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COoliDINFÂNCIA/CONALIS/C001{1)IGUALDADE-NI I'T E b4 INISTÉltlo 1)o

TliABALllo

Assunto: A impossibili(lado dc acordos colctixos ou convenções coactivas de trabalho

a[tcrarem a base dc cá]cu]o da cota de aprendizes e (]e pessoas com deficiência ou
reabilitadas.

1 . A :liberdade convcilcional no Direito do Trabalho brasileiro

O Direito do Trabalho, em sua génese, tem por ftindamc'nto o princípio da })rotação do

trabalhador, e por objetivo contrabalanccar o desequilíbrio económico, social e político

existente entre empregador e empregacjo. Deste princípio decottcnl outros como o do "/n

dz/b/o p/o ope/arfa", o da prevalência da norma mais íhvorável ou da condição mais benéfica,

o da íncnttnciabilidade dos direitos trabalhistas, entre outros.

Com o advento da Lei n' 13.467/17 (Lei da Rel'ornla Trabalhista), sobicvcio ao

ordenamento jurídico brasileiro a possibilídaclc de as condições negociadas, por meio dc

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo dc Trabalho (ACT),

preva[ccerem sobre as dctcnninações legais de modo mais amplo, especificamente quando

dispuserem sobre os assuntos elencados nos incisos do novo art. 61 1-A da CLT, "e/z//'e

o tit, ros

Ainda que tenha surgido um permissivo mais amplo à negociação coletiva, é certo quc a

prevalência do negociado sobre o legislado cn] desfavor do trabalhador, colhendo seus direitos

sociais mínimos, viola os princípios norteadores do Direito do Trabalho brasileiro, títis como

o da prevalência da norma mais favorável, da irrenunciabilidade de direitos do trabalhador c

da adequação setorial negociada. Além desses, viola também o princípio da vedação ao

retrocesso social, expresso em diversas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil.

Porém, ao arrepio desta conclusão necessária frente à própria natureza do direito do

trabalho, em razão da alteração legal promovida pela reforma trabalhista, alguns sindicatos

têm firmado CCTs excluindo certas ocupações da base de cálculo da cota de aprendizagem.

assim como da cota de pessoas com deficiência a screill contratadas e, assim, diminuindo o

nútllcro de vagas a serem preenchidas por trabalhadores aprendizes ou trabalhadores cop
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Ed. S 'aula

O oblctivo do presente protocolo cle ação con.junta é demonstrar a impropriedadc cle tal

deliberação, e sua invalidade absoluta por contrariedade à Constituição Federal e à própria

legislação trabalhista, conforme se verá.

2. 1<ç$ewa Eol.dQXQgas Faia aprendi zc$

Apesar de a leíoima trabalhista ter estabelecido a prcvttlência das CCTs e ACTA sobtc a

lei, o })róprio diploma da reforma também actcscentou à CLT o art. 61 1-B, que elencou as

matérias que não podem ser objcto de negociação coletiva, flor vergarem sobre direitos c

garantias fiindamcntais dos trabalhadores, assegurados pela Constituição l;cderal. l)estacam-

sc os incisos XXlll e XIV, que afirmam constituir objeto ilícito de CCT ou ACT a supressão

ou a redução dos seguintes direitos, entre outros: proibição de trabalho noüiino, perigoso ou

insa[ubre a menores de ]8 anos c de qua]quer traba]ho a menores de 16 anos, sa]vo na

condição de aprendiz, a partir de 14 anos (inc. XXIII); medidas clc proteção legal cle criança e

adolescentes (inc. XXIV).

Ainda que tal dispositivo não existisse, o entendimento não poderia ser outro, pois

mesmo após a reforma trabalhista, a interpretação daquilo que pode ou não ser negociado

coletivamcnte pelos sindicatos deve ser feita à luz do art. 7' da Constituição Federal, sendo

que nenhum dispositivo da Lei n' 13.467/17 pode scr aplicado isoladamente das demais

coimas que integram o sistema protetivo trabalhista. Do mesmo modo, nenhuma norma

inserida pela refonna pode ser interpretada c aplicada contrariamente à principiologia quc

rege o Direito do Trabalho, que se encontra insculpida na Carta Maior.

Ao negociar sobre a base de cálculo da cota aprendizagem, o sindicato extrapola o seu

poder de negociação, abrindo mão de (direitos sociais indisponíveis, revestidos de interesse

público e proteção constitucional. Ao agir desta maneira, esbarra no princípio da adequação

sctorial negociada, que limita os poclercs cla negociação coactiva à íncrementação dos direitos

sociais da categoria representada ou à transição apenas de direitos relativamente

indisponíveis, conforme a lição do jurista Maurício Godínho l)elgadai

No mesmo sentido, as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil consagram o

princípio da vedação ao retrocesso social, a exemplo do art. 26 da Convenção Americana

sobre Direitos llumanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), internalizada no ordenamento

jurídico brasileiro pelo Decreto n' 678 de 1992. No mcsnlo sentido, é o art. 4' da Convenção

\

l DELGADO. Maurício Golinho. í)rincíníos de direito individual c coletivo do trabalho. 4
2013, P. 146.



n' 98 da Orgítnização Internacional do Trabalho (OIT). internalizada pelo Brasil por meio clo

Decreto n' 49/52. A esse respeito, dispõe o manual de hcrtnenêutica inõ'acoilstitucional do

l\AP't: "Ademuis, ci ciutotlomia }legocial das entidades sindicais }lão pode ser collsidetctda

ubso[uta. [...] principu]metlte (aliando se desvia da situ $tlci]idcide pteciptta, tlua] seja a

MELHORIA l)A CONA)IÇÃO SOCIAL DO TRAliALF{ADOR, tios tel'Rios delitnitudos pela

cirt. 7'. captlt, da CF.

Esse desvio de finalidade das convenções coletivas foi, inclusive, objcto de destaque clo

Relatório do Cotlaitê dc Peritos da OIT, llublicado em 07.02.201 8. Na seção de con\entários

direcionados aos l)aíses, a Organização a})odiou ao Brasil algumas questões, chamando a

atenção para o Eito de que o disposto nos bits. 61 1-A e 61 1-13 da CLT (bem como em outros

dispositivos introduzidos pela Reforma Trabalhista que l)rocuram possibilitar a derrogação de

cjireitos assegurados por lci através dc negociação coletiva) contraria os preceitos elas

Convenções n' 98 e n' 1 54 daquela Organização, ambas ratificadas pelo 13rasil c incorporadas

ao ordenamento jurídico nacional

[iessa[ta-sc quc as Convenções oo 98 e n' ]54 da OIT, pot' terem sitio intcrna]izadas

antes da EC n' 45/04, gozam de .s/a/u.ç suplalegal, ou seja, encontrada-se inlediatamcnte

abaixo da CF (vede acórdão do STF no Rl{ n' 349.703), clc modo que possuem hierarquia

superior à da Lei n' 13.467/17, que tem s/ü/zf.\. cle lei ordinária. Dessa forma, o art. 61 1-A se

sobreporia ao datem)inado nos artigos destas convenções tão somente se estabelecesse

condição mais benéfica ao trabalhador. Assim, a autonomia negocial das entidades sindicais

de regular, por meio de instrumentos nonnatívos, os termos c as condições de emprego não

pode scr considerada absoluta, especialmente quando sc desvia cla sua finalidade essencial,

quc é a íncrementação dos direitos e garantias do trabalhador c a melhoria da sua condição

social, nos tempos do capa// do artigo 7' da Constituição Federal.

l)c outra banda, a Constituição Federal, em scu art. 227, adotou a doutrina da proteção

integral da criaitça e do adolescente, concebendo-os como sujeitos de direitos e deveres, a

quem o Estado, a Ihmília e a sociedade devem atender dc forma preferencial, elencando como

prioritários, entre outros, o direito à profissionalização dos adolescentes, inserindo-o no

âmbito da política educacional e ampliando as hipóteses legais de aptcndizagem.
W

#13uscando cfetivar este direito, a atual rcdítção do art. 429 da CLT estabelece que os

estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e nlatrícular nos cursos dos

Serviços Nacionais de Aprendizagem número cle aprendizes e(]uivalentc a 5%, QO mínimo, c

máximo. dos trabalhadores existentes cm cada estabelecimento15%.



demandcnl formação profissional. Por sua vez, o art. 1 0, capa//, do Decreto n' 5.598/05 é claro

ao dellnir a principal regra para a fbrnlação cla base de cálculo da cota apicnclizagctn: "Para

de$tlição das jtmções (lue delltatldelu Jiol'mação pro$ssioncil, deverá ser cotlsidetcida u

Class$ccição Brasileira de Ocupações (CBO)2. elaborada pelo hiinistério do Ttabatho c

Emprego
l

[)creche-se, portanto, que a ]egis]ação esc]alccc (]c forma explícita c taxativa como deve

scr realizado o cálculo da cota, não havendo espaço para quc outros instrumentos, ainda que

oriundos de negociação coletiva. disponham sol)rc a matéria, llipótese essa que há de ser

considerada, portanto, arbitrária e co/l//'a /ege/?z. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho

vem reiteradamente se nlanihstando no sentido da utilização da C130 como critério-padrão de

cálculo da cota aprendizagem. Como exemplo, citam-sc os seguintes julgados: E-RR 14900-

96.2009.5.03.00]9, RR 650500-43.2009.5.12.0035, AIRl{ 1134-86.2015.5.06.0182, RR

1468-88.2010.5.04.0332, RR 613-41.2010.5.03.0105 e AIRR ]696-50.2011.5.03.0]40.

Assim, não há fundamento legal ncm jurisprudencial que autorize o afastamento cla CBO,

enquanto critério norteados para fins de cálculo da cota aprendiz, por cláusula dc CCT ou

ACT. A lei não abre (lualquci eReCção nem permite que essas questões soam colocadas en]

pauta de negociação coletiva, tratando-se de determinação normativa indisponível pelos

sindicatos.

Vale ressaltar que a cota de aprendizagem consiste cm um programa importantíssimo de

combate ao trabalho infantil, chaga que ainda assombra a realidade de inconttívcis meninos,

meninas e jovens cm todo país, operando diretamcnte no combate ao trabalho inegular de

adolescentes. Dessa forma, cla clave ser cumprida de acordo cona o quc está previsto na lei,

mais especificamente no ar't. 10 do Decreto Ro 5.598/05. Trata-se de responsabilidade social

da empresa, quc deve atender sua função social, a qual está expressa, entre outros

dispositivos, no art. 1 70 da CF

2 A CBO, conforme consta do .t/f# do Ministério do Trabalho, ''é o doczr//ze/z/o qnr reconhece. /zo/lle/a e

codiÜca os títulos e descreve as características dais ocupações do ittei'Gado de trabalho brasileiro. " O WÀétaüo

utilizado no processo de descrição "p/eisupõe í; dt.se ?vo/v/»n,ll/o do /raZ)íí//la pop. ///ú/o (/c, co/n//é.ç de

proÚsslolats que alilam tias $atllilias, pattinda-se da prctttissa de que « ttielhot' descrição é u(ltlela /Cita por

r7líc'»i e.cerce iZÁe//vc///le17/e c'ada oczípaçâíJ ". Portanto, trata-se de método elaborado após diversos estudos com

prollssionais capacitados e especializados na arca. c não uma classificação aleatória c sen\\âindamentaçã&

cientí fica .
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Concluindo, tem-se que, de acordo com o princípio da proteção cine norteia o [)preito c]o

Trabalho, sempre prevalecerá a condição que 6or mais benéfica c a norma que for mais

favorável ao trabalhador, sendo estes limites expressos na negociação coletiva, ainda quc mais

amplamente pcmlitida. Nessa linha, a negociação coletiva não pode representar um

menosprezo a direitos indisponíveis dos trabalhadores: o negociado somente poderá se

sobrepor ao legislado na(]ueles casos em quc inexista afronta aos aludidos direitos que

estabelecem o patamar civilizatório illínín\o, o que não ocorre nas hipóteses em que o

instrumento ignora normas afctas à contratação dc adolescentes ou jovens aprendizes e,

inevitavelmente, aquelas (lue visam erradicar o trabalho infantil. Logo, no caso de um

instrumento coletivo estabelecer que determinadas funções não integram a base de cálculo

para fins de cômputo da quantidade mínima de aprendizes que a elllpresa tcm a obrigação dc

contratar (embora a CBO compute tais funções), tal situação afrontara matéria de ordem

pública expressa na regulamentação da aprendizagem, tomando aquele instrumento nulo de

pleno direito no que tange a esse aspecto, a teor do art. 9o da CLT.

3. Reserva lega! dç vagas Pala l)escoas çon! deÜçiência ou reabilitadas

Em coillp]emento aos argumentos apresentados nos itens ] c 2, xz#)ra, os quais sc

adequam plenamente à temática da pessoa com deficiência, temos a destacar que o próprio

art. 6] 1-B da CLT, já mencionado anterior ente, ressaltou expressamente que constitui

objeto ilícito de CCT ou ACT a supressão ou a redução do direito relacionado à "pro/ó/ç(io de

clualquer discriminação }lo toccmle à scttário e critérios de admissão do tlctbctlhador com

(&Úc/ê/?c/a " (inc. XXll). Nada obstante, tal referência se dcu de forma bastante tímida, pois

apenas reproduziu o inciso XXXI do art. 6' da CF/88, não se atendo às diversas garantias,

direitos e proteções estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência das Nações Unidas e seu I'rotocolo Facultativo, ratificados integralmente pelo

Brasil cona .s/a/z/.s de emenda constituciollal.

A referida Convenção foi o primeiro c único tratado ou convenção internacional de W

direitos humanos aprovado no Brasil, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos

por três quintos dos votos dos congressistas, nos termos clo g 3' do art. 5' da Constituição eg

Federal, daí sua equivalência às emendas constitucionais. /ÇE/

Em seu preâmbulo, a Convenção diz a que veio, reafirmando a universalidade, a

inclivisibílidade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, a não discriminação, l/

a responsabilidade e comprometimento da sociedade na promoção de todos os\jdireitos ,. l./
[ 14
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rcconl)ácidos l)ara as pessoas com clellciêncla. .lã cm scu a!'t. I", lcssalta que scu proposito t)

l)comover, l)roteger e assegurar o exercício }lleno e equitativo de todos os direitos humanos e

liberdades Rindamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua

dignidade inerente, em igualcladc dc oportunidades com as demais pessoas, dividindo o peso

do impedimento causa(to pela deficiência com toda a socie(taclc quc coloca barreiras à sua

livre e efetiva participação na vida social

Afirma, ainda, que teill por princípios (art. 3'): a) o respeito pela digníclade inerente, a

autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência

das pessoas; b) a não-discriminação; c) a plena c c6etiva participação c inclusão na sociedade;

d) o respeito l)ela diferença c pela aceitação das pessoas com deficiência como llarte da

diversidade humana e da humanidade; e) a igualdade de oportunidades; f) a acessibilidade; g)

a igualdade ei)tre o homens e a lllulher; h) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades

das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua

identidade

De fonlla veemente, a Convenção aflmla que os Estados Partes reconhecem que todas

as pessoas são iguais perante e sob a lei, seill qualquer discriillinação. Sendo assim, resta

proibida a discriminação baseada na deficiência (art. 5'), conceituada colho "qz/a/gz/er

difeletlciação, excltlsão oil l estrição baseada cttt de.Rciência, com o propósito ou e.Rito de

impedir otl impossibilita' o t'ecollhecüliellto, o desfrute ou o exercício, ent igucildatle de

oportullida(tes cota us dentais pessoas. de todos os direitos hutncltlos e libetdacles

fund«l letltais tios ãttibitos politico. ccotlõtlüco, social, cult11t'at. civil ou (]ualq\ter outro.

Abl'coÍBe todas as jot'mas de discrimitaclção, ittctusive a recusa de adaptação tctzoável" . \ssa

significa dizer (lue a ação ou omissão discriminatória não precisa ter a intenção de

discrimina'.

Por esse motivo, a Lei n' 13.146/] 5, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da I'escoa

com Deííciência - Estatuto da Pessoa com Deficiência - trouxe de forma detalhada e

sistemática para o âmbito infraconstítucional os mandamentos contidos na Convenção,

allimando em seu art. 4': 'T

Art. 4' Toda pessoa cona deficiência tem direito à igualdade clc

oporttmidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de

discriminação.

$ 1' Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de

distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão,



l)ropósito ou o efeito de prdudicar, impedir ou itnultir o recollhccimcnto

ou o exercício dos direitos c das liberdades fundamentais de pessoa com

deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento

de tecnologias assistivas.

No mundo moderno, o direito ao ti'abalho é um direito fundamental c promovcdor da

dignidade da pessoa humana. Em nosso país, ele encontra-sc garantido ilo art. I' da Carta

Magna, onde nosso constituinte escreveu que a República Federativa do Brasil é foimacla pela

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do [)estrito Federa], constituindo-se cm Estado

Democrático de l)ircito e (lue tem como fiindamentos, enttc outros, a cidadania, a clignidadc

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livt'e iniciativa

Continua a Constituição afirmando que nosso país tem como princípios fundamentais.

entre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, quc garanta o

desenvolvimento nacional, visando à enadicação pobreza. da marginalização e a redução das

desigualdades sociais e regionais, sem preconceitos cle origem, raça, sexo, cor, idade e

quaisquer outras formas de discriminação (art. 3').

Ao mesmo tempo em que elege a livre iniciativa (art. I') e a propriedade privada como

princípios, a Constituição nlitiga esses conceitos, ao allimar que a propriedade atenderá a sua

função social (art. 5', inc. XXIII), que a ordem económica é fündacla na valorização do

trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como finalidade assegurar a todos existência

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da função social da

propriedade, da redução das desigualdades regionais e sociais, e a busca do pleno emprego

(ait. 170).

Ainda, quando regula o exercício das profissões, a Lei Maior declara que é livre o

exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações pronissíonais

que a lei estabelecer (art. 5', Xlll). I'ortanto, não cabe a nenhum instrumento coletivo regular

o livre exercício de profissões por pessoas com deficiência

A Lei Brasileira de Inclusão, para promover maior facilidade na aplicação da

Con'ç'enção, traduziu a intenção de todos esses artigos da CF, af\rmando que:

Art. 8' E dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa

com deficiência, com prioridade, a ehtivação dos direitos referentes à

vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à
alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização,

previdência social, à habilitação c à reabilitação, ao

W
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acessibilidade, à cultura, ao clcsporto, ao turismo, ao lazer, à infonTlação,

à comunicação, aos avanços científicos c tecnológicos, à dignidade, ao

respeito, à liberdade, à convivência I'ampliar c comunitária, entre outros

decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das

Pessoas com Dcí]ciência e seu Piotoco]o Facu]tativo e díls leis e dc

outras nomlas que garantam seu bem-estar l)essoal, social e económico.

Atendendo ao mínldamento constitucional inserido no inc. XLI do art. 5', as Leis n'

9.029/95 e n' 7.853/89 a6imlam:

Lei n' 9.029/1 995

Art. I' É })roibida a adoção clc qualquer prática discriminat(ária e

limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua

manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação

familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros,

ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de protcção à criança e ao

adolescente previstas no incisa XXXlll do art. 7o da Constituição

Federal.

(...)

Art. 3' Sem piquízo do prescrito no art. 2o (lesta Lei e nos dispositivos

legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça,

cor ou deficiência, as infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das

seguintes dominações:

1 - multa administrativa de dcz vezes o valor do maior salário pago pelo

empregador, elevado cm cinquenta por cento cm caso de reincidência;

Lei Ro 7.853/1 989:

Art. 8' Constitui criilae punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos

e multa: (...) 111 - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à \Q

pessoa cm lazão de sua deficiência;

Por outro lado, há dispositivo prevendo expressamente a reserva legal gc postos de

trabalho para pessoas com deficiência e reabilitadas da previdência social, qual :#à.a, o art. 93

da Lei n' 8.213/91. \\ , .:-':

#



O Instituto Brasileiro de Geclglafla e listatísticii - 113GE aponta a existência de 45

milhões de pessoas com deficiência no Brasil, Q que con'esconde a 23,9% da população.

Contudo, apenas 41 8,5 mi] são empregados ocupantes de vagas reservadas, na forma (]a lei,

sendo 0,91 dos trabalhadores com contrítto de trabalho anotado en] CTPS (REIS 201 6). Logo,

é grande o desemprego entre as pessoas com deÍlcíência

Vale molar que mesmo sc todas as empresas observassem\ a lesem'a legal dc postos dc

trabalho, ainda assim esse desemprego persistiria, pois, temos apenas cerca de 724 míl vagas

reservadas para pessoas com deficiência e reabilitadas da pi'evidência social, em todo o país,

conforme dados da RAIS 2016. O Anui'io do Trabalho na Micro e Pe(hiena Empa'esa - 2012

do Serviço l)tasileiro de Apoio às Micro c Pequenas Empresas - SEBRAE, de 201 1 , revela ser

de aproximadamente 14,6 milllões o número de vagas de emprego eill grandes e médias

empresas.

Além do eles/ado deseml)rego entre as pessoíts com deficiência. merece destaque o lato

de que a empregabilidade de tais trabalhadores OGone, cm geral, nos grandes centros urbanos,

concentração que atenta contra o esforço de inclusão social, com o dual o nosso país está

comprometido, inclusive em âmbito internacional.

Tendo isso em mente, a ordem jurídica repele o esvaziamento precarizante do trabalho

prestado pelas pessoas com deficiência, detenllinando a sua contratação de acordo com o

número total dc ei)lpregados e percentuais cletcrminados, bem como fixando espécie de

garantia de en)prego indireta. Assim, deve-se mtlnter ít base de cálculo prevista na Lei n'

8.213/91, em seu art. 93, pois a fixação de exccçõcs genéricas corresponderia a ato

discriminatório, partindo do pressuposto que nenhuma pessoa com deficiência (universo

grande e diverso) seria capaz de ocupar vagas de determinado segmento económico.

Excluir ocupação, função ou cargo da base dc cálculo do percentual previsto no art. 93

da Lei n' 8.213/91 é criar critério diferenciado e, portanto, discriminatório, pois pré-julga a

capacidade laboral das pessoas com deficiência; é impedir que elas usufruam do seu direito ao

trabalho, garailtído constitucionalmente; é negar-lhes dignidade; é criar-lhes dificuldades de

oportunidades; é aumentar as desigualdades sociais; é impedir que as peFêoas com deficiência

façam suas próprias escolhas; é privilegiar o poder económico em detrin\nto do poder social.

Em resumo é discriminatório, ilegal, inconstitucional e inadmissível.r':=:S\\
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4. Conclusão

Conforme visto acima, há no ordenamento jurídico brasileiro rcgias precisas acerca da

obrigação dc que pessoas jurídicas, dc acordo com parâmetros legais, contratem aprendizes c

pessoas com deficiência ou reabilitadas. Além dos làtores apresentados cm cpígiat'e, relativos

à ol)rigação específica tle cumprimento de cada uma das cotas discutidas, há ainda um

argumento que cot'robora a tese supramcncionada dc quc a discussão da base dc cálculo da

cota de aprendizes e de pessoas com deficiência não pode se dat por meio dos instrumentos cle

negociação coletiva. Tanto a norma que prevê a inserção de aprendizes quanto a de pessoas

com deficiência no nlcrcado cle trabalho constituem, lla verdade, instrumentos para a

e6etivação dc políticas públicas de inclusão social

Tal como informa o PPA 2016-2019, ret)roduzindo Planos l)lurianuais anteriores, o

número de aprendizes admitidos nos sistemas nacionais de aprendizagem é indicador da

elêtividadc das políticas públicas voltadas para a promoção dcls direitos da juventude. Isso

significa dizer que a inserção de aprendizes é uma das maneiras identificadas pelo Estado para

assegura o bem estar da juventude, por meio de sua qualificação e inclusão no mercado. l)a

mesma forma, a taxa de inserção de pessoas covil deficiência no mercado de trabalho é

indicador da eficiência das políticas de Estado dirccionadas à prollloção do trabalho decente e

da economia solíclária. Isto é, o contexto de trabalho digno quc se pretende alcançar em

território nacional pressupõe a possibilidade de que pessoas com deficiência tenham

efetivamente oporhnidadcs de traballlo

l)ito isso, insta afirmar que as normas que instituem a obrigação de cumprimento de

ambas as cotas extrapolam os limites do Direito do Trabalho, representando também

instrumentos de políticas de Estado que, dc nenhuma forma. poderiam ser transacionados por

meio da atuação sindical. Os objetivos e as dirctrizcs do país, delimitados no âmbito da

Administração, com base constitucional e com vista à illanutenção de um modelo estatal

inclusivo, não podem ser denogados por instrumentos que sequer são próprios do Direito

Administrativo, mas sim do Direito do Trabalho, como o são os acordos e as convenções

coletivas.

Não sc pode esquecer quc a existência de um núcleo mínimo de hierarquia entre as \\.

normas é pressuposto da existência do [l:stado de Direito, c não mera forma]idade. Nesse /
cenário, há nomlas que podem ser derrocadas pela participação do particular. Contudo, há .4Jél

outras quc se caracterizam por serem cogentes c indcrrogáveís, por protegercm ORinteresses L/

da sociedade e a própria existência das políticas de Estado. E neste ponto, não rest:iÕ. dúvidas ...n
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dc que as morDIas que ínstituem as cotas de aprendizes e de pessoas com deficiência, ou

reabilitadas, são normas cogentcs, que vão muito além dos lin)item trabalhistas, rcptesentando

instrumentos importantes para a consecução das políticas públicas do Estado Brasileiro.

Desse lllodo, conclui-se que a discussão da cota de aprendizes c de pessoas com

deficiência por meio de instrumentos trabalhistas de negociação coletiva não pode scr

tolerada, devendo ser mantida a adição da legislação em vigor, a ílm de que (1) se adore,

como único critério para a definição da base de cíllculo da cota clc aprcncjizagem, a

Classificação Brasileira dc Ocupações, conforme art. 10 do Decreto n' 5.598/05; e (11) não se

exclua nenhuma função, cargo ou ocupação da base cle cálculo da cota reservada para pessoas

com deficiência, prevista no ai1. 93 da Lei n' 8.21 3/91 .

Nesse sentido, Hlimar esse protocolo representa um compromisso de ambos os órgãos de

combater, cada qual em sua área cle atuação, a alteração da base de cálculo da cota de

aprendizes e de pessoas com deficiência ou reabilitadas por meio de instrunaentos de

negociação coletiva.

Brasí[ia/DF, ] 5 de maio dc 20 1 8
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