
Algumas considerações acerca do PL 6159 de 26 novembro de 2019 

 

O Projeto de Lei 6159, de autoria do Poder Executivo foi apresentado pelo Governo Federal no 

dia 26 de novembro de 2019, com pedido de urgência, a ser votado pela Câmara Federal em 

15 dias, dificultando o debate com a sociedade. 

Diante da reação de repúdio e a mobilização de diversas pessoas, movimentos sociais, 

instituições públicas e privadas bem como de parlamentares, defensores da inclusão no 

mercado de trabalho de pessoas com deficiência (PCD´s), o PL foi retirado de regime de 

urgência no dia 9 de dezembro de 2019, devendo voltar à pauta em breve. 

O referido PL altera de forma drástica e significativa a Política de Inclusão de Pessoas com 

Deficiência (PCD´s) no mercado de trabalho, a qual é ponto crucial para a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida dos mesmos e de seus familiares. É um direito ao trabalho que 

já estava assegurado pela Lei 8.213, de 1991. 

Um dos pontos importantes a ser considerado refere-se ao fato que o PL desrespeita a 

obrigação constitucional prevista pela Convenção da Organização das Nações Unidas que tem 

como lema ”NADA SOBRE NÓS SEM NÓS” ao não ouvir as pessoas com deficiência. 

Da mesma relevância refere que as empresas poderão realizar um recolhimento mensal a um 

Programa do Ministério da Economia no valor de dois salários mínimos por cargo não 

preenchido. Esta medida compensatória, com certeza, diminuirá significativamente o número 

de cargos ocupados por PCDs, investindo contra a verdadeira inclusão social. 

Além destas questões, outros pontos são a possibilidade de demissão imotivada de PCD sem a 

devida admissão de outro em semelhante condição; a retirada da base de cálculo dos 

trabalhadores com jornada de trabalho inferior a 26 horas, representando a demissão 

imediata de um expressivo número de empregos;  a afirmação de que as PCDs não tem 

capacidade ou competência para trabalhar em ambientes e atividades perigosas e assim 

ficando excluídas da reserva. Tudo isso significa um retrocesso em todo o processo de inclusão 

social e no trabalho que avançou de forma significativa nos últimos anos, em decorrência da 

Convenção da ONU e da Lei 13.146 de 2015, que trata da inclusão da pessoa com deficiência. 
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