pelo fato de ter uma deficiência. Acredita que pode 

desempenhar suas funções, sem nenhuma especificidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O objetivo central desse trabalho era o de entender o significado do 

trabalho para os indivíduos portadores de necessidades especiais e o que os 

motiva a trabalhar e buscar um emprego. Isso foi realizado a partir do relato de 

quatro sujeitos portadores de necessidades especiais (cegueira, surdez, 

deficiência física e mental), que estavam envolvidos com o universo do trabalho, 

ou seja, são empregados. 

 

A hipótese inicial era de que o trabalho possibilita a expansão do universo 

das manifestações humanas.  Além disso, existe a possibilidade de trazer e dar 

significado a tais manifestações, pois permite um momento de reflexão conjunto 

com outros homens, através do discurso e relato de sua historia profissional e de 

vida, agir e dar significado a sua historia. Dessa forma, o trabalhador é visto como 

um indivíduo dotado da capacidade de iniciativa, resolução de problemas, tomada 

de decisões, e o mais importante: ocupa um lugar na sociedade. 

 

O pano de fundo da pesquisa é a inclusão de pessoas portadoras de 

necessidades especiais no mercado de trabalho. ã partir das entrevistas 

realizadas, podemos reafirmar a importância que devemos dar ao trabalho  de 

portadores de necessidades especiais para que esses indivíduos possam 

desenvolver suas capacidades profissionais, suas habilidades laborativas em 

condições de dignidade e realização pessoal. 

Todos os nossos sujeitos são homens, e suas idades variam de 26 a 50 

anos. Eles apresentam um consenso com relação à importância do trabalho para 

os indivíduos. Nas entrevistas, podemos notar algumas especificidades de historia 

de vida desses indivíduos, significado do trabalho, e algumas especificidades com 

relação às diferentes deficiências.  
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“Toda atitude contém um aspecto emocional ligado 

à historia pessoal e social do individuo” 

 (Moscovici, 1978) 

 

O trabalho, para o sujeito surdo  tem uma função social. Nesse caso, isso 

fica bem claro, quando ele expõe a importância do seu trabalho, ao fato de ser um 

meio para difundir e ensinar a linguagem de sinais, que traz benefícios às pessoas 

que tem a mesma condição que ele.  

 

 

Já o cego, sente uma necessidade muito grande de colocar-se como um 

trabalhador como outro qualquer, ou seja, de afirmar que a cegueira não limita 

suas atividades, e não deve ser colocada como fator determinante na escolha de 

profissionais da sua área. Sempre procura colocar-se como um trabalhador que 

desenvolve suas atividades de maneira igualitária aos trabalhadores sem 

deficiência.  

 

O deficiente físico, apresenta um discurso muito bem elaborado,  e coloca o 

trabalho como fator determinante na  sua vida, ou seja, atribui muito peso às 

oportunidades profissionais que teve,  e pouco fala de sua condição física como 

um fator limitador ou que trouxesse preconceito. Porém, através da entrevista, não 

tive condições de avaliar se realmente sempre foi assim. Em poucos momentos 

falou sobre a deficiência. Trabalho, em sua trajetória foi um meio de fazer as suas 

necessidades e de sua família serem realizadas. 

 

Podemos notar que o relato do deficiente mental é empobrecido, por conta 

de suas limitações reais, porem, demonstra de maneira bem clara a satisfação 

com relação à atividade que exerce.  

 

Uma questão que fica após a conclusão desse estudo, são as mudanças 

que podem ser identificadas na vida de portadores de necessidades especiais 
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após a inclusão no mercado de trabalho. Os portadores de necessidades 

especiais sentem-se valorizados depois que começaram a trabalhar. Acreditam 

que o trabalho amplia horizontes, tanto no âmbito pessoal, como intelectual, já que 

se aprende e se desenvolve mais.  

 

Além disso, através do trabalho, surge uma nova visão sobre o papel social 

que estes indivíduos representam na comunidade, ou seja, a pessoa com 

deficiência deixando de ser vista como alguém apenas a exigir cuidados especiais 

e passando, portanto, a ser vista como um elemento integrante de sua 

comunidade.  

 

Deve-se buscar a promoção e o espaço para que os trabalhadores 

portadores de necessidades especiais possam e tenham condições de se 

apropriarem de suas vidas e profissões dentro das suas possibilidades.  

 

Outra questão interessante, são os critérios para escolha das atividades 

que serão desempenhadas por esses profissionais nas empresas. Ou seja, se 

estão de acordo com suas capacidades. Além disso, temos o aspecto da 

preparação desses indivíduos para o trabalho. 

 

Com relação às leis de cotas, se nos basearmos somente na importância 

de sua implantação para a inclusão desses trabalhadores no mercado de trabalho, 

podemos nos afastar da questão dos sentidos e conceitos que nos fazem 

perceber que determinadas ações e características são decorrentes de um 

processo de construção social. A lei e o contexto social devem caminhar juntos, ou 

seja, a lei como produto social e capaz de produzir situações de sociabilidade. 

 

Precisamos reconhecer que parte do processo de 

naturalização reside na produção e transferência de 

um social indeopendente para um material 

indepedente, da produção e separação de um 
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individuo e um contexto. Se a inclusão e a 

solidariedade enquanto sociabilidades são 

construídas a partir de milhares de pedaços e 

partes de um cotidiano de lugares, também o são a 

exclusão e a desigualdade. Se quisermos construir 

novas sociabilidades solidárias, não podemos ser 

iludidos pela esperança de que isso é um processo 

que começa e termina no plano tradicionalmente 

social (Spink P, 2005, p100) 

 

Nesse estudo, não cabem conclusões, mas podemos notar que emergem 

algumas idéias que certamente apontam para questões de fundamental 

importância que pedem por uma reflexão cada vez mais crítica e aprofundada 

diante da inserção de portadores de necessidades especiais no mercado de 

trabalho. 

 

Será que o mesmo pode ser considerado para o gênero feminino e para 

outras deficiências?  

 

Qual será o significado que o trabalho tem para jovens e adultos que não 

são enquadrados no perfil de portadores de necessidades especiais? 

 

Como as empresas enxergam a inserção de portadores de necessidades 

especiais, sabendo que esses buscam um emprego por considerar que esse é um 

caminho de inclusão social? 

 

Aqui ficam algumas questões que podem servir de roteiro para profundos 

estudos sobre o assunto. Com certeza o interesse nessa área de conhecimento só 

trará benefícios para esses trabalhadores tão especiais.  
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Descobri como é bom chegar quando se 
tem paciência. E para se chegar, onde quer  
que seja, aprendi que não é preciso 
dominar a força, mas a razão. É preciso, 
antes de mais nada, querer. 
 

 
Amir Klink 
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ANEXO I - LEI Nº 7.853 
 
 

LEI Nº 7.853 - DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 - DOU DE 25/10/89 
  

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 : 
  
 Art. 1º Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno 
exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 
deficiência, 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 e 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. 
  
 Art. 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 a 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 objeto desta Lei, tratamento 
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas: 
  
I - na área da educação: 
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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 
estabelecimentos públicos de ensino; 
d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível 
pré-escolar e 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 acidentes 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; 
b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de 
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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 
público 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 regulamenta a organização 
de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, 
nelas, da a 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 as 
pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a 
logradouros e a meios de transporte. 
  
 Art. 3º Ao ações civis públicas destinadas 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 
portadores de deficiência. 
  
§ 1º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 
competentes certidões e informações que julgar necessárias. 
§ 2º As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deveria 
ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias de entrega, sob recibo, dos 
respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução da 
ação civil. 
§ 3º Somente nos casos em que o interesse público, devidamente 
justificado, ìmpuser 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 
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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. 
§ 6º Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos co-
legitimados pode assumir a titularidade ativa. 
  
 Art. 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 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. 
  
 Art. 5º O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, 
coletivas ou individuais. em que se discutam interesses relacionados a 
deficiência das pessoas. 
  
 Art. 6º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito 
civil, ou requisitar, de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
particular. certidões, informações, exames 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 
peça informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as 
respectiva 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. 
  
 Art. 7º Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta Lei, no que couber, os 
dispositivos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.  
  
 Art. 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 
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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 cargo público, por 
motivos derivados de sua deficiência; 
III - negar, sem junta 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, a pessoa portadora de 
deficiência; 
V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de 
ordem judicial expedido na ação civil a que alude esta Lei; 
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos e indispensáveis à propositura 
da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 
  
 Art. 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-se-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. 
  
 Art. 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 terão destinados recursos orçamentários 
específicos. 
  
Parágrafo único. À 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 os 
instruções Superiores que lhes digam respeito, com a cooperação dos 
demais órgãos da Administração Pública Federal.  
  
 Art. 11. Fica reestruturada, como órgão autônomo, nos termos do artigo 
anterior, a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência - CORDE. 
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§ 1º (VETADO). 
§ 2º O Coordenador contará com três (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 órgãos e entidades 
da Administração Federal. 
§ 4º A CORDE poderá contratar, por tempo ou tarefa determinados, 
especialistas para atender necessidade temporária de excepcional interesse 
público. 
  
 Art. 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; 
V - manter, com os Estados, Municípios, Territórios, e Distrito Federal, e o 
Ministério Público. estreito relacionamento, objetivando a concorrência de 
ações destinadas à integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
VI - promover a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações 
sobre fatos que constituam objeto da ação civil de que trata esta Lei, e 
indicando-lhe os elementos de convicção; 
VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos 
demais órgãos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência; 
VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões 
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 integração social das 
pessoas portadoras de deficiência. 
  
 Art. 13. A CORDE contará com o assessoramento de órgão colegiado, o 
Conselho Consultivo da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência. 
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§ 1º A composição e o funcionamento do Conselho Consultivo da CORDE 
serão disciplinadas em ato do Poder Executivo. Incluir-se-ão no Conselho 
representantes de órgãos e de organizações ligados aos assuntos 
pertinentes a pessoa portadora de deficiência, bem como representantes 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 manisfestação 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. 
  
 Art. 14. (VETADO). 
  
 Art. 15. Para atendimento e fiel cumprimento do dispõe esta Lei, será 
reestruturada a Secretaria de Educação, e serão  instituídos da Previdência 
e Assistência Social, órgãos encarregados da coordenação setorial dos 
assuntos concernentes às pessoas portadoras de deficiência. 
  
 Art. 16. O Poder Executivo adotará, nos 60 (sessenta) dias posteriores à 
vigência desta Lei, as providências necessárias à reetruturação e ao regular 
funcionamento da CORDE, como aquelas decorrentes do artigo anterior. 
  
 Art. 17. Serão incluídas no censo demográfico de 1990, e nos  
subsequentes, questões concernentes à problemático a da pessoa 
portadora de deficiência, objetivando o conhecimento atualizado do número 
de pessoas portadoras de deficiência no País. 
  
 Art. 18. Os órgãos federais desenvolverão, no prazo de 12 (doze) meses 
contado da medidas indicadas no art. 2º desta Lei.  
  
 Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
  
 Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.  
 Brasília, em 24 de outubro de 1989; 168º da Independência e 101º da 
República. 
 

 82



ANEXO II – DECRETO Nº 3.298 
 
 

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. 

        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 
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        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; 

        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; 
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        b) cuidado pessoal; 

        c) habilidades sociais;  

        d) utilização da comunidade; 

        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 

        Art. 6o  São diretrizes da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência: 
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        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 
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        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: 

        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 
Federal 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. 
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        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; 

        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. 
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        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 
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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 

        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 
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        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 
pessoa portadora de deficiência, articulada com os serviços sociais, 
educacionais e com o trabalho; 

        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 incapacidades. 
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        § 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 tratamentos 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 
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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; 

        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.  
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        § 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.  

        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. 
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        § 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 
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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; 

        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:  
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        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. 

        § 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 
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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 
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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.  

        § 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: 

 100



        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 
correspondente 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 estabelecido 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:  

        I - ao conteúdo das provas; 
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        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. 
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        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 
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; 
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        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. 

        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. 
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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. 

        Art. 51.  Para os efeitos deste Capítulo, consideram-se: 

        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: 
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        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, 
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. 

        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 
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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.  

        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. 

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 pessoas portadoras de deficiência e 
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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; 
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        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. 

        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 e 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 
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ANEXO III– LEI Nº 8.213 
 
 
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.
 
Regulamento: Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 
outras providências 
 
PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, 
DETERMINADA PELO ART. 12 DA LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 
1997
  
 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
TÍTULO I 
DA FINALIDADE E DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos 
seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 
incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam 
economicamente. 
Art. 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: 
I - universalidade de participação nos planos previdenciários; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas 
e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; 
IV - cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição corrigidos 
monetariamente; 
V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder 
aquisitivo; 
VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou 
do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo; 
VII - previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional; 
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em 
atividade, empregadores e aposentados. 
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII deste artigo será efetivada a 
nível federal, estadual e municipal. 
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Art. 3º Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS, órgão 
superior de deliberação colegiada, que terá como membros: (Incisos e alíneas 
com redação dada pela Lei nº 8.619, de 5.1.93)
I - seis representantes do Governo Federal;  
II - nove representantes da sociedade civil, sendo: 
a) três representantes dos aposentados e pensionistas; 
b) três representantes dos trabalhadores em atividade;  
c) três representantes dos empregadores. 
§ 1º Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo 
Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil 
mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. 
§ 2º Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos 
empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais 
sindicais e confederações nacionais. 
§ 3º O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de 
seu Presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 (quinze) dias se 
houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. 
§ 4º Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu Presidente ou a 
requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento 
interno do CNPS. 
§ 5º (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 6º As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, 
decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como 
jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. 
§ 7º Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em 
atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da 
nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente 
podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada 
através de processo judicial. 
§ 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao 
CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que 
contará com uma Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Previdência 
Social.  
§ 9º O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
desta Lei. 
Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social–CNPS: 
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à 
Previdência Social; 
II - participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária; 
III - apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social; 
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IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes 
de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social; 
V - acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a 
execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social; 
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social; 
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da 
União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa; 
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a 
anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização 
de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 132;  
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno. 
Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no 
Diário Oficial da União. 
Art. 5º Compete aos órgãos governamentais: 
I - prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das 
competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos;  
II - encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2 (dois) meses do seu 
envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, 
devidamente detalhada. 
Art. 6º O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) deverá indicar cidadão 
de notório conhecimento na área para exercer a função de Ouvidor Geral da 
Previdência Social, que terá mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a sua 
recondução. 
Art. 6º Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma Ouvidoria-Geral, cujas 
atribuições serão definidas em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 
20.11.98)
§ 1º Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha do ouvidor referido caput 
deste artigo. (Parágrafo excluído pela Lei nº 9.711, de 20.11.98)
§ 2º As atribuições do Ouvidor Geral da Previdência Social serão definidas em lei 
específica. (Parágrafo excluído pela Lei nº 9.711, de 20.11.98)
Art. 7º Ficam instituídos os Conselhos Estaduais e os Conselhos Municipais de 
Previdência Social - respectivamente CEPS e CMPS -, órgãos de deliberação 
colegiada, subordinados ao Conselho Nacional de Previdência Social, observando 
para a sua organização e instalação, no que couber, os critérios estabelecidos 
nesta Lei para o CNPS, adaptando-os para a esfera estadual ou municipal. 
(Revogado pela Medida Provisória nº 2.216-13, de 31.8.01)
§ 1º Os membros dos CEPS serão nomeados pelo Presidente do CNPS e o dos 
CMPS, pelos presidentes dos CEPS. (Revogado pela Medida Provisória nº  2.216-
13, de 31.8.01)
§ 2º Os representantes dos trabalhadores em atividade e seus respectivos 
suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou centrais 
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sindicais, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos ou, na ausência destes, pelas 
federações ou ainda, em último caso, pelas centrais sindicais ou confederações 
nacionais. (Revogado pela Medida Provisória nº  2.216-13, de 31.8.01)
§ 3º Os representantes dos aposentados e seus respectivos suplentes serão 
indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou confederações, e, no caso dos 
CMPS, pelas associações ou, na ausência destes, pelas federações. (Revogado 
pela Medida Provisória nº 2.216-13, de 31.8.01)
§ 4º Os representantes dos empregadores e seus respectivos suplentes serão 
indicados, no caso dos CEPS, pelas federações, e, no caso dos CMPS, pelos 
sindicatos, associações ou, na ausência destes, pelas federações. (Revogado 
pela Medida Provisória nº  2.216-13, de 31.8.01)
Art. 8º Compete aos CEPS e ao CMPS, nos âmbitos estadual e municipal, 
respectivamente: (Revogado pela Medida Provisória nº  2.216-13, de 31.8.01)
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNPS; (Revogado pela Medida 
Provisória nº  2.216-13, de 31.8.01)
II - acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária; (Revogado 
pela Medida Provisória nº  2.216-13, de 31.8.01)
III - propor ao CNPS planos e programas para a Previdência Social; (Revogado 
pela Medida Provisória nº  2.216-13, de 31.8.01)
IV - acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao CNPS, através de relatórios 
gerenciais por este definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos; 
(Revogado pela Medida Provisória nº  2.216-13, de 31.8.01)
V - acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social;  
(Revogado pela Medida Provisória nº  2.216-13, de 31.8.01)
VI - elaborar seus regimentos internos. (Revogado pela Medida Provisória nº  
2.216-13, de 31.8.0) 
TÍTULO II 
DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Capítulo Único 
DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Art. 9º A Previdência Social compreende: 
I - o Regime Geral de Previdência Social;  
II - o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social. 
§ 1º O Regime Geral de Previdência Social–RGPS garante a cobertura de todas 
as situações expressas no art. 1º desta Lei, exceto a de desemprego involuntário, 
objeto de lei específica. 
§ 2º O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei 
especifica. 
TÍTULO III 
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DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Capítulo I 
DOS BENEFICIÁRIOS 
Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se 
como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste capítulo. 
Seção I 
Dos Segurados 
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas:  
I - como empregado: 
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter 
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 
diretor empregado; 
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em 
legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de 
substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de 
serviços de outras empresas; 
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar 
como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior; 
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição 
consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros 
dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência 
permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do 
país da respectiva missão diplomática ou repartição consular; 
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais 
brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá 
domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do 
país do domicílio; 
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar 
como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital 
votante pertença a empresa brasileira de capital nacional;  
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a 
União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais. 
(Alínea incluída pela Lei nº 8.647, de 13.4.93)
h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência social ; (Alínea incluída pela Lei nº 
9.506, de 30.10.97)
i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em 
funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência 
social; (Alínea incluída pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
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II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a 
pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos; 
i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em 
funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência 
social; (Alínea incluída pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
III - como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não-
empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o 
sócio solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou 
receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural; 
(Inciso revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)
IV - como trabalhador autônomo: (Inciso revogado pela Lei nº 9.876, de 
26.11.1999)
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma 
ou mais empresas, sem relação de emprego;  
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 
urbana, com fins lucrativos ou não; 
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou 
pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio 
de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que 
de forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - 
garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de 
prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda 
que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa, quando mantidos pela entidade a que 
pertencem, salvo se filiados obrigatoriamente à Previdência Social em razão de 
outra atividade ou a outro regime previdenciário, militar ou civil, ainda que na 
condição de inativos; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei nº 10.403, de 
8.1.2002)
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em 
funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de previdência 
social; (Alínea realinhada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) (Revogada pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99)
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do 
qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo 
quando coberto por regime próprio de previdência social;" (NR) (Alínea realinhada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97 e Alterada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
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f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro 
de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de 
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente 
de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de 
direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou 
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de 
direção condominial, desde que recebam remuneração; (Alínea Incluída pela Lei 
nº 9.876, de 26.11.99)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma 
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Alínea Incluída pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 
urbana, com fins lucrativos ou não;" (Alínea Incluída pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99)
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo 
empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento; 
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas 
atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou 
companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, 
desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. (O 
garimpeiro está excluído por força da Lei nº 8.398, de 7.1.92, que alterou a 
redação do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212 de 24.7.91).
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 
condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. 
§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade 
remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente 
filiado em relação a cada uma delas. 
§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que estiver 
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é 
segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições 
de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da 
Seguridade Social. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o 
mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes 
da investidura. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 5o Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput ao ocupante de cargo de 
Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo 
efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, 
ainda que em regime especial, e fundações. (Parágrafo Incluído pela Lei nº 9.876, 
de 26.11.99)
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Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas 
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social 
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de 
previdência social. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou 
mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão 
segurados obrigatórios em relação a essas atividades." (NR) (Parágrafo Incluído 
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência 
social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário 
não permita a filiação, nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de 
origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua 
contribuição. (Parágrafo Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao 
Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não 
incluído nas disposições do art. 11. 
Art. 14. Consideram-se: 
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade 
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e 
entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional;  
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem 
finalidade lucrativa, empregado doméstico. 
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte 
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, 
a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão 
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.(Redação dada pela 
Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: 
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; 
II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que 
deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou 
estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; 
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de 
doença de segregação compulsória; 
IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso; 
V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças 
Armadas para prestar serviço militar;  
VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o 
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem 
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. 
§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o 
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no 
órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos 
perante a Previdência Social. 
§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do 
prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da 
contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos 
fixados neste artigo e seus parágrafos. 
Seção II 
Dos Dependentes 
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
dependentes do segurado: 
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
II - os pais; 
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
IV - (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do 
direito às prestações os das classes seguintes. 
§ 2º .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do 
segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma 
estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, 
mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º 
do art. 226 da Constituição Federal.
§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a 
das demais deve ser comprovada. 
Seção III 
Das Inscrições 
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos 
dependentes. 
§ 1º Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão 
promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado. 
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§ 1o Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento 
do benefício a que estiver habilitado. (Redação dada pela Lei nº 10.403, de 
8.1.2002)
§ 2º O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em face de separação 
judicial ou divórcio sem direito a alimentos, certidão de anulação de casamento, 
certidão de óbito ou sentença judicial, transitada em julgado. 
§ 3º A Previdência Social poderá emitir identificação específica, para os segurados 
referidos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 11 e no art. 13 desta Lei, para 
produzir efeitos exclusivamente perante ela, inclusive com a finalidade de provar a 
filiação. 
Capítulo II 
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL 
Seção I 
Das Espécies de Prestações 
Art. 18.  O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes 
prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do 
trabalho, expressas em benefícios e serviços: 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo de serviço; 
d) aposentadoria especial; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-família; 
g) salário-maternidade; 
h) auxílio-acidente;  
i) (Revogada pela Lei nº 8.870, de 15.4.94)
II - quanto ao dependente: 
a) pensão por morte;  
b) auxílio-reclusão; 
III - quanto ao segurado e dependente: 
a) (Revogada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
b) serviço social;  
c) reabilitação profissional. 
§ 1º Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos 
nos incisos I, VI e VII do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 
28.4.95)
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§ 2º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que 
permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a 
prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa 
atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando 
empregado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do 
art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 
morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho.  
§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e 
individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. 
§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de 
cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. 
§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da 
operação a executar e do produto a manipular. 
§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e 
entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto 
nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento. 
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as 
seguintes entidades mórbidas: 
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva 
relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;  
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função 
de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. 
§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: 
a) a doença degenerativa; 
b) a inerente a grupo etário; 
c) a que não produza incapacidade laborativa;  
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se 
desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato 
direto determinado pela natureza do trabalho. 
§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação 
prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o 
trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social 
deve considerá-la acidente do trabalho. 
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: 
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja 
contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua 
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capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a 
sua recuperação; 
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em 
conseqüência de: 
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou 
companheiro de trabalho; 
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada 
ao trabalho; 
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de 
companheiro de trabalho; 
d) ato de pessoa privada do uso da razão;  
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de 
força maior; 
III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício 
de sua atividade;  
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da 
empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar 
prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por 
esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, 
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de 
propriedade do segurado;  
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 
qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do 
segurado. 
§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da 
satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante 
este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 
§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a 
lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha 
às conseqüências do anterior. 
Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social 
até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de 
imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite 
mínimo e o limite máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada 
nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. 
§ 1º Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado 
ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.  
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§ 2º Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio 
acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o 
assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo 
previsto neste artigo. 
§ 3º A comunicação a que se refere o § 2º não exime a empresa de 
responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. 
§ 4º Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a 
cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. 
Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do 
trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade 
habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o 
diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. 
Seção II 
Dos Períodos de Carência 
Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir 
do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. 
Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições 
anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o 
segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 
1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da 
carência definida para o benefício a ser requerido. 
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 
Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 
26:  
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;  
II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria 
especial: 180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 
15.4.94)
III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do art. 
11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo 
único do art. 39 desta Lei. (Inciso Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se 
refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao 
número de meses em que o parto foi antecipado." (Parágrafo Incluído pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99)
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:  
I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente; (Redação 
dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 
qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como 
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nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, 
for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista 
elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a 
cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 
deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam 
tratamento particularizado; 
III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados 
especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei; 
IV - serviço social;  
V - reabilitação profissional. 
VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e 
empregada doméstica. (Inciso Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as 
contribuições: 
I - referentes ao período a partir da data da filiação ao Regime Geral de 
Previdência Social, no caso dos segurados empregados e trabalhadores avulsos 
referidos nos incisos I e VI do art. 11;  
II - realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem 
atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com 
atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados empregado 
doméstico, contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, 
respectivamente, nos incisos II, V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação dada pela 
Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Seção III 
Do Cálculo do Valor dos Benefícios 
Subseção I 
Do Salário-de- Benefício 
Art. 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma 
especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o 
salário-maternidade, será calculado com base no salário-de-benefício. (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 1º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 29. O salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os 
últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do 
afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 
36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses. 
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Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99)
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na 
média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 
oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator 
previdenciário; (Inciso Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na 
média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 
oitenta por cento de todo o período contributivo."  (Inciso Incluído pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99)
§ 1º No caso de aposentadoria por tempo de serviço, especial ou por idade, 
contando o segurado com menos de 24 (vinte e quatro) contribuições no período 
máximo citado, o salário-de-benefício corresponderá a 1/24 (um vinte e quatro 
avos) da soma dos salários-de-contribuição apurados. (Parágrafo revogado pela 
Lei nº 9.876, de 26.11.1999)
§ 2º O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, 
nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do 
benefício. 
§ 3º Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais 
do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de 
utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 
décimo-terceiro salário (gratificação natalina). (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 
15.4.94)
§ 4º Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos 
salários-de-contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente 
concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do 
benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção 
regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de 
sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. 
§ 5º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por 
incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-
contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo 
da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em 
geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo. 
§ 6o No caso de segurado especial, o salário-de-benefício, que não será inferior ao 
salário mínimo, consiste: (Parágrafo Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, em um 
treze avos da média aritmética simples dos maiores valores sobre os quais incidiu 
a sua contribuição anual, correspondentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; 
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, 
em um treze avos da média aritmética simples dos maiores valores sobre os quais 
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incidiu a sua contribuição anual, correspondentes a oitenta por cento de todo o 
período contributivo. 
§ 7o O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa 
de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a 
fórmula constante do Anexo desta Lei. (Parágrafo Incluído pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99)
§ 8o Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na 
idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade 
construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. (Parágrafo Incluído 
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 9o Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do 
segurado serão adicionados: (Parágrafo Incluído pela Lei nº 9.876, de 
26.11.99)        I - cinco anos, quando se tratar de mulher; 
II - cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio; 
III - dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 
ensino fundamental e médio. 
Art. 29-A. O INSS utilizará, para fins de cálculo do salário-de-benefício, as 
informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS 
sobre as remunerações dos segurados. (Artigo incluído pela Lei nº 10.403, de 
8.1.2002)
§ 1o O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da solicitação do 
pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.403, de 8.1.2002)
§ 2o O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar a retificação das 
informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos 
comprobatórios sobre o período divergente. (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.403, 
de 8.1.2002)
Art. 30. No caso de remuneração variável, no todo ou em parte, qualquer que seja 
a causa da variação, o valor do benefício de prestação continuada decorrente de 
acidente do trabalho, respeitado o percentual respectivo, será calculado com base 
na média aritmética simples: 
I - dos 36 (trinta e seis) maiores salários-de-contribuição apurados em período não 
superior a 48(quarenta e oito) meses imediatamente anteriores ao do acidente, se 
o segurado contar, nele, mais de 36 (trinta e seis) contribuições. 
II - dos salários-de-contribuição compreendidos nos 36 (trinta e seis) meses 
imediatamente anteriores ao do acidente ou no período de que trata o inciso I, 
conforme mais vantajoso, se o segurado contar com 36 (trinta e seis) ou menos 
contribuições nesse período.(Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
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Art. 31. Todos os salários-de-contribuição computados no cálculo do valor do 
benefício serão ajustados, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao período decorrido a partir 
da data de competência do salário-de-contribuição até a do início do benefício, de 
modo a preservar os seus valores reais (Revogado pela Lei nº 8.880, de 
27.5.1994)
Art. 31. O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário-de-contribuição, para 
fins de cálculo do salário-de-benefício de qualquer aposentadoria, observado, no 
que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º. (Artigo restabelecido, com 
nova redação, pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 32. O salário-de-benefício do segurado que contribuir em razão de atividades 
concomitantes será calculado com base na soma dos salários-de-contribuição das 
atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de 
cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas seguintes: 
I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as condições do 
benefício requerido, o salário-de-beneficio será calculado com base na soma dos 
respectivos salários-de-contribuição; 
II - quando não se verificar a hipótese do inciso anterior, o salário-de-benefício 
corresponde à soma das seguintes parcelas: 
a) o salário-de-benefício calculado com base nos salários-de-contribuição das 
atividades em relação às quais são atendidas as condições do benefício 
requerido;  
b) um percentual da média do salário-de-contribuição de cada uma das demais 
atividades, equivalente à relação entre o número de meses completo de 
contribuição e os do período de carência do benefício requerido;  
III - quando se tratar de benefício por tempo de serviço, o percentual da alínea "b" 
do inciso II será o resultante da relação entre os anos completos de atividade e o 
número de anos de serviço considerado para a concessão do benefício. 
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao 
limite máximo do salário-de-contribuição, contribuiu apenas por uma das 
atividades concomitantes. 
§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução 
do salário-de-contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite 
máximo desse salário. 
Subseção II 
Da Renda Mensal do Benefício 
Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o 
salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor 
inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-
contribuição, ressalvado o disposto no art. 45 desta Lei. 
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Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente 
de acidente do trabalho, serão computados: (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 
28.4.95)
I - para o segurado empregado e trabalhador avulso, os salários-de-contribuição 
referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela 
empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades 
cabíveis; (Inciso incluído pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
II - para o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, o 
valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário-de-contribuição para 
fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do art. 31; (Inciso 
incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
III - para os demais segurados, os salários-de-contribuição referentes aos meses 
de contribuições efetivamente recolhidas.(Inciso renumerado pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97)
Art. 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tenham cumprido 
todas as condições para a concessão do benefício pleiteado mas não possam 
comprovar o valor dos seus salários-de-contribuição no período básico de cálculo, 
será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada, 
quando da apresentação de prova dos salários-de-contribuição. 
Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições 
exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo 
recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor 
mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do 
recolhimento das contribuições. 
Art. 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos arts. 35 
e 36, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data 
de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do 
benefício, a renda mensal que prevalecia até então. 
Art. 38. Sem prejuízo do disposto nos arts. 35 e 36, cabe à Previdência Social 
manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo 
da renda mensal dos benefícios. 
Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, 
fica garantida a concessão: 
I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-
reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o 
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, 
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses 
correspondentes à carência do benefício requerido; ou 
II - dos benefícios especificados nesta Lei, observados os critérios e a forma de 
cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência 
Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social.  
Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário-
maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício 
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de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores ao do início do benefício. (Parágrafo incluído pela Lei nº 
8.861, de 25.3.94)
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social 
que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, 
pensão por morte ou auxílio-reclusão. 
Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma 
que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda 
mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. 
Seção IV 
Do Reajustamento do Valor dos Benefícios  
Art. 41.  Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, a partir de 
1o de junho de 2001, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou 
do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, 
observados os seguintes critérios: (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.187-13, de 24.8.2001)
I - preservação do valor real do benefício; (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.187-13, de 24.8.2001)
II - (Revogado pela Lei nº 8.542, de 23.12.92)
III - atualização anual; (Alínea incluída pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 
24.8.2001)
IV - variação de preços de produtos necessários e relevantes para a aferição da 
manutenção do valor de compra dos benefícios. (Alínea incluída pela Medida 
Provisória nº 2.187-13, de 24.8.2001)
§ 1º O disposto no inciso II poderá ser alterado por ocasião da revisão da política 
salarial. (Tacitamente revogado em função da exclusão do inciso II deste artigo, 
pela Lei nº 8.542, de 23.12.92)
§ 2º Na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo com a aplicação do 
disposto neste artigo, o Conselho Nacional de Seguridade Social-CNSS poderá 
propor um reajuste extraordinário para recompor esse valor, sendo feita igual 
recomposição das faixas e limites fixados para os salários-de-contribuição. 
(Revogado pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24.8.2001)
§ 3º Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-de-
benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos. 
§ 4º Os benefícios devem ser pagos do primeiro ao décimo dia útil do mês 
seguinte ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número 
de beneficiários por dia de pagamento. (Redação dada pela Lei nº 8.444, de 
20.7.92)
§ 5º Em caso de comprovada inviabilidade operacional e financeira do Instituto 
Nacional do Seguro Social, o Conselho Nacional de Previdência Social poderá 
autorizar, em caráter excepcional, que o pagamento dos benefícios de prestação 
continuada concedidos a partir de 1º de agosto de 1992 seja efetuado do décimo 
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primeiro ao décimo segundo dia útil do mês seguinte ao de sua competência, 
retornando-se à regra geral, disposta no § 4º deste artigo, tão logo superadas as 
dificuldades. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.444, de 20.7.92)
§ 6º O primeiro pagamento de renda mensal do benefício será efetuado até 45 
(quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado, da 
documentação necessária a sua concessão. (Parágrafo renumerado pela Lei nº 
8.444, de 20.7.92)
§ 7º (Revogado pela Lei nº 8.880, de 27.5.94)
§ 8o  Para os benefícios que tenham sofrido majoração devido à elevação do 
salário mínimo, o referido aumento deverá ser descontado quando da aplicação do 
disposto no caput, de acordo com normas a serem baixadas pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Social. (Parágrafo incluído pela Medida Provisória nº 
2.187-13, de 24.8.2001)
§ 9o  Quando da apuração para fixação do percentual do reajuste do benefício, 
poderão ser utilizados índices que representem a variação de que trata o inciso IV 
deste artigo, divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE ou de instituição congênere de reconhecida notoriedade, na 
forma do regulamento. (Parágrafo incluído pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 
24.8.2001)
Seção V 
Dos Benefícios 
Subseção I 
Da Aposentadoria por Invalidez 
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de 
auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 
exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 
permanecer nesta condição. 
§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 
condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 
Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico 
de sua confiança.  
§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime 
Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 
dessa doença ou lesão. 
Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 
cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo. 
§ 1º Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e 
definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida: (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
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a) ao segurado empregado, a contar do décimo sexto dia do afastamento da 
atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a 
entrada do requerimento decorrerem mais de trinta dias; (Redação Dada pela Lei 
nº 9.876, de 26.11.99)
b) ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, 
especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da 
entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de trinta 
dias.(Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 2o Durante os primeiros quinze dias de afastamento da atividade por motivo de 
invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. (Redação 
Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 3º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do 
trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) 
do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 
33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 1º (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 2º Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor 
da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força 
de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. 
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 
assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento). 
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo: 
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;  
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da 
pensão. 
Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá 
sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. 
Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por 
invalidez, será observado o seguinte procedimento: 
I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do 
início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem 
interrupção, o benefício cessará: 
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função 
que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação 
trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade 
fornecido pela Previdência Social; ou 
b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da 
aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;  
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II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou 
ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso 
do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da 
volta à atividade: 
a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for 
verificada a recuperação da capacidade; 
b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período seguinte de 6 (seis) 
meses;  
c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período de 
6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente. 
Subseção II 
Da Aposentadoria por Idade 
Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 
homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco 
anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 
referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do 
art. 11. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.032, de 28.4.95 e alterado pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99)
§ 2º Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o trabalhador rural deve 
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, 
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual 
ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 
pretendido. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:  
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: 
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 
90 (noventa) dias depois dela; ou  
b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou 
quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a";  
II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento. 
Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o disposto na Seção III deste 
Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de 70% (setenta 
por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um por cento) deste, por grupo de 12 
(doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do salário-
de-benefício. 
Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o 
segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 
(setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco) anos, se 
do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado 
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a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da 
rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da 
aposentadoria.  
Subseção III 
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço 
Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a carência 
exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, 
se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino. 
Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III 
deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de: 
I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte e 
cinco) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano 
completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-
benefício aos 30 (trinta) anos de serviço;  
II - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) 
anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de 
atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 35 
(trinta e cinco) anos de serviço. 
Art. 54. A data do início da aposentadoria por tempo de serviço será fixada da 
mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49. 
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no 
Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer 
das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior 
à perda da qualidade de segurado: 
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 143 
da Constituição Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de 
Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade 
remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço público; 
II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez; 
III - o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
IV - o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual 
ou municipal, desde que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por 
outro regime de previdência social; (Redação dada pela Lei n° 9.506 de 30.10.97)
V - o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de 
exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei;  
VI - o tempo de contribuição efetuado com base nos artigos 8º e 9º da Lei nº 
8.162, de 8 de janeiro de 1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, alínea 
"g", desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. 
(Inciso incluído pela Lei nº 8.647, de 13.4.93)
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§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o qual o exercício da atividade não 
determinava filiação obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social Urbana 
só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes, 
conforme dispuser o Regulamento, observado o disposto no § 2º. 
§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de 
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das 
contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme 
dispuser o Regulamento. 
§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 
mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só 
produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 
prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 
ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. 
Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco) 
anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por 
tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 
salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste Capítulo. 
Subseção IV 
Da Aposentadoria Especial 
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência 
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 
25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 28.4.94)
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, 
consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-
benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.94)
§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da 
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49. 
§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo 
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de 
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.94)
§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos 
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido 
para a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.94)
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham 
a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após 
a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, 
segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência 
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Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 28.4.94)
§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos 
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis 
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da 
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou 
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 
9.732, de 11.12.98)
§ 7º  O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a 
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 8º  Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste 
artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos 
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.  (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou 
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados 
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior 
será definida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será 
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico 
de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou 
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. 
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação 
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a 
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a 
sua adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 
11.12.98)
§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos 
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que 
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o 
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico 
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, 
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse 
documento.(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Subseção V 
Do Auxílio-Doença 
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Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para 
o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 
consecutivos. 
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao 
Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada 
como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo 
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo 
sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar 
da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação 
dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) 
dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. 
§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da 
atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado 
empregado o seu salário integral.  (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a 
seu cargo o exame médico e o abono das faltas correpondentes ao período 
referido no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da 
Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias. 
Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, 
consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 
salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 
para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação 
profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que 
seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta 
a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por 
invalidez. 
Art. 63. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença será considerado pela 
empresa como licenciado. 
Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará 
obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença 
entre o valor deste e a importância garantida pela licença. 
Art. 64. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Subseção VI 
Do Salário-Família 
Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, 
exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do 
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respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do § 2º do art. 16 desta 
Lei, observado o disposto no art. 66. 
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais 
aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo 
masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-
família, pago juntamente com a aposentadoria. 
Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer 
condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de:  
I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros) , para o segurado com 
remuneração mensal não superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros); 
(*)Nota: Valores atualizados pela Portaria MPAS nº 4.479, de 4.6.98 a partir de 
1º.6.98, para respectivamente, R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco centavos) e 
R$ 324, 45 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
II - Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração 
mensal superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros). (*)Nota: Valores 
atualizados pela Portaria MPAS nº 4.479, de 4.6.98 a partir de 1º.6.98, para 
respectivamente, R$ 1,07 (um real e sete centavos) e R$ 324, 45 (trezentos e 
vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da 
certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao 
inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de 
comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos do 
regulamento.  (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa, mensalmente, junto 
com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das 
contribuições, conforme dispuser o Regulamento. 
§ 1º A empresa conservará durante 10 (dez) anos os comprovantes dos 
pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela 
fiscalização da Previdência Social. 
§ 2º Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago 
juntamente com o último pagamento relativo ao mês. 
Art. 69. O salário-família devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido pelo 
sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas 
correspondentes e de distribuí-lo. 
Art. 70. A cota do salário-família não será incorporada, para qualquer efeito, ao 
salário ou ao benefício. 
Subseção VII 
Do Salário-Maternidade 
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 
cento e vinte dias, com início no período entre vinte e oito dias antes do parto e a 
data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 
legislação no que concerne à proteção à maternidade, sendo pago diretamente 
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pela Previdência Social." (NR)  (Redação dada pela Lei nº 8.861, de 25.3.94 e 
alterada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 71-A. À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 
(cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade, de 60 (sessenta) 
dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) 
dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade. (Parágrafo incluído 
pela Lei nº 10.421, de 15.4.2002)
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa 
consistirá numa renda mensal igual à sua remuneração integral e será pago pela 
empresa, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das 
contribuições, sobre a folha de salários. 
Parágrafo único. A empresa deverá conservar durante 10 (dez) anos os 
comprovantes dos pagamentos e os atestados correspondentes para exame pela 
fiscalização da Previdência Social. 
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa 
consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral. (Redação dada 
pela lei nº 9.876, de 26.11.99)
Art. 73. Assegurado o valor de um salário mínimo, o salário-maternidade para as 
demais seguradas consistirá: (Redação dada pela Lei nº 8.861, de 25.3.94 e 
Alterada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
I - em um valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuição, para a 
segurada empregada doméstica; (Inciso Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
II - em um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, 
para a segurada especial; (Inciso Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)
III - em um doze avos da soma dos doze últimos salários-de-contribuição, 
apurados em um período não superior a quinze meses, para as demais 
seguradas." (Inciso Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99))
Subseção VIII 
Da Pensão por Morte 
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data: (Redação dada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)
I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; (Inciso incluído pela Lei 
nº 9.528, de 10.12.97)
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; 
(Inciso incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Inciso incluído pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97)
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Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da 
aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse 
aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 
33 desta lei. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de 
habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação 
posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito 
a contar da data da inscrição ou habilitação. 
§ 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro 
ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua 
habilitação e mediante prova de dependência econômica. 
§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia 
pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes 
referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. 
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre 
todos em parte iguais. (Artigo, parágrafos e incisos com a redação dada pela Lei 
nº 9.032, de 28.4.95)
§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.  
§ 2º A parte individual da pensão extingue-se: 
I - pela morte do pensionista; 
II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 
emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido;  
III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. 
§ 3º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. 
Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial 
competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão 
provisória, na forma desta Subseção. 
§ 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de 
acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória 
independentemente da declaração e do prazo deste artigo. 
§ 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará 
imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, 
salvo má-fé. 
Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, 
incapaz ou ausente, na forma da lei. 
Subseção IX 
Do Auxílio-Reclusão 
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por 
morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber 
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remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de 
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 
Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com 
certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção 
do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de 
presidiário. 
Subseção X 
Dos Pecúlios 
Art. 81. Serão devidos pecúlios: 
I - ao segurado que se incapacitar para o trabalho antes de ter completado o 
período de carência; 
II - ao segurado aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo Regime Geral 
de Previdência Social que voltar a exercer atividade abrangida pelo mesmo, 
quando dela se afastar; 
III - ao segurado ou a seus dependentes, em caso de invalidez ou morte 
decorrente de acidente do trabalho.(Revogado pela Lei nº 9.129, de 20.11.95)
Art. 82. No caso dos incisos I e II do art. 81, o pecúlio consistirá em pagamento 
único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições 
do segurado, remuneradas de acordo com o índice de remuneração básica dos 
depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro.(Revogado pela 
Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 83. No caso do inciso III do art. 81, o pecúlio consistirá em um pagamento 
único de 75% (setenta e cinco por cento) do limite máximo do salário-de-
contribuição, no caso de invalidez e de 150% (cento e cinqüenta por cento) desse 
mesmo limite, no caso de morte. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 84. O segurado aposentado que receber pecúlio, na forma do art. 82, e voltar 
a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social somente 
poderá levantar o novo pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados da nova 
filiação. (Revogado pela Lei nº 8.870, de 15.4.94)
Art. 85. O disposto no art. 82 aplica-se a contar da data de entrada em vigor desta 
Lei, observada, com relação às contribuições anteriores, a legislação vigente à 
época de seu recolhimento. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Subseção XI 
Do Auxílio-Acidente 
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado 
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o 
trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97)
§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-
benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de 
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qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do 
auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento 
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. 
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de 
aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do 
recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão 
do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o 
trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da 
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.(Parágrafo restabelecido, 
com nova redação, pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 5º (Vetado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Subseção XII 
Do Abono de Permanência em Serviço 
Art. 87. (Revogado pela Lei nº. 8.870, de 15.4.94)
Seção VI 
Dos Serviços 
Subseção I 
Do Serviço Social 
Art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos 
sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o 
processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a 
Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da 
sociedade. 
§ 1º Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade 
temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas. 
§ 2º Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas 
intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos 
sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante 
celebração de convênios, acordos ou contratos. 
§ 3º O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na 
implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em articulação com 
as associações e entidades de classe. 
§ 4º O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência Social, 
prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na elaboração e 
implantação de suas propostas de trabalho. 
Subseção II 
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Da Habilitação e da Reabilitação Profissional 
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao 
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas 
portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação 
profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do 
contexto em que vive. 
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: 
a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para 
locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser 
atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação 
social e profissional; 
b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, 
desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do 
beneficiário;  
c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário. 
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório 
aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão 
da Previdência Social, aos seus dependentes. 
Art. 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio 
para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o 
Regulamento. 
Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a 
Previdência Social emitirá certificado individual, indicando as atividades que 
poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra 
atividade para a qual se capacitar. 
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção: 
I - até 200 
empregados...........................................................................................2%; 
II - de 201 a 
500......................................................................................................3%; 
III - de 501 a 
1.000..................................................................................................4%; 
IV - de 1.001 em diante. 
.........................................................................................5%. 
§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final 
de contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a 
imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a 
contratação de substituto de condição semelhante. 
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§ 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar 
estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por 
reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, 
aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. 
Seção VII 
Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço 
Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime Geral de Previdência 
Social ou no serviço público é assegurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na atividade privada, rural e urbana, e do tempo de contribuição ou de 
serviço na administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de 
previdência social se compensarão financeiramente. (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 20.11.98) 
Parágrafo único. A compensação financeira será feita ao sistema a que o 
interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em 
relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser 
o Regulamento. 
Art. 95. Observada a carência de 36 (trinta e seis) contribuições mensais, o 
segurado poderá contar, para fins de obtenção dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, o tempo de serviço prestado à administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. (Revogado Pela Medida Provisória nº 2.187-13, 
de 24.8.2001)
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço prestado à administração 
pública direta, autárquica e fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores a contagem de 
tempo do serviço em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. 
Revogado Pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24.8.2001)
Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será 
contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes: 
I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais; 
II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, 
quando concomitantes; 
III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão 
de aposentadoria pelo outro; 
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à 
Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição 
correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero 
vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por 
cento. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24.8.2001)
V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de 
vigência desta lei, será computado sem que seja necessário o pagamento das 
contribuições a ele correspondentes, desde que cumprido o período de carência. 
(Inciso excluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
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Art. 97.  A aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma 
desta Seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 (vinte e 
cinco) anos completos de serviço, e, ao segurado do sexo masculino, a partir de 
30 (trinta) anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução 
previstas em lei. 
Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 (trinta) anos, se do 
sexo feminino, e 35 (trinta e cinco) anos, se do sexo masculino, o excesso não 
será considerado para qualquer efeito. 
Art. 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço na forma desta 
Seção será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado 
ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação. 
Seção VIII 
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações 
Art. 100. (VETADO) 
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o 
pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 
submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 102. A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos 
inerentes a essa qualidade. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 1º A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria 
para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a 
legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. (Parágrafo 
incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97) 
§ 2º Não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que 
falecer após a perda desta qualidade, nos termos do art. 15 desta Lei, salvo se 
preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo 
anterior.(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
 Art. 103. É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou 
ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 
benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira 
prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão 
indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela Lei nº 9.711, 
de 20.11.98)
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter 
sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer 
restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 
menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Parágrafo incluído pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)
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Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 
5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data: 
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, 
verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou  
II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente 
ou o agravamento das seqüelas do acidente. 
Art. 105. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para 
recusa do requerimento de benefício. 
Art. 106.  Para comprovação do exercício de atividade rural será obrigatória, a 
partir 16 de abril de 1994, a apresentação da Carteira de Identificação e 
Contribuição–CIC referida no § 3º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 14.6.95)
Parágrafo único. A comprovação do exercício de atividade rural referente a 
período anterior a 16 de abril de 1994, observado o disposto no § 3º do art. 55 
desta Lei, far-se-á alternativamente através de: (Redação dada pela Lei nº. 9.063, 
de 14.6.95)
I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; 
III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada pelo 
INSS; (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 14.6.95)
IV - comprovante de cadastro do INCRA, no caso de produtores em regime de 
economia familiar; (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 14.6.95)
 V - bloco de notas do produtor rural. (Redação dada pela Lei nº. 9.063, de 
14.6.95)
 Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55 desta Lei será considerado 
para cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. 
 Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, 
observado o disposto no § 3º do art. 55 e na forma estabelecida no Regulamento, 
poderá ser suprida a falta de documento ou provado ato do interesse de 
beneficiário ou empresa, salvo no que se refere a registro público. 
Art. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de 
ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será 
pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a doze meses, podendo 
ser renovado. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 15.4.94)
Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na 
presença de servidor da Previdência Social, vale como assinatura para quitação 
de pagamento de benefício. 
Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será 
feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por 
período não superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, 
mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. 
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Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso de interdição do beneficiário, a 
autoridade judiciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência 
Social. 
Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o Regulamento, firmar 
recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. 
Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus 
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus 
sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. 
Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por 
autorização de pagamento, conforme se dispuser em regulamento. 
Parágrafo único. Na hipótese da falta de movimentação a débito em conta 
corrente utilizada para pagamento de benefícios, por prazo superior a sessenta 
dias, os valores dos benefícios remanescentes serão creditados em conta 
especial, à ordem do INSS, com a identificação de sua origem. (Parágrafo 
revogado pela Lei nº 9.876, de 26.11.1999)
Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado 
por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em 
sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou 
seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição 
de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em 
causa própria para o seu recebimento. 
Art. 115.  Podem ser descontados dos benefícios: 
I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social; 
II - pagamento de benefício além do devido; 
III - Imposto de Renda retido na fonte; 
IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;  
V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente 
reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, o desconto será feito em parcelas, 
conforme dispuser o regulamento, salvo má-fé. 
Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias 
pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente 
pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. 
Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente 
legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência Social, encarregar-se, 
relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes, de: 
I - processar requerimento de benefício, preparando-o e instruindo-o de maneira a 
ser despachado pela Previdência Social; 
II - submeter o requerente a exame médico, inclusive complementar, 
encaminhando à Previdência Social o respectivo laudo, para efeito de 
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homologação e posterior concessão de benefício que depender de avaliação de 
incapacidade;  
III - pagar benefício. 
Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reembolso das despesas da 
empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados devidamente legalizada, 
correspondente aos serviços previstos nos incisos II e III, ajustado por valor global 
conforme o número de empregados ou de associados, mediante dedução do valor 
das contribuições previdenciárias a serem recolhidas pela empresa. 
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo 
mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, 
após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção 
de auxílio-acidente. 
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações 
de classe, Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho-FUNDACENTRO, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas 
regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes 
prevencionistas em matéria de acidente, especialmente do trabalho. 
Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e 
higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência 
Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. 
Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do 
trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem. 
Art. 122. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas 
condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos 
necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado 35 anos 
de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em 
atividade. (Artigo restabelecido, com nova redação, pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 123. (Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento 
conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: 
I - aposentadoria e auxílio-doença; 
II - mais de uma aposentadoria; (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
III - aposentadoria e abono de permanência em serviço; 
IV - salário-maternidade e auxílio-doença; (Inciso acrescentado pela Lei nº 9.032, 
de 28.4.95)
V - mais de um auxílio-acidente; (Inciso incluído pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o 
direito de opção pela mais vantajosa. (Inciso incluído pela Lei nº 9.032, de 
28.4.95)
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Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com 
qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão 
por morte ou auxílio-acidente. (Parágrafo único incluído pela Lei nº 9.032, de 
28.4.95)
TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 125 .Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, 
majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. 
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos 
de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá 
recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o 
Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 1º Em se tratando de processo que tenha por objeto a discussão de crédito 
previdenciário, o recurso de que trata este artigo somente terá seguimento se o 
recorrente, pessoa jurídica, instruí-lo com prova de depósito, em favor do Instituto 
Nacional de Seguro Social-INSS, de valor correspondente a 30% (trinta por cento) 
da exigência fiscal definida na decisão. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.639, de 
25.5.98)
§ 2º Após a decisão final no processo administrativo fiscal, o valor depositado para 
fins de seguimento do recurso voluntário será: (Parágrafo e incisos incluídos pela 
Lei nº 9.639, de 25.5.98)
I - devolvido ao depositante, se aquela lhe for favorável; 
II - convertido em pagamento, devidamente deduzido do valor da exigência, se a 
decisão for contrária ao sujeito passivo. 
§ 3º A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto 
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao 
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. 
(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.711, de 20.11.98)
Art. 127. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o Código de Processo Civil 
será aplicável subsidiariamente a esta lei. (Revogado pela Lei nº 9.711, de 
20.11.98)
"Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão 
de benefícios regulados nesta Lei cujos valores de execução não forem superiores 
a R$ 5.180,25 (cinco mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos) por autor 
poderão, por opção de cada um dos exeqüentes, ser quitadas no prazo de até 
sessenta dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem 
necessidade da expedição de precatório." (Redação dada pela Lei nº 10.099, de 
19.12.2000)
§ 1o É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de 
modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput e, em 
parte, mediante expedição do precatório." (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.099, 
de 19.12.2000)
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§ 2o É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor 
pago na forma do caput.  (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.099, de 19.12.2000)
§ 3o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-
se-á sempre por meio de precatório.  (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.099, de 
19.12.2000)
§ 4o É facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito, no que exceder ao valor 
estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o 
precatório, na forma ali prevista.  (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.099, de 
19.12.2000)
§ 5o A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista 
no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que 
sejam oriundos do mesmo processo.  (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.099, de 
19.12.2000)
§ 6o O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica quitação 
total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo.  
(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.099, de 19.12.2000)
§ 7o O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por 
parte do INSS.  (Parágrafo incluído pela Lei nº 10.099, de 19.12.2000)
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão 
apreciados: 
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras 
e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e 
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito 
sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela 
prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de 
Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT. 
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é 
isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. 
Art. 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, o prazo 
a que se refere o art. 730 do Código de Processo Civil é de trinta dias. (Redação 
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Parágrafo único. (Parágrafo excluído pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 131.O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a 
formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos 
judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de 
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, súmula ou 
jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. (Redação dada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as 
hipóteses em que a administração previdenciária federal, relativamente aos 
créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado insconstitucional por 
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decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa: (Parágrafo único e alíneas 
com redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
a) abster-se de constituí-los; 
b) retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido 
constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa; 
c) formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar 
de interpor recursos de decisões judiciais.  
Art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de 
procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, 
do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou do 
presidente desse órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites 
definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS. 
§ 1º Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou 
do presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de 
resolução própria. 
§ 2º Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser 
submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS a 
formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, 
referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, 
respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta) vezes o teto do salário-de-benefício. 
Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja 
penalidade expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade 
da infração, à multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros). (*)Nota: Valor atualizado pela Portaria 
MPAS nº 4.479, de 4.6.98, a partir de 1º de junho de 19, para respectivamente, R$ 
636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) e R$ 63.617,35 
(sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos))
Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa já aplicada recorrerá de 
ofício para a autoridade hierarquicamente superior. 
Art. 134.  Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados 
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento 
dos valores dos benefícios. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 
24.8.2001)
Art. 135. Os salários-de-contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício 
serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos 
meses a que se referirem. 
Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor-teto para cálculo do salário-de-
benefício. 
Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituído 
pela Lei nº 7.004, de 24 de junho de 1982, mantendo-se o pagamento dos 
benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor 
desta Lei. 
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Art. 138. Ficam extintos os regimes de Previdência Social instituídos pela Lei 
Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, e pela Lei nº 6.260, de 6 de 
novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, 
os benefícios concedidos até a vigência desta Lei. 
Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a 
que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do 
Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no Regulamento. 
Art. 139. (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 140. (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 141. (Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 
1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela 
Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de 
serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em 
que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do 
benefício: (Artigo e tabela com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)  
Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 
1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela 
Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de 
serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em 
que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do 
benefício: (Artigo e tabela com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 28.4.95)
 

Ano de 
implementação das 
condições 

Meses de Contribuição 
Exigido 

1991 60 meses 
1992 60 meses 
1993 66 meses 
1994 72 meses 
1995 78 meses 
1996 90 meses 
1997 96 meses 
1998 102 meses 
1999 108 meses 
2000 114 meses 
2001 120 meses 
2002 126 meses 
2003 132 meses 
2004 138 meses 
2005 144 meses 
2006 150 meses 
2007 156 meses 
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2008 162 meses 
 
Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no 
Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do 
inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no 
valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de 
vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que 
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 
número de meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pela 
Lei nº 9.063, de 14.6.95)
Art. 144. Até 1º de junho de 1992, todos os benefícios de prestação continuada 
concedidos pela Previdência Social, entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 
1991, devem ter sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo com 
as regras estabelecidas nesta Lei. (Revogado Pela Medida Provisória nº 2.187-13, 
de 24.8.2001)
Parágrafo único. A renda mensal recalculada de acordo com o disposto no caput 
deste artigo, substituirá para todos os efeitos a que prevalecia até então, não 
sendo devido, entretanto, o pagamento de quaisquer diferenças decorrentes da 
aplicação deste artigo referentes às competências de outubro de 1988 a maio de 
1992. (Revogado Pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24.8.2001)
Art. 145. Os efeitos desta Lei retroagirão a 5 de abril de 1991, devendo os 
benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social a partir de 
então, terem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, suas rendas mensais iniciais 
recalculadas e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas nesta Lei. 
(Revogado Pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24.8.2001)
Parágrafo único. As rendas mensais resultantes da aplicação do disposto neste 
artigo substituirão, para todos os efeitos as que prevaleciam até então, devendo 
as diferenças de valor apuradas serem pagas, a partir do dia seguinte ao término 
do prazo estipulado no caput deste artigo, em até 24 (vinte e quatro) parcelas 
mensais consecutivas reajustadas nas mesmas épocas e na mesma proporção 
em que forem reajustados os benefícios de prestação continuada da Previdência 
Social. (Revogado Pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 24.8.2001)
Art. 146. As rendas mensais de benefícios pagos pela Previdência Social 
incorporarão, a partir de 1º de setembro de 1991, o abono definido na alínea "b" 
do § 6º do art. 9º da Lei nº 8.178, de 1º de março de 1991, e terão, a partir dessa 
data, seus valores alterados de acordo com o disposto nesta Lei. (Revogado Pela 
Medida Provisória nº 2.187-13, de 24.8.2001)
Art. 147. Serão respeitadas as bases de cálculo para a fixação dos valores 
referentes às aposentadorias especiais, deferidas até a data da publicação desta 
Lei. (Revogado Pela Medida Provisória nº2.187-13, de 24.8.2001)
Art. 148. Reger-se-á pela respectiva legislação específica a aposentadoria do 
aeronauta, do jornalista profissional, do ex-combatente e do jogador profissional 
de futebol, até que sejam revistas pelo Congresso Nacional. (Revogado pela Lei 
nº 9.528, de 10.12.97)
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Art. 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-
combatente e de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime 
especial que não optou pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, na 
forma da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, 
serão objeto de legislação específica. 
Art. 150. Os segurados da Previdência Social, anistiados pela Lei nº 6.683, de 28 
de agosto de 1979, ou pela Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 
1985, ou ainda pelo art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal terão direito à aposentadoria em regime excepcional, 
observado o disposto no Regulamento. 
Parágrafo único. O segurado anistiado já aposentado por invalidez, por tempo de 
serviço ou por idade, bem como seus dependentes em gozo de pensão por morte, 
podem requerer a revisão do seu benefício para transformação em aposentadoria 
excepcional ou pensão por morte de anistiado, se mais vantajosa (Revogado pela 
Lei nº 10.559, de 13.11.2002)
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do 
art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, 
for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação 
mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; 
cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia 
grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da 
deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base 
em conclusão da medicina especializada. 
Art. 152 A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade 
física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 
(trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a 
lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial. 
(Revogado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
Art. 153. O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto 
de lei especial, a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias a partir da data da sua publicação. 
Art. 155. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Brasília, em 24 de julho de 1991; 170º da Independência e 103º da República. 
 
FERNANDO COLLOR 
Antonio Magri
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ANEXO IV– ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-DIRIGIDA 
 
 
Questionário  
Trabalhador portador de necessidades especiais 
 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Experiências anteriores 

Grau de escolaridade 

 

1. Há quanto tempo trabalha nessa empresa? 

2. O que você faz aqui no seu trabalho? 

3. O que você acha de vir trabalhar aqui? 

4. O que é trabalho, e qual a importância que este tem na sua vida pessoal? 

5. Como é o relacionamento com outros profissionais no local de trabalho? 

6. Como foi contratado?  

7. Na sua opinião, como deve ser um trabalhador? 

8. O trabalho é importante na vida de uma pessoa? Por que?  

9. Depois que começou a trabalhar, identificou alguma mudança nas suas 

relações sociais (familiares, amigos, etc.)? 

10. Qual o seu grau de satisfação com relação à atividade que você exerce? 

11. Quais as dificuldades encontradas desde o início do trabalho? 

12. Conte uma situação em que sentiu-se bem no trabalho? 

13. O que é preconceito para você?  

14. Dê um exemplo de preconceito, caso já tenha passado por uma situação 

assim. 
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