




Sebastião Lacarra, da UnG:
deficiente promovida a
ombudsman da instituição

que destinaram verbas para a capa-
citação, como bancos e hospitais.

Atualmente, o Ministério Público
do Trabalho tem em andamento 327
procedimentos de investigação con-
tra empresas de todos os setores para
averiguar a contratação de deficien-
tes. Já foram lavrados 269 termos de
compromissos de ajustamento de
conduta, pelos quais as empresas es-
tabelecem metas para cumprir a lei.
O MPT já propôs na Justiça 25 ações
civis públicas contra quem não se ade-
quou. Dados da Delegacia Regional
do Trabalho em São Paulo, órgão do
Ministério do Trabalho, apontam que
cerca de 45% das empresas privadas
do Estado de São Paulo - em todas as
áreas — ainda não cumprem as cotas.

Os acordos são um caminho para obter um respi-
ro na disputa com Ministério Público do Trabalho,
aponta o advogado trabalhista Gustavo Granadeiro
Guimarães. Ele entende que há pouco espaço para
flexibilização da regra. "Não cabe ao MP julgar a lei, o
papel dele é fazer cumprir a lei. O que pode dar uma
amenizada no rigor são os acordos com os sindicatos
das categorias para que haja um período de adapta-
ção ou para que a empresa monte cursos de capaci-
tação profissional", diz.

NEGOCIAÇÃO

Para dar uma solução ao caso sem que seja necessá-
rio alterar a lei, as instituições de ensino organizaram
uma Comissão Permanente de Negociação, composta
pelo Semesp e por entidades que representam os fun-
cionários: Sindicato dos Auxiliares de Administração
Escolar de São Paulo (Saaesp), Federação dos Traba-
lhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de
São Paulo (Fetee) e Federação dos Professores do Esta-
do de São Paulo (Fepesp).

A proposta sugere a mudança na interpretação da
lei. Pretende usar como referência para a base de cálcu-
lo a carga horária semanal, e não mais o Caged. Diver-
sas reuniões já foram realizadas com a Delegacia Re-
gional do Trabalho, que se mostrou aberta ao diálogo,
segundo o assessor jurídico do Semesp José Roberto
Covac. Um encontro com o Ministério Público do Tra-
balho foi realizado no dia 25 de julho último. Ficou es-
tabelecido o prazo de 30 dias para uma resposta ao acor-

do coletivo proposto pela comissão.
Três dias antes do cumprimento do
prazo, no entanto, o Semesp foi sur-
preendido por um ofício de repúdio
ao acordo assinado por Roberto
Rangel Marcondes, procurador-che-
fe do MPT na 2a Região.

Em reunião posterior com a Dele-
gacia Regional do Trabalho, ficou
acertada a marcação de novo encon-
tro com o MPT. Procurada pela re-
portagem, a sub-delegada da DRT,
Maria Elena Taques, que está acom-
panhando o caso, é cuidadosa ao falar
sobre o assunto, já que o processo ain-
da está em andamento. Ela confirma
que uma nova reunião será marcada
para outubro, mas evita detalhar a
posição do órgão na negociação. "A

função do DRT é de aproximar as partes", afirma.
"Houve uma evolução da discussão junto à Dele-

gacia Regional do Trabalho. Mas não adianta fazer um
acordo com a Delegacia se não há a concordância do
MP", aponta Covac. Na prática, o que acontece é que
os órgãos envolvidos são independentes e entendem
de formas diferentes a aplicação da lei. O advogado
lembra que, mesmo que seja firmado um acordo com
a DRT, o MP pode pedir sua anulação na Justiça, como
aliás já afirmou que faria o procurador-chefe, no ofí-
cio citado anteriormente. "Há dissonâncias entre os
órgãos", diz o advogado.

A discussão sobre o cumprimento da lei ganhou
corpo há cerca de três anos quando as Delegacias Re-
gionais do Trabalho começaram a fiscalizar as institui-
ções de forma sistemática, realizando termos de com-
promissos de ajustamento de conduta e, até mesmo,
autuando as IES. Segundo Covac, uma única multa pode
chegar a R$ 1,5 milhão.

Enquanto não se chega a um acordo sobre a mudan-
ça na base de cálculo, algumas instituições se mobilizam
para dar soluções internas ao caso. A Universidade de
Guarulhos, multada em RS 90 mil este ano, está alte-
rando layouts de departamentos e remanejando alguns
quadros de funcionários para atender à legislação.
"Estamos transferindo algumas funções para outros
funcionários, e deixando livres outras, como aquelas de
teleatendimento, nas quais o funcionário só precisa atuar
em frente ao micro", afirma Sebastião Lacarra, pró-rei-
tor administrativo da UnG. Segundo o dirigente, ne-
nhuma nova vaga foi criada para abrigar os deficientes.



Um dos últimos reposicionamentos
colocou uma funcionária cega no car-
go de ombudsman na secretaria-ge-
ral da instituição.

A Universidade de Guarulhos
contrata hoje 23 empregados com de-
ficiência. Pela lei, sua cota deveria ser
de 55. "Como educadores podería-
mos prepará-los para irem para o
mercado de trabalho. Isso poderia nos
ser exigido. Sendo assim, não deve-
ríamos ter também a função de con-
tratar. A lei deveria cobrar de outra
forma as empresas que já fazem ca-
pacitação", sugere Lacarra.

A Unicsul enfrenta problema pa-
recido. Lá, atualmente existem sete
funcionários com deficiência, quan-
do a lei indicaria a contratação de 43.
A instituição já foi autuada no final do primeiro se-
mestre - o valor não foi revelado. Para Valéria Cristina
Fidélis, supervisora de planejamento de RH da uni-
versidade, os departamentos técnicos e administrati-
vos são os que concentram a maior parte dos atuais
empregados deficientes. "É raro aparecer esse profis-
sional mais qualificado", afirma.

Além do trabalho interno de comunicar a abertura
de processos de seleção - que são abertos para profis-
sionais com ou sem deficiência -, a instituição faz a di-
vulgação externa, em jornais, e contato com organiza-
ções não-governamentais e entidades que apoiam o"
deficiente. Mas nem sempre obtém resultados sa-
tisfatórios: "O retorno [das entidades] é muito baixo às
nossas ofertas", afirma.

NOVO MERCADO

Com o início das autuações, as empresas correram
para contratar deficientes e cumprir suas cotas. Esse
movimento gerou forte demanda por deficientes capa-
citados, e surgiram também muitas entidades para aju-
dar no posicionamento desses profissionais e no recru-
tamento das empresas. Na visão do advogado do
Semesp, José Covac, criou-se uma "máfia" das entida-
des e ONGs de apoio a deficientes.

Para Elisabeth Federici, coordenadora de ca-
pacitação e orientação de trabalho da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de SP (Apae-SP), a Lei de
Cotas trouxe visibilidade para a questão. "Muitas enti-
dades nos procuram pedindo para transferirmos nos-

Valéria Fidélis, da Unicsul:
departamentos administrativos são
os que mais abrigam deficientes

só banco de dados", afirma.
A entidade é contratada por em-

presas para fazer o mapeamento das
funções que são compatíveis com um
portador de deficiência mental. De
posse desse mapeamento, a empresa
que deseja contratar uma pessoa acio-
na a Apae, que irá verificar dentro do
programa de capacitação quem está
mais apto para ocupar aquela vaga.
Feita a contratação, o profissional será
assistido durante um ano pela enti-
dade, que também fará trabalho de
conscientização junto aos funcioná-
rios da empresa contratante.

"Conheço empresas que não qui-
seram investir nesse processo da Apae
e que procuraram fazer de outra for-
ma. Um ano depois, vieram conversar

novamente conosco. Poucas entidades fazem um traba-
lho de capacitação e acompanhamento", conta. Atualmente,
o projeto da Apae-SP - que completará três anos em de-
zembro próximo - capacita pessoas a partir dos 16 anos.
No total, 575 deficientes já foram posicionados no merca-
do. A previsão é que esse número chegue a 600 até o final
do ano, uma média de 200 pessoas incluídas por ano.

Uma das propostas de acordo sugeridas pelo
Semesp, além da mudança na base de cálculo, prevê
um prazo de dois anos para que as instituições con-
tratem professores. Outra proposta é a criação de ca-
dastro para haver o controle da contratação de pro-
fessores e, ao final do prazo de dois anos, avaliar a
aplicabilidade da legislação.

O Semesp já calculou os prejuízos que podem ser
causados caso a interpretação da lei continue como
está. Um dos problemas levantados é a demissão de
professores para concentrar a carga horária em um
número menor de profissionais e diminuir a base de
empregados no Caged. Desta forma, as instituições
terão de optar por professores que ministrem mais de
um tipo de disciplina.

Projetos de inclusão desenvolvidos pelas IES, con-
traditoriamente, também sofreriam abalos. Convênios
com entidades deverão ser cortados para cumprir da
Lei de Cotas. "As instituições de ensino não são contra
a inclusão, tanto que têm vários trabalhos de inclu-
são. Entretanto, é difícil a aplicabilidade dessa lei",
aponta Covac. A disputa com o Ministério Público do
Trabalho ainda terá mais capítulos, resta agora acom-
panhar o seu desfecho. •
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