


RUA DO OURO,  123 ,  C IDADE DO NORTE  |  

CELULAR:  (12 )  3456-7890  |  

WEBSITE :  WWW.SITEBACANA.COM.BR 

E -MAIL :  ALO@SITEBACANA.COM.BR

Aponte a câmera do celular para acessar o

audiobook deste livro.

 

 

ESTE LIVRO É ACESSÍVEL
A TODOS



RUA DO OURO,  123 ,  C IDADE DO NORTE  |  

CELULAR:  (12 )  3456-7890  |  

WEBSITE :  WWW.SITEBACANA.COM.BR 

E -MAIL :  ALO@SITEBACANA.COM.BR

Sejam bem-vindos! 

Estamos muito felizes de saber que você chegou até aqui.

Este material foi construído com muito amor e dedicação por

nossa equipe. Ele é parte do Programa de Aceleração do

Facebook e contou com o apoio da  GlobalGiving, Meta e

Quintessa. 

Ele faz parte de uma trilha de conteúdos que será

disponibilizada na nossa comunidade. Neste e-book você

encontrará os Direitos das Crianças e Adolescentes com

Deficiência de A a Z. 

Aproveite e adquira o curso: Tudo sobre os Direitos da

Criança com Deficiência. No curso, você aprenderá

detalhadamente com 12 profissionais em destaque na área de

direitos da pessoa com deficiência os direitos de seus filhos e

filhas com deficiência.

Vale lembrar que aqueles que se cadastrarem para receber o

e-book, receberão as principais notícias sobre o tema.

Olá Pessoal,

COM OS MAIS SINCEROS AGRADECIMENTOS,

CRIANÇAS ESPECIAIS
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INDÍCE:



As crianças e adolescentes com deficiência têm todos os

direitos relativos à sua idade e mais alguns em razão de

sua deficiência.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do
Adolescente garantem a toda criança e adolescente TODOS

os direitos em relação à pessoa humana, referentes à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Crianças e adolescentes com deficiência 

Mas por que isso?

Para que todas as crianças e adolescentes tenham as mesmas

oportunidades são necessárias algumas ações afirmativas

para promover essa igualdade.

Será considerada criança/ adolescente com deficiência aquela

que tem impedimento de longo prazo de natureza física,

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com

uma ou mais barreiras, pode dificultar sua participação plena

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as

demais pessoas.

VOCÊ SABIA QUE TODAS AS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES TÊM DIREITOS?
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Por meio de uma avaliação que diz se a pessoa é ou não

pessoa com deficiência. 

A avaliação é necessária para garantir que apenas pessoas

com deficiência tenham acesso aos benefícios do governo,

como o BPC. 

Hoje a avaliação é feita basicamente por médicos. 

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) criou uma forma diferente de

ver a deficiência: a avaliação biopsicossocial da deficiência,

que considera não apenas os impedimentos da pessoa, mas

também as barreiras do ambiente, entre outros. 

O governo anunciou que publicará em breve o decreto que vai

permitir que a nova avaliação seja adotada. O problema é que

há documentos que indicam que o governo não colocará em

prática a avaliação biopsicossocial, tal como previsto na LBI. 

E COMO SE RECONHECE QUEM É CRIANÇA/
ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA?
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Na Lei Brasileira de Inclusão estão previstas todas as

obrigações do Estado e das Instituições particulares de

ensino, enquanto provedores da Educação, para promover

a inclusão escolar: materiais e avaliações adaptados,

elaboração de PEI, e tudo que envolver acessibilidade,

inclusive a que diz respeito à seletividade alimentar do

estudante.

A Escola Especializada é o estabelecimento de ensino em

que há somente a Educação Especial, de acordo da Lei nº

9.394/96.

A educação especial consiste na utilização de ferramentas

didáticas específicas para atender as limitações que a

criança possui, sejam elas físicas ou cognitivas. A educação

especial, no entanto, não possui um papel de integrador

da criança com a sociedade, por ser aplicada fora do

contexto da educação regular.

Inclusão escolar

Escola Especial

DIREITO À EDUCAÇÃO
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Os objetivos da educação especial são os mesmos da

educação em regular, entretanto, o atendimento individual

que passa a ser de acordo com as diferenças do aluno,

contudo, quando aplicada em uma Escola Especializada,

acaba por distanciar o convívio das crianças com

deficiência das crianças sem deficiência, se divorciando

dos princípios da inclusão.

A educação é direito fundamental, garantido

constitucionalmente, que dá a todos os cidadãos o acesso

a todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida,

de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível.

Assim, é direito da pessoa com deficiência estudar na rede

regular de ensino, em escolas públicas ou particulares.

É muito importante ressaltarmos aqui que: não existe

qualquer lei que limite o número de pessoas com

deficiência por sala, por idade, por escola e as instituições

não podem recusar a matrícula de uma pessoa com

deficiência, usando a deficiência como justificativa para

recusa. A negativa de matrícula é crime.

Escola Especial

Matrícula

DIREITO À EDUCAÇÃO
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Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), todas as pessoas

com deficiência têm direito a ter um profissional de apoio

escolar especializado, que deve ser necessariamente

fornecido pelo estabelecimento de ensino. Contudo, a

própria LBI limita as funções desse acompanhante. Ou

seja: não há menção à função de mediador escolar. Porém,

a inclusão mediante professor especializado também é

garantia.

A Lei nº 12.764/2012 garante, aos autistas, acompanhante

especializado em sala de aula regular, às custas da escola,

desde que devidamente comprovada a necessidade (via

laudo médico/multidisciplinar). Aqui, temos uma melhor

delimitação da função de mediador.

Famílias que se sentem perdidas e muitas vezes inseguras,

solicitam que as ATs de seus filhos os acompanhem na

escola, o que é negado pelos estabelecimentos de ensino,

geralmente, sob pretexto de que é pessoa estranha e não

formada em pedagogia. Essa negativa é contrária à LBI, na

medida em que, nessa situação, a AT é

acompanhante/atendente pessoal prevista em Lei.

Profissional de apoio

DIREITO À EDUCAÇÃO
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A Lei Brasileira de Inclusão traz todas as obrigações do

Estado e das Instituições particulares, enquanto

provedores da Educação. 

Todas as crianças e adolescentes com deficiência devem

ter seu material adaptado. Resta claro que, não só os

materiais e as avaliações devem ser adaptados, mas todo o

plano de ensino do aluno com deficiência.

O PEI (Plano de Ensino Individualizado) é um recurso

pedagógico voltado para as necessidades individuais do

aluno, especificamente os alunos com alguma deficiência.

Para o PEI ser efetivo é necessário que seja elaborado de

forma colaborativa com professores, coordenadores

pedagógicos, pais e profissionais de educação que fazem o

acompanhamento da criança na escola. O aluno também

pode opinar sobre o processo de aprendizagem.

Materiais e avaliações adaptados

Plano de Ensino Individualizado

DIREITO À EDUCAÇÃO
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O professor precisa observar quais as necessidades

educacionais do aluno, avaliar as áreas de conhecimento

em que ele tem mais facilidade ou dificuldade para

adequar o espaço físico e o currículo escolar ao estudante.

É importante definir o que é primordial ensinar, ou seja,

encontrar os conteúdos e as habilidades necessárias que

precisam ser aprimoradas para cada período do aluno.

Quando as adaptações necessárias não forem oferecidas

pela instituição de ensino, ou quando existir resistência

por parte da escola na hora da montagem do PEI, é

importante que seja feita a solicitação para escola por
escrito. 

Plano de Ensino Individualizado

DIREITO À EDUCAÇÃO
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É uma modalidade de ensino que tem o compromisso com

a manutenção do processo de ensino e aprendizagem de

estudantes afastados da escola comum por motivo de

tratamento de saúde, que tem por objetivo romper toda e

qualquer barreira que impeça os alunos de fazerem parte

do processo educativo. A referida modalidade tem

respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que

assegura a garantia de acesso à aprendizagem a todos.

Na prática, o professor acompanha pedagogicamente o

estudante em sua residência ou hospital com o

planejamento e encaminhamento elaborados com base

nas orientações fornecidas pelo professor regente da sala

de aula comum.

Diversamente do que ocorreu durante a pandemia, em que

os alunos assistiam às aulas de forma remota, mas sempre

vinculados à uma instituição de ensino, a Educação

Domiciliar tem como objetivo que os próprios pais ou

tutores sejam responsáveis pela educação das crianças e

adolescentes, ministrando as aulas ou escolhendo

professores para ministrar aulas em casa. No entanto,

esse tipo de educação no Brasil não é permitido e não há

regulamentação sobre ele.

Atendimento pedagógico especializado

Educação Domiciliar 

EDUCAÇÃO EM CASA 
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Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá

nenhuma espécie de discriminação. 

Caso a pessoa com deficiência seja vítima de discriminação, a

conduta deverá ser encaixada no conceito trazido pelo § 1º do

artigo 4º da Lei Brasileira de Inclusão que dispõe considerar-se

discriminação em razão da deficiência toda forma de

distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que

tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular

o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades

fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa

de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias

assistivas.

A pena ao agressor, indutor ou incitador poderá ser imposta a

pena de 01 (um) a 03 (três) anos e multa. Caso o

constrangimento tenha sido realizado por via de redes sociais,

essa pena poderá aumentar para 02 (dois) a 05 (cinco) anos e

multa. 

Com relação ao bullying, a pessoa agredida, ou seu

representante legal, poderá propor ação de indenização por

danos morais, além de buscar ajuda na área criminal, seja em

procedimento amparado pelo Código de Processo Penal ou

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

 

BULLYNG E NÃO-DISCRIMINAÇÃO DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA
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Ser novo;

Nacional;

Não precisa ser adaptado;

Podendo ser pago à vista ou financiado. Para ser financiado a

pessoa deve comprovar renda para sua compra.

Para a aquisição de veículo com desconto (isenção fiscal) o

carro precisa:

O veículo será da pessoa com deficiência, mesmo que menor

de 18 anos.

Para vender o veículo adquirido em nome do menor, na

grande maioria dos estados brasileiros é necessário

autorização judicial. 

É necessário explicar o motivo da venda e o Ministério Público

atuará no processo visando a preservação e proteção do

patrimônio do menor.

COMPRA DE VEÍCULOS COM ISENÇÃO FISCAL
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Isenção de IPI

A isenção de IPI (Imposto sobre produtos industrializados) é

federal, portanto, independente do estado, será solicitada

junto à Receita Federal. Dependendo do valor do veículo a

isenção pode ser total. 

Uma nova isenção pode ser concedida a cada 3 anos. É

essencial que o laudo seja feito no formulário específico da

Receita Federal, assinado por profissionais do SUS ou de

clínicas credenciadas ao DETRAN.

Isenção de ICMS

A isenção de ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias) é

estadual, com isso, cada estado tem suas regras e a isenção

deverá ser solicitada junto a Secretaria da Fazenda do estado

em que a criança ou adolescência vive. Dependendo do valor

do veículo a isenção pode ser total.  

Uma nova isenção pode ser concedida a cada 4 anos.

É essencial que o laudo seja feito no formulário específico da

Receita Federal, assinado por profissionais do SUS ou de

clínicas credenciadas ao DETRAN e o mesmo laudo utilizado

para a solicitação da isenção de IPI pode ser utilizado na

solicitação de isenção de ICMS.

COMPRA DE VEÍCULOS COM ISENÇÃO FISCAL
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Isenção de IPVA

Carros ou motos nacionais, novos ou usados, quitados ou

parcelados, de até R$ 70.000,00 tem direito à isenção total do

IPVA.

Dependendo do valor do veículo a isenção poderá ser total. A

isenção é dada a pessoas com deficiência, dessa forma, na

maioria dos estados, o veículo precisa estar em nome da

pessoa com deficiência, independentemente da idade.

Uma vez solicitada a isenção não precisa solicitar novamente,

enquanto o veículo permanecer em nome da pessoa que

solicitou a isenção.

Como a isenção é estadual, cada estado tem seus formulários

e detalhes para concessão.

É essencial que o laudo seja feito no formulário específico da

Receita Federal, ou da Secretaria da Fazenda local assinado

por profissionais do SUS ou de clínicas credenciadas ao

DETRAN o mesmo laudo utilizado para a solicitação da

isenção de IPI e ICMS pode ser utilizado na solicitação de

isenção de IPVA.

COMPRA DE VEÍCULOS COM ISENÇÃO FISCAL
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Esse é um direito que nem todos estão conseguindo
exercer, pois é regulamentado pelas Prefeituras e

departamentos de trânsito municipais, mas para as cidades

que não concedem esse direito, vale a pena lutar por ele.

O cartão DEFIS é emitido pelo departamento de trânsito do

Município em que reside a pessoa com deficiência, mas vale

em todo o território nacional. O cartão é da pessoa com

deficiência e não do carro e ele só pode ser usado quando a

pessoa estiver no veículo.

VAGA ESPECIAL

17

Pessoas com deficiência que moram  no município de São
Paulo, podem ter isenção de rodízio. O veículo não precisa

estar em nome da criança/ adolescente com deficiência. Pode

estar em nome do pai, mãe, avós desde que usado para o

transporte dela.

ISENÇÃO DE RODÍZIO



Os pais da criança/ adolescente com deficiência poderão

requerer atendimento prioritário no processamento do

Imposto de Renda, basta que na ficha de identificação,  “dados

do contribuinte”,  selecione que existe uma pessoa com

deficiência que faz parte da declaração, desde que seja seu

dependente (filhos, tutelados ou curatelados), ou o próprio

declarante. Com isso, a restituição entrará na “fila

preferencial” das restituições e receberá antes dos outros

contribuintes.

SAQUE FGTS

Você sabia que é possível utilizar o FGTS dos pais para custear

o tratamento de filho com deficiência?

Essa possibilidade, por enquanto, só existe em juízo. Se você

for à Caixa Econômica Federal e solicitar o saque do FGTS

para tratamento, será negado.

Na Lei nº 8.036/90, artigo 20, traz uma lista de situações

previstas para o saque do FGTS. Entre elas estão algumas

doenças consideradas graves, mas não especificamente todas

as deficiências.

Desde que a família consiga comprovar em juízo que o

tratamento é urgente, que não possui condições para arcar

com as despesas e que há saldo disponível na conta do FGTS,

o juiz reconhecerá o direito ao saque.

IMPOSTO DE RENDA
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Para os pais que são funcionários públicos, há a possibilidade

da redução de até 50% da carga horária de trabalho, sem

redução dos vencimentos, isso significa que, pode haver uma

redução do horário de trabalho em até metade do horário

sem alterar o quanto a pessoa recebe. 

A Lei nº 13.370/2016 concedeu aos servidores públicos

federais o direito à redução do horário de trabalho, caso

possuam cônjuge, filhos ou dependentes com deficiência.

Apesar da lei falar em redução para servidores públicos

federais, esse direito pode ser estendido a servidores

estaduais e municipais, além de militares.

Já para pessoas que trabalham em empresas privadas, a

redução da jornada de trabalho sem redução de salário

somente será por meio de acordo entre empregado e

empregador.

Mas para os pais poderem ter esse direito é necessário

cumprir os requisitos legais. 

O pedido é baseado não somente na Lei nº 13.370/2016, mas

no Estatuto da Criança e Adolescente (no caso de a pessoa

com deficiência ter menos de 18 anos), na Convenção

Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, na

Lei Brasileira de Inclusão e na Lei nº 12.764/2012 (autista).

REDUÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO SEM
REDUÇÃO DE SALÁRIO
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Transporte aéreo

A Resolução nº 280, de 2013, da ANAC (Agência Nacional de

Aviação Civil) trata das regras de acessibilidade para que

pessoas com deficiência façam viagens aéreas e, ainda,

institui que a criança/adolescente com deficiência pague o

valor integral da passagem, já o acompanhante paga, no

máximo, 20% do valor, ou seja, tem um desconto de 80% na

passagem aérea. 

Para obter o desconto previsto pela resolução da ANAC é

necessário apresentar um laudo médico, que deve especificar

a condição do passageiro. Além do laudo, deverá ser entregue

um formulário indicado pela companhia aérea para obter o

benefício, que pode ser o MEDIF ou FREMEC. O MEDIF (Medical

Information Form) é o formulário emitido pelas companhias

aéreas que atesta que o passageiro com deficiência está apto

a fazer uma viagem de avião. Enquanto o FREMEC (Frequent

Travelers Medical Card), por sua vez, é um cartão que vale por

um ano, visando facilitar as viagens de passageiros que

possuam condições específicas em quadro estável.

DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE
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Passe Livre Interestadual, transporte municipal e trem

Conforme previsto na LBI, o direito ao transporte e à

mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade

reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades

com as demais pessoas, por meio de identificação e de

eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

Um dos direitos da criança/adolescente com deficiência é o

Passe Livre Interestadual, que garante às pessoas com

deficiência, comprovadamente carentes, o acesso gratuito ao

transporte coletivo interestadual por rodovia, ferrovia e

barco. O Requerente ao benefício do Passe Livre deve possuir

renda familiar, por pessoa, de até 1 (um) salário mínimo e

comprovar ser Pessoa com Deficiência.

A partir dessa determinação, surgiram as políticas municipais

de locomoção, como o Atende em São Paulo. Caso o Município

não possua um programa próprio, ele deve providenciar uma

forma da pessoa com deficiência possa se locomover, em

atenção ao artigo 46 da LBI e você deve exigir isso do seu

município.

DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE
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Transporte escolar

Essa modalidade de transporte foi instituída em 2012, pelo

MEC e se chama Transporte Escolar Acessível e, em resumo,  o

MEC fornece subsídios para que os estados adquiram veículos

adaptados.  No site do MEC é possível encontrar a resolução,

a nota técnica, as orientações para adesão à ação de

transporte. Em muitas cidades, a Prefeitura Municipal é

responsável por fiscalizar esses transportes, se houver

necessidade, veja como funcionam as regras na Prefeitura da

sua cidade.

DIREITO AO TRASNPORTE E À MOBILIDADE
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Saiba que o consumidor, beneficiário de plano de saúde,

sendo pessoa com deficiência têm direitos básicos que a

operadora de plano de saúde deve cumprir.

O consumidor, pessoa com deficiência deve estar atento aos

seus direitos, sendo certo que as operadoras de planos de

saúde não podem limitar as sessões anuais, devendo estas

sessões anuais ser de número ilimitado, tendo em vista que

ao limitar as sessões, o tratamento da criança ou adolescente

estará inviabilizado o tratamento. 

Outro direito que é bastante violado é a operadora de plano

de saúde não dar a negativa de tratamento por escrito para o

beneficiário, pois muitas vezes as negativas de tratamento

são informadas pelo telefone e as famílias não sabem que é

um direito seu ter acesso desta negativa por escrito. 

Situação recorrente de violação de direitos praticadas

também pelas operadoras de planos de saúde são cobranças

de valores diferenciados para pessoas com deficiência, o que

é prática proibida e considerado crime de discriminação. 

DIREITO À SAÚDE - PLANOS DE SAÚDE
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AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE DEVEM RESPEITAR OS PRAZOS DE
MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DETERMINADOS PELA ANS, OS
BENEFICIÁRIOS NÃO PODEM PERMANECER ETERNAMENTE EM LISTA DE

ESPERA DE CLÍNICAS E PROFISSIONAIS E AINDA DEVEM FORNECER
PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS AO ATENDIMENTO PARA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SAIBA TAMBÉM QUE CONSULTAS E EXAMES
OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER MARCADOS NO CONTRATURNO ESCOLAR,

OU SEJA, AS CONSULTAS E EXAMES DEVEM SER MARCADAS NO HORÁRIO
AO QUAL A CRIANÇA NÃO ESTÁ NA ESCOLA. IMPORTANTE LEMBRAR
SEMPRE QUE QUANDO VOCÊ SABE SOBRE DE SEUS DIREITOS, ESTES

QUANDO SÃO VIOLADOS, CERTAMENTE BUSCARÁ A SUA EFETIVIDADE.
FAÇA VALER SEU DIREITO COMO CONSUMIDOR E BENEFICIÁRIO DE PLANO

DE SAÚDE.

As operadoras de planos de saúde devem respeitar os prazos

de marcação de consultas e exames determinados pela ANS,

os beneficiários não podem permanecer eternamente em lista

de espera de clínicas e profissionais e ainda devem fornecer

profissionais devidamente qualificados ao atendimento para

pessoas com deficiência. 

Saiba também que consultas e exames obrigatoriamente

devem ser marcados no contraturno escolar, ou seja, as

consultas e exames devem ser marcadas no horário ao qual a

criança não está na escola. Importante lembrar sempre que

quando você sabe sobre de seus direitos, estes quando são

violados, certamente buscará a sua efetividade. Faça valer seu

direito como consumidor e beneficiário de plano de saúde. 

DIREITO À SAÚDE - PLANOS DE SAÚDE
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As pessoa com deficiência tem direito a diagnóstico precoce

realizado por equipe multidisciplinar, conforme a LBI em seu

art. 18§ 4º e seus incisos assegura atenção integral à saúde da

pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade.

A lei deixa claro que é um direito ter diagnóstico precoce e

acesso ao tratamento, pois caso não ocorra o diagnóstico

precoce haverá perdas das janelas neuronais e atrasos

irreversíveis e isso se torna EXTREMAMENTE PREJUDICIAL a

criança/adolescente quando não há este diagnóstico precoce

e o tratamento adequado.

A pessoa com deficiência está em uma CORRIDA CONTRA O

TEMPO, quanto antes iniciar tratamento, mais chances terá

para se desenvolver, falar, ganhar autonomia e

independência, mas para isso, precisa que os planos de saúde

cumpram com seu dever de prestar o serviço com qualidade,

de forma clara e transparente.

DIREITO À SAÚDE - DIAGNÓSTICO PRECOCE
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O tratamento prescrito pelo médico para pessoas com

deficiência é multidisciplinar, sendo que para uma boa

evolução prognóstica, estes devem ser realizados próximos à

residência do paciente, para que este não seja colocado em

risco.

É importante lembrar que a operadora deve fornecer

tratamento próximo à residência, desde que este pedido

conste em laudo médico, pois é sabido a eficácia do

tratamento pode ser prejudicada pela distância e pela

dificuldade de deslocamento do beneficiário de sua casa ao

local da terapia.

Além do tratamento ser próximo à residência e com

profissionais especializados, o plano não pode negar o

tratamento baseado no Rol, sob pena de limitar a liberdade

profissional médica, pois é este quem determina melhor

tratamento.

Lembre-se de que há negativa por parte do plano, quando

não fornece profissionais especializados para o tratamento

prescrito pelo médico, sendo uma afronta aos direitos e

garantias descritos na LBI, Convenção Internacional e

Constituição Federal.

DIREITO À SAÚDE - TERAPIAS
MULTIDISCIPLINARES PRÓXIMO À
RESIDÊNCIA
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Crianças com doenças raras enfrentam um verdadeiro desafio

tanto para serem diagnosticadas como também para terem

acesso a um tratamento especializado, tendo em vista a falta

de médicos capacitados. Diante de tais situações, é possível

requerer, junto à Secretaria de Saúde do seu Município, o

Tratamento Fora de Domicílio - TFD, por meio do qual seu

filho será encaminhado para um centro de referência no

tratamento da doença que o acomete, tendo as despesas

custeadas pelo Município ou Estado.

Além disso, seu filho também tem direito a terapias

especializadas, cadeiras de rodas, próteses e órteses pelo

SUS. 

Caso você não consiga acesso ao tratamento médico

especializado, terapias e equipamentos nos exatos termos

prescritos pelo médico para o seu filho, procure pela

Defensoria Pública ou por um advogado especializado, a fim

de que o direito à saúde, a qualidade de vida e até mesmo a

vida do seu filho (a) sejam preservados.

DIREITO À SAÚDE NO SUS - ATENDIMENTOS
MÉDICOS, TERAPIAS E EQUIPAMENTOS
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De acordo com artigo 196 da Constituição Federal (Lei maior

do nosso País), “a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperação”. 

Portanto, o Estado tem o dever de garantir o acesso à uma

saúde digna às crianças com deficiência e/ou com doenças

raras, a qual se constitui por meio de efetivação de

tratamentos e medicamentos diversos, de acordo com a

prescrição médica detalhada.

Infelizmente, na prática, muitas vezes esse acesso é negado.

Diante disso, não deixe de procurar pela Defensoria Pública

ou por um advogado especializado, a fim de que o direito à

saúde e até mesmo a vida do seu filho (a) seja preservado.

DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTOS PARA
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E DOENÇAS RARAS
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Você sabe quando a pessoa com deficiência tem direito a

prioridade no atendimento?

Estar em uma fila prioritária não é um privilégio, é um direito

muito importante que deve ser cumprido de forma eficaz.

Não basta que o local, seja ele qual for, seja acessível, isso é:

ele deve proporcionar um alcance igual para todos como já foi

ensinado, também respeitar o atendimento prioritário

previsto em Lei para algumas pessoas estando a pessoa com

deficiência incluída nesse público.

A prioridade deve ser respeitada nos mais diversos serviços:

alguns exemplos para facilitar o entender: serviços de saúde

como hospitais, serviços de atendimento ao público, como

supermercados e  shoppings, transportes coletivos como

ônibus e trens, e no acesso à informação.

Esses direitos trazidos pela Lei Brasileira De Inclusão à Pessoa

com Deficiência também são estendidos a seu acompanhante.

Muito cuidado: não confundir prioridade com preferência.

Preferência é escolha. Na prioridade não se escolhe ninguém

em favor do outro atende-se em primeiro lugar, é o ato de vir

primeiro. Isso ocorre para se tentar chegar o mais próximo

possível da verdadeira inclusão.

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
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Arquitetônicas e urbanísticas: aquelas que dizem

respeito ao local físico.

Sociais: aquelas que surgem do transporte, na

comunicação, na tecnologia dentre outras

Atitudinais que se originam da forma de tratamento da

pessoa com deficiência.

Ser pessoa com deficiência, jamais impedirá ninguém do

convívio em sociedade. As pessoas com deficiência podem

frequentar: bares, restaurantes, shoppings, parques e todo e

qualquer local público e privado que desejarem (ou tiverem

necessidade) e precisarem. Para que isso ocorra da melhor

forma possível deve ser proporcionada a máxima igualdade a

toda a coletividade independente de suas diferenças.

É necessário que a acessibilidade deva ser respeitada com a

máxima urgência e que os direitos sejam respeitados e

conhecidos, seja na web ou nos ambientes físicos.

Os principais obstáculos e barreiras em relação a

acessibilidade podem ser de 3 naturezas:

ACESSIBILIDADE
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O de ser e tornar acessível não são atos isolados meramente,

são fatos de natureza indispensável. Como por exemplo, o

acesso a uma consulta médica com um profissional que

entende o que o paciente tem, o acesso de uma criança em

um bem público como um parquinho ou brinquedos no

shopping ou até acesso a brinquedos em escolas particulares.

E não só em ambiente urbano, mas também a acessibilidade

em ambientes rurais porque muitas crianças e adolescentes

também estão inseridas nesse ambiente.

Atenção: cuidado com a diferença de inclusão e
acessibilidade, nem sempre um ambiente vai ser acessível,

ele somente pode ser inclusivo, e o inverso também é

verdadeiro. 

A acessibilidade é uma forma de alcance com igualdade; A

inclusão é o respeito da limitação das pessoas e

potencialização de suas capacidades.

Acessibilidade não é um favor, mas sim um direito que deve

ser cumprido, não devendo haver diferenças e impedimentos

que impeçam o acesso de todos.

Acessibilidade é aquilo que tem acesso fácil. 

ACESSIBILIDADE
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O que são benefícios sociais?

São recursos financeiros transferidos diretamente do Governo

Federal para o cidadão que participa de programas sociais

específicos.

Quem pode receber?

Os benefícios são concedidos aos cidadãos inscritos nos

respectivos programas sociais (Cadastro Único). Cada

iniciativa possui regras específicas que precisam ser

atendidas para que o valor seja concedido.

Quais são os programas que concedem benefícios?

Dentre os principais programas de benefícios ao cidadão

oferecidos pelo Governo Federal, estão: Auxílio Brasil,

Benefício de Prestação Continuada (BPC), Auxílio Gás entre

outros.

BENEFÍCIOS SOCIAIS
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É necessário ter mais de 65 anos (para os idosos);

Ser pessoa com deficiência e para pessoa com deficiência não

tem idade inicial e nem final

Não pode receber outro benefício do INSS;

Ser baixa renda;

Possuir inscrição no CadÚnico;

Comprovar a impossibilidade de participar de atividades de

natureza física, mental e sensorial, por ao menos, 2 anos

(para pessoa com deficiência).

BPC - Benefício de Prestação Continuada

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício

assistencial garantido pela Constituição, para proteger e

incluir os idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência

vulneráveis de qualquer idade, assegurando a renda de um

salário-mínimo mensal para prover a subsistência desses

grupos, desde que não possuam outros meios de renda e de

sobrevivência.

Os critérios para conseguir o BPC são:

BENEFÍCIOS SOCIAIS
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O grau de deficiência;

A dependência do solicitante em consequência da

incapacidade em realizar atividades do dia a dia;

A implicação da renda familiar com despesas médicas,

alimentos especiais e medicamentos.

As mudanças com a Lei nº 14.176/21

Foi sancionada a Lei nº 14.176/21, que define os critérios para

a concessão do BPC para pessoas com renda familiar per

capita de até ¼ do salário-mínimo, critério que pode variar até

1/2 salário-mínimo do ano vigente, desde que comprove

outros fatores, como a condição de miserabilidade e

vulnerabilidade do grupo familiar que está inserido o

solicitante do benefício.

Os critérios subjetivos são:

BENEFÍCIOS SOCIAIS
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O que é o Auxílio Brasil?

Braço social do Governo Federal, o Auxílio Brasil integra em

um só programa várias políticas públicas de assistência social,

saúde, educação, emprego e renda. O novo programa social

de transferência direta e indireta de renda é destinado às

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em

todo o país. Além de garantir uma renda básica a essas

famílias, o programa busca simplificar a cesta de benefícios e

estimular a emancipação dessas famílias para que alcancem

autonomia e superem situações de vulnerabilidade social. 

O Auxílio Brasil é coordenado pelo Ministério da Cidadania,

que é responsável por gerenciar os benefícios do Programa e

o envio de recursos para pagamento.

AUXILIO BRASIL
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Famílias em situação de pobreza, extrema pobreza e em

regra de emancipação.

As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas

que possuem renda familiar mensal per capita de até R$

105,00, e as em situação de pobreza renda familiar mensal

per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

A abertura da conta poupança social digital para os

pagamentos dos benefícios do Auxílio Brasil poderá

ocorrer de forma automática, em nome do Responsável

Familiar inscrito no Cadastro Único. A família poderá sacar

os benefícios do Auxílio Brasil com o Cartão Bolsa Família.

Caso o titular da conta contábil esteja impedido de sacar o

benefício, será permitido o pagamento ao portador de

declaração da gestão municipal ou distrital, com poderes

específicos para o seu recebimento.

Quem tem direito?

 

AUXILIO BRASIL
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Unidade classificada como Residencial (casa ou

apartamento) 

Moradores devem estar cadastrados no CadÚnico

Renda familiar (varia de município/estado/prestador de

serviço)

Alguns locais garantem o desconto, caso tenha Pessoa com

Deficiência na família

Alguns locais só garantem se a Pessoa com Deficiência ou

pessoa com alguma patologia que fizer uso de

equipamento que depende do consumo de energia elétrica

(no caso de desconto na conta de energia)

O que é Tarifa Social?

É um benefício para as pessoas de baixa renda (podendo ser

até 3 salários em alguns casos) que reduz as tarifas dos

serviços de água/esgoto e energia.

Quais os Critérios para ter o Benefício?

TARIFA SOCIAL
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Há locais que a renda familiar per capita é meio salário

mínimo, outros locais a renda familiar per capita é 1

salário mínimo e até maior.

Há locais que oferecem desconto para Pessoa com

Deficiência – neste caso será exigido laudo.

Há locais que oferecem desconto para idosos, pessoas no

seguro desemprego, etc.

Como Cadastrar para Obter o Benefício?

Comparecer a uma agência de atendimento da prestadora de

serviço de água/energia, levando os documentos pessoais (a

relação pode variar de acordo com o município): carteira de

identidade, CPF, NIS (Número de Inscrição Social), código

familiar (consta no documento denominado Folha Resumo

Cadastro Único) e última conta de água/energia. 

Algumas prestadoras oferecem o serviço pelo próprio site,

basta entrar em seu perfil e buscar pelo serviço "Tarifa

Social". Sendo possível anexar os documentos. Outras

disponibilizam um número de WhatsApp para o

cadastramento.

Os serviços de saneamento são prestados pelos Estados ou

Municípios e pode haver Leis Municipais ou Estaduais

garantindo o benefício da tarifa social para outros grupos de

pessoas, por exemplo:

TARIFA SOCIAL
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O respeito aos direitos da pessoa com deficiência se estende

a todas as esferas jurídicas (visão integral de acesso à justiça),

o que inclui as crianças e os adolescentes.

Com relação ao acolhimento institucional (antigamente

denominados “abrigos”, art. 93 do ECA), o Estatuto prevê o

respeito e eliminação das barreiras de acessibilidade. Na

prática, o desafio ainda é enorme: poucos locais de

acolhimento são acessíveis e quase não há atendimento

individualizado/especializado que considere a deficiência da

criança ou adolescente (além da dificuldade de colocação em

família substituta – adoção ou alteração de guarda -, quando

for o caso).

Os adolescentes infratores em cumprimento de medida

socioeducativa de internação (que praticam atos infracionais

graves) também devem superar desafios. Essa medida deve

ser aplicada, se possível de ser conjugada com os

atendimentos especializados dos quais necessite e a

acessibilidade (art. 112, §3 do ECA).

DIREITO À JUSTIÇA NA ESFERA CRIMINAL DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA

39



As crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais têm

direito a um acompanhamento especializado, atendimento

humanizado pelos órgãos de proteção (ex. Conselho Tutelar) e

a serem ouvidas pelo depoimento sem dano (depoimento

especializado).

No art. 217-A do Código Penal é previsto como crime a prática

sexual com menores de 14 anos (com ou sem deficiência)

chamada de “estupro de vulnerável”, ou seja, presume-se ser

um ato praticado com violência (ainda que o/a menor tenha

dado consentimento, ele é considerado inválido para a lei),

punido com a pena privativa de liberdade de reclusão de 8

(oito) a 15 (quinze) anos.

Atenção especial para o §1º do mesmo art. 217-A do CP: terá a

mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém

que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o

necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por

qualquer outra causa, não pode oferecer resistência (ex.

embriaguez, sedativos).

DIREITO À JUSTIÇA NA ESFERA CRIMINAL DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA
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Então esse artigo diz que toda pessoa com enfermidade ou
deficiência mental será considerada vulnerável para os
fins do art. 217-A do CP?

Não! A pessoa com deficiência pode fazer livremente suas

escolhas diárias e decidir sobre a liberdade sexual, como

dispõe o art. 6º, II, da Lei nº 13.146/2015. Portanto, o simples

fato de ter havido sexo consensual com pessoa com

deficiência não configura o crime de estupro de vulnerável. É

necessário que a pessoa com deficiência seja vulnerável, ou

seja, que ela não tenha o necessário discernimento para a

prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não possa

oferecer resistência. Mas para crianças e adolescentes

menores de 14 anos, há presunção de violência, ou seja, de

não consentimento.

Além disso, no ECA estão previstos outros crimes, como

vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro

que contenha cena de pornografia ou cena de sexo explícito

envolvendo criança ou adolescente (Art. 241), assim como

oferecer, trocar, publicar ou divulgar esses registros (Art. 241-

A).

DIREITO À JUSTIÇA NA ESFERA CRIMINAL DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA
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Identificada uma situação de violência sexual em face de
uma criança ou adolescente com deficiência, como se deve
proceder?

Todos crimes contra a dignidade sexual são de ação pública

incondicionada, ou seja, registrada a notícia do crime, seja

pelos pais, responsáveis ou até mesmo terceiros como

vizinhos, amigos, professores (infelizmente a prática

demonstra que crimes dessa espécie são praticados em sua

maioria no âmbito familiar), a investigação e o processo

correrão por conta do Estado, não havendo a possibilidade de

“retirar” a “denúncia ou queixa” ou impedir o avanço do

processo.

DIREITO À JUSTIÇA NA ESFERA CRIMINAL DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA
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Em especial quando se percebe (ou desconfia) que a criança

ou adolescente foi vítima de estupro ou outra violência

sexual, deve-se registrar um Boletim de Ocorrência em

qualquer delegacia, no entanto, o mais indicado é procurar

delegacias especializadas da infância e juventude. Procurar

também o Conselho Tutelar, o Ministério Público e registrar a

denúncia, além dos números de pronto atendimento como

disque 180, disque 100 e Polícia Militar.

Muito importante serem guardados os registros de prova

(prints de whatsapp, fotografias, cartas, bilhetes, recibos,

indicação de testemunhas) para a formação da

futura ação penal (processo penal).

DIREITO À JUSTIÇA NA ESFERA CRIMINAL DAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA
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As barreiras nas comunicações e na informação são qualquer

entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte

ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens

e de informações por intermédio de sistemas de comunicação

e de tecnologia da informação (artigo 3º, inciso IV, alínea “d”,

Lei nº 13.146/2015). É dever do Estado, da sociedade e da

família da pessoa com deficiência, prioritariamente, garantir a

informação e a comunicação deste público, de modo

adequado e acessível, em respeito ao direito de vida

independente, de cidadania e de participação social. 

Para que o cidadão com deficiência possa exercer os seus

direitos é imprescindível a exigência de obrigatoriedade de

acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas

com sede ou representação comercial no País ou por órgãos

de governo, garantindo a este público o acesso às

informações disponíveis, conforme as melhores práticas e

diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. 

Além disso, o poder público deve assegurar a disponibilidade

de informações corretas e claras sobre os diferentes produtos

e serviços ofertados, por quaisquer meios de comunicação

empregados, sendo, por exemplo, em bulas, prospectos,

textos ou qualquer outro tipo de material de divulgação,

sempre em formato acessível.

DIREITO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO
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Todo cidadão tem direito à diversão e, no caso da pessoa com

deficiência, existem os direitos à cultura, ao esporte e ao lazer

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,

sendo-lhe garantido o acesso a bens culturais, a programas

de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e

desportivas, todos em formato acessível.

Para que esta participação seja plena é necessário que todas

formas de acessibilidade, tecnologias assistivas e adaptações

razoáveis (quando não há desenho universal) sejam aplicadas.

 DIREITO AO LAZER, ESPORTE E CULTURA
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Dentre as providências tomadas é importante que o poder

público e os particulares se atenham à oferta de obras

intelectuais em formato acessível, bem como à eliminação, à

redução ou à superação de barreiras para a promoção do

acesso a todo patrimônio cultural, observadas as normas de

acessibilidade, ambientais e de proteção do  patrimônio

histórico e artístico nacional. 

Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de

esporte, locais de  espetáculos e de conferências e similares,

serão reservados espaços livres e assentos  para a pessoa

com deficiência, de acordo com a capacidade de lotação da

edificação,  observado o disposto em regulamento.  

O direito à diversão é de todos e a acessibilidade deve existir

em todos os ambientes.

 DIREITO AO LAZER, ESPORTE E CULTURA
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A partir da Constituição Federal, surgiram leis relativas ao

reconhecimento da pessoa com Deficiência. Ao mesmo tempo,

foram surgindo pessoas mais engajadas na luta em prol da

afirmação de direitos fundamentais dessas pessoas. Se as Leis

fossem respeitadas, não haveria a necessidade de

instrumentos de judicialização dos direitos da pessoa com

deficiência.

Para que as pessoas com deficiência possam ter seus direitos

assegurados é necessário que saibam que são titulares de

direitos e quais mecanismos existem para que elas tenham

acesso. Por isso é importante que você saiba quais são para

garantir os direitos dos seus filhos.

O Ministério Público, a Defensoria Pública e os Conselhos de

Direitos terão um papel importante na garantia de direitos e

devem agir para que esses direitos sejam efetivados.

O Ministério Público é responsável por investigar e apurar a

existência de violação de direitos fundamentais.

A Defensoria Pública atua na orientação jurídica e na defesa,

em todos os graus, para as pessoas que precisam e não têm

condições de contratar um advogado. São advogados que

auxiliam, por exemplo, uma pessoa com deficiência que

necessite de uma medicação específica ou uma cadeira de

rodas.

DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA
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Os Conselhos de Direitos são compostos por representantes

da sociedade e do Estado (governo) que acompanham e

fiscalizam as políticas públicas e controle de ações. Para

crianças e adolescentes com deficiência, dois conselhos

podem representá-las, os de pessoa com deficiência e de

crianças e adolescentes.

Quando direitos de crianças e adolescentes são violados, os

pais podem procurar a Delegacia Civil, a Delegacia

Especializada em Pessoas com Deficiência ou um advogado

especialista.

E caso você seja testemunha de algum descumprimento de

direitos de crianças e adolescentes com deficiência denuncie

no Disque 100.

DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA
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Todas as pessoas têm capacidade jurídica, isto é, capacidade

para serem titulares de direitos e obrigações. Em outras

palavras, todas as pessoas têm o direito de ter direitos na

nossa sociedade. 

No entanto, algumas pessoas precisam de auxílio para atuar

na vida civil, razão pela qual a lei sempre fez a diferenciação

entre pessoas absolutamente incapazes e pessoas

relativamente incapazes.

Antigamente, as pessoas com deficiência mental ou

intelectual eram colocadas no grupo de pessoas

absolutamente incapazes. Eram até denominadas “loucas de

todo o gênero”, o que gerou um estigma durante décadas e

uma atitude discriminatória por parte da sociedade que via

aquelas pessoas como inaptas, incapazes e com falhas no

corpo e na mente.

À época, essa falta de capacidade reconhecida pela legislação

civil implicava em um processo de interdição que era

formulado pelas famílias. A interdição culminava no

reconhecimento de um curador que ficava responsável pela

representação da pessoa curatelada para todos os atos da

vida civil, ou seja, o curador atuava sozinho, em nome da

pessoa interditada.

CAPACIDADE CIVIL 
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A pessoa com deficiência mental ou intelectual era

interditada, não estudava em escola regular, não podia se

casar, não podia trabalhar. Ou seja, não podia ser uma pessoa

igual às outras.

Hoje, com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão,

também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, a

deficiência deixou de ser uma questão exclusivamente médica

ou biológica. Não se reconhece mais que a pessoa com

deficiência tem uma “falha” no corpo ou na mente. Hoje, a

deficiência é encarada sob o aspecto biopsicossocial, ou seja,

a pessoa terá deficiência se ela apresentar algum déficit

funcional e se a sociedade não retirar as barreiras que a

impeçam de atuar livremente, em igualdade de condições com

as demais pessoas.

Com a LBI, a única hipótese de incapacidade absoluta e

representação ocorre para os menores de dezesseis anos. 

Pessoas com deficiência foram retiradas do rol de pessoas

com incapacidade absoluta e relativa, de modo que somente

serão consideradas relativamente incapazes se não

conseguirem emitir sua vontade. Se conseguirem, as pessoas

com deficiência mental e intelectual serão consideradas

totalmente capazes.

CAPACIDADE CIVIL 
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Assim, a curatela não é mais obrigatória. Quando o

adolescente completar 18 anos, o pai não precisará mais

interditar o filho. O filho, portanto, poderá se casar, trabalhar,

constituir família, ou seja, fazer tudo o que qualquer pessoa

sem deficiência pode fazer. Se houver necessidade de

curatela, ela será excepcional e deverá funcionar apenas para

questões patrimoniais, que envolvam dinheiro.

Há, ainda, uma nova opção: a tomada de decisão apoiada. É

um instrumento por meio do qual a pessoa com deficiência

mental, intelectual, física ou sensorial nomeia dois apoiadores

que deverão prestar todas as informações para que ela,

pessoa apoiada, tome diretamente as decisões em sua vida.

Para pedir um apoio, a pessoa com deficiência deve entrar

com um processo judicial, nomear duas pessoas de sua

confiança e informar ao Poder Judiciário a abrangência desse

apoio.

Em resumo, hoje, em razão da Convenção Internacional dos
Direitos das Pessoas com Deficiência, que passou a iluminar

todas as legislações, nossa Lei Brasileira de Inclusão

reconhece as aptidões para as pessoas com deficiência

atuarem diretamente, sem que suas vontades e desejos sejam

substituídas pela de seus pais ou de seus curadores.

CAPACIDADE CIVIL 
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De acordo com os artigos 5º, 16, 17 e 18, do ECA (Estatuto da

Criança e Adolescência) é dever de todos zelar pela dignidade

de crianças e adolescentes e preservar sua integridade moral

e psíquica, abrangendo a preservação da imagem, da

identidade, além de colocá-los a salvo de qualquer tratamento

vexatório ou constrangedor.

Na esfera dos cuidados da criança e do adolescente é

necessário recordar que o artigo 227 da Constituição Federal,

repetido pelo artigo 4º, da Lei nº 8.069/1990 (ECA), assegura a

proteção integral às crianças e aos jovens, garantindo-lhes

os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,

ao respeito, e à convivência familiar e comunitária,

protegendo-os de qualquer atentado à inviolabilidade da

integridade física, psíquica e moral, observado o direito ao

respeito, que abrange a preservação da imagem, da

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos

espaços e objetos pessoais.

DIREITO À PROTEÇÃO E  PRIVACIDADE 
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Em relação à proteção de dados pessoais de crianças e

adolescentes, sempre será considerado seu melhor interesse,

inclusive para tratamento de dados pessoais. Nesse sentido,

há na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), legislação sobre

a proteção de dados pessoais um artigo específico (artigo 14)

dedicado às crianças e adolescentes. 

No entanto, nessa Lei não fez nenhuma distinção tratou todas

as crianças igualmente, mas considerou as características da

pessoa como requisito para o tratamento de dados pessoais

desse público. Para o tratamento de dados pessoais de

crianças e adolescentes a informação sobre o tratamento

deverá ser clara e acessível, consideradas as características

físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais

do usuário, com uso de recursos audiovisuais quando

adequado, de forma a proporcionar a informação necessária

aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento

da criança.

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA
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A pensão alimentícia é um direito outorgado pela lei a

qualquer pessoa que precise de ajuda financeira para sua

subsistência. O direito à pensão está previsto no artigo 1.694

do Código Civil e tem por objetivo preservar o sustento e

bem-estar da pessoa que necessita de auxílio.

Os alimentos incluem não somente alimentação, mas tudo o

que essa pessoa precisa para subsistir de modo digno. Assim,

podem abranger despesas domésticas, plano de saúde,

educação, lazer, tratamentos de saúde, mercado, dentre

outras despesas comprovadamente necessárias.

Além disso, os alimentos devem ser fixados conforme o

binômio necessidade da pessoa que requer a pensão e

possibilidade financeira daquela pessoa que vai pagar a

pensão. Assim, não  necessariamente a pensão alimentícia

será fixada no valor de 30% do salário, mas dependerá desses

dois fatores: da comprovação das necessidades básicas de

quem vai receber e das possibilidades financeiras de quem vai

pagar.

É muito comum vermos a estipulação de pensão de ex-marido

(ex-companheiro) para ex-esposa (ex-companheira). Esse tipo

de pensão de ex-cônjuge para outro ex-cônjuge – ou

companheiro – é circunstancial e costuma perdurar por até

dois anos do término do casamento ou da união estável. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA
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De todo modo, a pensão pode também ser fixada de pai para

filho (até que o filho complete 18 anos ou, se estiver

matriculado em ensino superior, até que complete o ensino

superior); de avô para neto; de neto para avô e, até mesmo, a

depender das circunstâncias, de tio para sobrinho.

Mulheres grávidas também têm o direito de receber pensão

alimentícia durante a gravidez. Trata-se dos “alimentos

gravídicos” devidos, na verdade, à criança que vai nascer.

Assim, o pai da criança – independentemente de ser ou não

casado com a mãe – já deve arcar com sua responsabilidade,

providenciando alimentos para que a mãe faça um bom pré-

natal e tenha acesso a todos os cuidados necessários para a

criança que está sendo gestada.

No tocante à pessoa com deficiência, como ela agora é

considerada totalmente capaz, para todos os efeitos da lei,

em tese poder-se-ia dizer que ela não deve receber alimentos

depois de alcançados os 18 anos. No entanto, se se

comprovar que esta pessoa com deficiência precisa de ajuda

financeira para sua subsistência, para tratamentos (como, por

exemplo, fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outros),

para compras de órteses, próteses ou quaisquer outros

instrumentos de tecnologia assistiva, entendemos que a

pensão alimentícia será devida, independentemente de idade.

PENSÃO ALIMENTÍCIA
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Assim, em caso de necessidade, procure um advogado para

buscar sua pensão alimentícia. O juiz, desde logo, fixará um

valor a ser pago pela pessoa que deverá pagar alimentos, pois

não é possível aguardar o fim do processo. Enquanto isso, ao

longo do processo, as partes verificarão as reais despesas e

as reais possibilidades de quem pagará a pensão, para que o

juiz confirme, definitivamente, o valor a ser pago.

O importante é manter todos os comprovantes de despesas

atualizados, para que não pairem dúvidas sobre as reais

necessidades de quem necessita da pensão alimentícia para

viver! Além disso, é fundamental que a pensão seja fixada por

um juiz, e não por um mero acordo entre as partes. Com a

fixação da pensão pelo juiz, a parte que necessitar da pensão

sempre terá a possibilidade de executar a pessoa devedora,

em caso de atraso, seja requerendo a prisão, seja requerendo

a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao

crédito.

Então, fiquem sempre atentos aos seus direitos; busquem

orientação e confiem no Judiciário.

PENSÃO ALIMENTÍCIA
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MORADIA TERAPÊUTICA (ASSISTIDAS/INCLUSIVAS)

O direito à moradia é garantia fundamental, assegurado a

todo cidadão pela Constituição Federal de 1988. Contudo, o

Estatuto da Pessoa com Deficiência veio introduzir a ideia da

obrigação do Estado de custear e providenciar as Residências

Inclusivas, Independentes e Adaptadas, conforme Artigo 31.

Ressalte-se que as Residências Inclusivas (Moradias

Assistidas) são, na teoria, uma unidade que oferta Serviço de

Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social

Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos

com deficiência, em situação de dependência, que não

disponham de condições de autossustentabilidade ou de

retaguarda familiar, em sintonia com a Tipificação Nacional

dos Serviços Socioassistenciais.

Crianças e adolescentes (de 0 a 18 anos incompletos) são

atendidas, de forma inclusiva, nos serviços de acolhimento

destinados a crianças e adolescentes.

DIREITO À MORADIA



MORADIA INDEPENDENTE

As moradias independentes são apartamentos completos

(sala, quarto, cozinha e banheiro) para que a pessoa viva

sozinha ou com alguém de sua escolha. Nas residências

assistidas os moradores dispõem de um serviço de apoio com

equipe permanente, enquanto nas moradias independentes o

serviço de apoio é individualizado, de acordo com as

necessidades de cada morador, e em geral é contratado por

horas.

CASA PRÓPRIA

Para as pessoas com deficiência e os idosos alguns bancos

populares tem uma linha de crédito especial para o

financiamento de imóveis. O subsídio é custeado pelo

Governo Federal que visa melhoras as condições de moradia

das pessoas com necessidades especiais.

No programa Minha Casa, Minha Vida, por exemplo, 3% das

casas oferecidas são destinas ao grupo de pessoas com

deficiência. As taxas de juros aplicadas para este grupo

específico de financiamento são menores do que as aplicadas

no mercado e os prazos de pagamento também são

diferenciados para atender a esta parcela da população.

DIREITO À MORADIA



APARTAMENTOS ADAPTADOS

De acordo com o Decreto Presidencial nº 9.451/ 2018 as 

 Construtoras e Incorporadoras devem construir todos os

apartamentos de forma adaptável para pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida, 

Para unidades adquiridas na planta, a Construtora deve

entregar a unidade totalmente acessível sem nenhum custo

adicional, desde que o Consumidor faça um requerimento
por escrito antes do início das obras. Porém, se por algum

motivo o edifício não puder ser modificado depois da

conclusão da obra (por conta de alvenarias estruturais ou

paredes de concreto, por exemplo) a regra determina que 3%

dos apartamentos sejam projetados de acordo com as regras

de acessibilidade, independentemente da solicitação de um

comprador. Ou seja, algumas unidades já têm que ser

entregues adaptadas. 

O Decreto não interfere nas edificações existentes e também

não se incluem as Habitações de Interesse Social, que

possuem regras próprias e os imóveis “compactos”, com

apenas um quarto e até 35m² ou de dois quartos e até 41m².

DIREITO À MORADIA

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/605388565/decreto-9451-18
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