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TERMINOLOGIAS 

�  Século XX:  
◦  Inválidos (“indivíduos sem valor”) / “Aleijados” 
◦  Incapacitados (“indivíduos sem capacidade” - incapazes) 
◦  Defeituosos (“indivíduos em deformidade”) 
◦  Deficientes (“indivíduos com deficiência”) 
◦  Excepcionais (“indivíduos com deficiência intelectual”) 

�  1981/87: 
◦  Pessoas Deficientes (1981 – Ano Internacional da ONU) 

 
�  1988/Século XXI: 

◦  Pessoas Portadoras de Deficiência (CRFB/88) 
◦  Pessoas com Deficiência (Declaração de Salamanca – 1994) 
◦  Alunos com Necessidades Especiais (Resolução CNE/CEB nº 2/2001) 
◦  Pessoa com Diversidade Funcional (Ray Pereira) 

�  Convenção (Decreto 6.949/09) / Lei 13.146/15 (LBI): Pessoa com 
Deficiência 

MODELO SOCIAL DE DIREITOS 
HUMANOS  

(modelo social de deficiência x modelo médico de deficiência) 



TERMINOLOGIAS - BARREIRAS 

�  AMBIENTAIS 
◦  Art. 03º, IV: “qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação 
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de 
movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 
informação, à compreensão, à circulação com segurança, 
entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas; 
b) barreiras arquitetônicas; 
c) barreiras nos transportes; 
d) barreiras nas comunicações e na informação; 
e) barreiras atitudinais; 
f) barreiras tecnológicas. 

 
(Lei Federal nº 13.146/15 – LBI) 





� SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE 

ACESSIBILIDADE – SIMBOLOGIA 



� SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE 

ACESSIBILIDADE – SIMBOLOGIA 



� SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE 

ACESSIBILIDADE – SIMBOLOGIA 



◦  Art. 01 (CDPD –DECRETO nº 6.949/09) 
�  Impedimento de longo prazo 
�  Física / Mental / Intelectual / Sensorial 
�  Interação com Barreiras 

◦  Art. 02 (LBI – Lei nº 13.146/15) 
�   Impedimento de longo prazo 
�  Física / Mental / Intelectual / Sensorial 
�  Interação com Barreiras 
�  § 1º: Avaliação (equipe multidisciplinar): Biopsicossocial 

 I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III – a limitação no desempenho de atividades; 
IV – a restrição de participação. 

 
�  Cenário (Parcial) Atual: Decreto nº 3.298/99 (alteração do Decreto 5.296/2004): 
◦  Categorização: tipo de deficiência, segundo o CID-10 
◦  Não há a subdivisão em graus de deficiência. 

�  Comandos da LBI: abandonar a avaliação restrita ao CID-10.  
�  LBI: Executivo - novo instrumento de avaliação biopsicossocial da deficiência. 
�  Cenário Atual: Decreto s/nº de 27 de Abril de 2016 (04º CNDPD) 

◦  Art. 2º: “Compete ao Comitê do Cadastro-Inclusão e da Avaliação Unificada da Deficiência: I - criar instrumentos 
para a avaliação da deficiência; II - estabelecer diretrizes, definir estratégias e adotar medidas para subsidiar a 
validação técnico-científica dos instrumentos de avaliação biopsicossocial da deficiência, com base no 
Índice de Funcionalidade Brasileiro; III - promover a multiprofissionalidade e a interdisciplinaridade na 
avaliação biopsicossocial da deficiência; IV...” 

 
 
 
 
* DECRETO nº 5296/04 
* DECRETO nº 3298/99 

CONCEITO JURÍDICO DE PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA 



DIREITO AO TRABALHO  

REDUÇÃO DE JORNADA SEM REDUÇÃO DE GANHOS 
�  LEI FEDERAL Nº 8.112/90 (e adição da Lei 13.370/2016) 

◦  Art. 19.  Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições 
pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal 
de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito 
horas diárias, respectivamente. 

◦  Art. 98.  Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do 
cargo. 
�  § 1o  Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no 

órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.  
�  § 2o  Também será concedido horário especial ao servidor portador de 

deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, 
independentemente de compensação de horário. 

�  § 3o  As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que 
tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-
se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso II do art. 
44. 

�  3o  As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que 
tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. 

�  ADI 5.265: IMPORTANTE PRECEDENTE 
◦  Expandir “deficiência física” para o conceito da Convenção 
◦  25.05.2017: Min. Rel. Alexandre de Moraes julgou extinto sem resolução de mérito por 

ter sido a norma impugnada revogada pela Convenção 
◦  Depois também o foi pela Lei nº 13.370/2016 



DIREITO CÍVEIS 

�  INTERDIÇÃO 
◦ PESSOA EM “ESTADO DE INTERDIÇÃO” 
◦ NOVA DINÂMICA AXIOLÓGICA-
CONSTITUCIONAL 

�  INCAPACIDADE – “SISTEMA DE PROTEÇÃO AOS 
INCAPAZES” 

� AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA 
�  “DIGNIDADE VULNERABILIDADE” 
�  “DIGNIDADE LIBERDADE” 

 



DIREITO CÍVEIS 

TOMADA DE DECISÃO APOIADA 
◦  CURATELA 

�  PESSOA EM “SITUAÇÃO DE CURATELA” 
�  PROTEÇÃO PATRIMONIAL 
�  COMPARTILHADA 

◦  ARTIGO 1783-A (TDA) 
�  INDICAÇÃO  DE 02 APOIADORES PELO APOIADO  
�  TERMO COM LIMITES DO APOIO, COMPROMISSOS DO 

APOIADOR E PRAZO DE VIGÊNCIA 
�  JUIZ, EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E MP 
�  POSSIVEL PREJUÍZO E DIVERGÊNCIA: JUIZ DECIDE, OUVIDO O 

MP 
�  POSSIBILIDADE DE DESTITUIÇÃO A QUALQUER TEMPO 

(SOLICITAÇÃO DO APOIADO) 

�  MAIOR AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA 
�  ROMPIMENTO DA BARREIRA ATITUDINAL 
�  ATENDE AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E 

INTERNACIONAIS DO MODELO SOCIAL DE DIREITOS HUMANOS 



DIREITO CÍVEIS 

�  CASAMENTO 
◦  GARANTIDO O DIREITO AO CASAMENTO 

�  Art. 1.518.  Até a celebração do casamento podem os pais ou tutores 
revogar a autorização. 

◦  EM CASO DE IMPUGNAÇÃO OFICIAL, REMETER AO JUIZ 

�  CARTEIRA DE TRABALHO (DIREITO TRABALHISTA) 
◦  DIREITO AO TRABALHO É FUNDAMENTAL (NÃO PODE SER 

MITIGADO) 

�  HABILITAÇÃO 
◦  DEPENDE DE APROVAÇÃO NOS EXAMES PREVISTOS NO CÓDIGO 

DE TRÂNSITO 
◦  LER, EESCREVER E SER PENALMENTE IMPUTÁVEL 

�  PATRIMÔNIO 
◦  DEPENDE DA SITUAÇÃO (CURATELA x TDA) 
◦  CURATELA: RESTRIÇÕES PATRIMONIAIS 
◦  TDA: DELIMITAÇÕES NO TERMO 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

IMPOSTO DE RENDA 
�  PRIORIDADE NA RESTITUIÇÃO 
�  DEPENDENTE: ATÉ OS 18 ANOS (SALVO O CURATELADO) 

�  IN RFB Nº 1500/2014 
◦  Art. 5º São isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes 

rendimentos originários pagos por previdências: 
�  V - importâncias recebidas por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, 

montepio e auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de 
previdência social ou de entidades de previdência complementar, observado o 
disposto no § 5º;  

◦  Art. 91. Na determinação da base de cálculo do imposto devido na DAA 
podem ser deduzidos, a título de despesas com instrução do contribuinte e 
se deus dependentes incluídos na declaração, os pagamentos efetuados a 
instituições de ensino até o limite anual individual constante da tabela do 
Anexo VIII a esta Instrução Normativa. 

 
 
 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

IMPOSTO DE RENDA 
IN RFB Nº 1500/2014 
�  Art. 94. Na DAA podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, 

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem 
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias. 
◦  § 1º A dedução alcança, também, os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados a 

coberturas de despesas médicas, odontológicas, de hospitalização e a entidades que assegurem direito de 
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza. 

◦  § 2º A dedução das despesas, de que trata este artigo, restringe-se aos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes. 

◦  § 3º Deverão ser diminuídas do valor da dedução de que trata este artigo as despesas ressarcidas por: 
�  I - entidades de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro; 
�  II - fonte pagadora em folha de salários, referentes a pagamentos efetuados por pessoas físicas a entidades 

de que trata o § 1º. 
◦  § 4º Na hipótese de ressarcimento parcial, considera-se como dedução apenas o montante não 

ressarcido. 
◦  § 7º No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou dentárias, exige-se a 

comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário. 
◦  § 8º Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas: 

�  I - pernas e braços mecânicos; 
�  II - cadeiras de rodas; 
�  III - andadores ortopédicos; 
�  IV - palmilhas ou calçados ortopédicos; 
�  V - qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou defeitos dos membros ou das 

articulações. 
 
�  Art. 95. Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização as despesas com instrução de pessoa física 

com deficiência física ou mental, condicionadas cumulativamente à: 
◦  I - existência de laudo médico, atestando o estado de deficiência; 
◦  II - comprovação de que a despesa foi efetuada com entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais. 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

COMPRA DE AUTOMÓVEIS 
LEI FEDERAL Nº 8.383/1991 
�  Art. 72. Ficam isentas do IOF as operações 

de financiamento para a aquisição de 
automóveis de passageiros de fabricação 
nacional de até 127 HP de potência bruta 
(SAE), quando adquiridos por: 
◦  IV - pessoas portadoras de deficiência física, 

atestada pelo Departamento de Trânsito do Estado 
onde residirem em caráter permanente, cujo laudo 
de perícia médica especifique; 
�  a) o tipo de defeito físico e a total incapacidade do 
requerente para dirigir automóveis convencionais; 

�  b) a habilitação do requerente para dirigir veículo com 
adaptações especiais, descritas no referido laudo; 

 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

COMPRA DE AUTOMÓVEIS 
�  LEI FEDERAL Nº 8.989/1999 
◦  Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os 

automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de 
cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro 
portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem 
renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por: 
�  IV - pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou 

autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal; 
�  § 1o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada também pessoa portadora de 

deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções.  

�  § 2o Para a concessão do benefício previsto no art. 1o é considerada pessoa portadora de deficiência 
visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no 
melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20°, ou ocorrência simultânea de 
ambas as situações. 

�  § 3o Na hipótese do inciso IV, os automóveis de passageiros a que se refere o caput serão 
adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica e, no caso 
dos interditos, pelos curadores 

�  § 4o A Secretaria Especial dos Diretos Humanos da Presidência da República, nos termos da 
legislação em vigor e o Ministério da Saúde definirão em ato conjunto os conceitos de pessoas 
portadoras de deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e estabelecerão as normas 
e requisitos para emissão dos laudos de avaliação delas. 

�  § 6o A exigência para aquisição de automóveis equipados com motor de cilindrada não superior a 
dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, 
movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível de combustão não se aplica 
aos portadores de deficiência de que trata o inciso IV do caput deste artigo. 

 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

COMPRA DE AUTOMÓVEIS 
�  LEI FEDERAL Nº 8.989/1999 

Art. 2o A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que 
trata o art. 1o desta Lei somente poderá ser utilizada uma vez, salvo 
se o veículo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos.   

 
Art. 5º O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios 

opcionais que não sejam equipamentos originais do veículo adquirido. 
 
Art. 6o A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei e da Lei 

nº 8.199, de 28 de junho de 1991, e da Lei nº 8.843, de 10 de janeiro de 
1994, antes de 2 (dois) anos contados da data da sua aquisição, a 
pessoas que não satisfaçam às condições e aos requisitos 
estabelecidos nos referidos diplomas legais acarretará o pagamento 
pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma da 
legislação tributária. 
 Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o 
alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na 
legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento do 
imposto devido. 

 
 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

COMPRA DE AUTOMÓVEIS 
�  IN RFB Nº 1.769/2017 (18 de Dezembro) 
◦  § 1º A isenção a que se refere o caput: 

�  I - aplica-se: 
◦  a) quanto ao IPI, à aquisição de automóveis de passageiros ou veículo misto, de 

fabricação nacional, classificados na posição 87.03 da Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (Tipi); e 

◦  b) quanto ao IOF, à aquisição de automóveis de passageiros de fabricação nacional de 
até 127 HP de potência bruta (SAE). 

�  II - não se aplica a acessórios nem a quaisquer dispositivos que não 
façam parte do modelo padrão ofertado pelo fabricante, instalados por este 
ou por terceiros; e 

�  III - não se aplica às operações de arrendamento mercantil (leasing). 
◦  § 2º O direito à isenção de que trata o caput pode ser exercido: 

�  I - quanto ao IPI, uma única vez a cada 2 (dois) anos, contados da 
data de emissão da nota fiscal referente à aquisição anterior, ainda que no 
curso desse prazo tenha ocorrido furto, roubo ou perda total do 
veículo, observada a vigência da Lei nº 8.989, de 1995; e 

�  II - quanto ao IOF, uma única vez, conforme previsto na alínea “a” do § 
1º do art. 72 da Lei nº 8.383, de 1991. 

◦  § 3º A fruição simultânea e acumulada do benefício de isenção do IPI e do 
IOF restringe-se a veículos que atendam às especificações previstas no art. 
1º da Lei nº 8.989, de 1995, e no art. 72 da Lei nº8.383, de 1991. 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

COMPRA DE AUTOMÓVEIS 
�  IN RFB Nº 1.769/2017 

◦  Art. 2º Podem exercer o direito à isenção de IPI de que trata esta Instrução 
Normativa as pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, 
ou autistas, ainda que menores de 18 (dezoito) anos, diretamente ou por 
intermédio do seu representante legal. 
�  § 1º Para a verificação da condição de pessoa com deficiência física e visual, deverá ser 

observado: 
◦  I - no caso de deficiência física, o disposto no art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, e nos arts. 3º e 4º do 

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999; e 
◦  II - no caso de deficiência visual, o disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995. 

�  § 2º A condição de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou a condição de 
autista, será atestada em conformidade com o disposto na Portaria Interministerial 
SEDH/MS nº 2, de 21 de novembro de 2003. 

◦  Art. 3º O direito à isenção de IOF de que trata esta Instrução Normativa poderá ser 
exercido por pessoa com deficiência física, nos termos do inciso I do § 1º do art. 
2º, da qual decorra incapacidade total para dirigir automóvel convencional atestada 
mediante laudo emitido pelo Departamento de Trânsito (Detran) do estado onde 
o requerente reside em caráter permanente, o qual deve especificar as adaptações 
especiais que devem ser feitas no veículo a fim de permitir sua condução pela pessoa 
com a deficiência atestada. 

�  ADI 5.265: IMPORTANTE PRECEDENTE 
◦  Expandir “deficiência física” para o conceito da Convenção 
◦  25.05.2017: Min. Rel. Alexandre de Moraes julgou extinto sem resolução de mérito por ter sido a norma 

impugnada revogada pela Convenção 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

COMPRA DE AUTOMÓVEIS (IN RFB N 1.769/17) 
�  REQUERIMENTO ELETRÔNICO 

◦  http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/isencao/isencao-ipi-iof-
autorizacao-para-aquisicao-de-veiculo-deficiente-autista 

◦  http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/documentos/manual-
sisen-versao2.pdf 

◦  http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
visao=anotado&idAto=88750 - IN RFB N 1.769/17 E ANEXOS   

◦  CERTIFICADO DIGITAL (ICP-Brasil) 
 

�  DECLARAÇÃO 
◦  DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
◦  DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E INEXIST6ENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA BENEFÍCIOS 

FISCAIS 

�  ANEXOS 
◦  LAUDO DE AVALIAÇÃO EMITIDO POR PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE OU PRIVADO 

CONVENADO/CONTRATADO PELO SUS 
�  SUS 
�  SERVIÇO PRIVADO 
◦  DECLARAÇÃO (SUS)  
◦  DECLARAÇÃO (DETRAN) 

◦  CERTIDÃO DE NASCIMENTO (IDENTIFICANDO RESPONSÁVEL LEGAL) 

 
�  DEFICIÊNCIA MENTAL SEVERA OU PROFUNDA, OU A CONDIÇÃO DE AUTISTA – 

SÍNDROME DE DOWN 
◦  LAUDO POR MEDICO, PSICÓLOGO E RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE SAÚDE 
◦  IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTORES 
◦  PRAZO DA LEI: ATÉ 12.2021 (Art. 126 da Lei nº 13.146/2015) 
◦  PRAZO DE VALIDADE DO DEFERIMENTO DE COMPRA: 270 DIAS 

 



DIREITO TRIBUTÁRIO  

COMPRA DE AUTOMÓVEIS 

�  PORTARIA SEDH/MS Nº 02/2003 
◦  Art. 4º Para os efeitos desta Portaria, considera-se pessoa portadora de deficiência a que se enquadra 

nas seguintes categorias:   
�  § 1º O preenchimento do laudo referente à deficiência mental deverá atender a definição contida na 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), contemplando-se, única e exclusivamente, os níveis severo/
grave ou profundo da deficiência mental.  

�  § 2º O preenchimento do laudo referente à deficiência mental severa deverá atender a definição contida na 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10- código F. 72), observando-se o disposto no § 1º deste artigo 
e deverão ser atendidos, de forma cumulativa, os seguintes critérios:  
◦  I - déficit significativo na comunicação, que pode ser manifestado através de palavras simples;  
◦  II - atraso acentuado no desenvolvimento psicomotor;  
◦  III - alteração acentuada no padrão de marcha (dispraxia);  
◦  IV - autocuidados simples sempre desenvolvidos sob rigorosa supervisão e,  
◦  V - déficit intelectual atendendo ao nível severo.  

 
�  ICMS E IPVA: IMPOSTOS ESTADUAIS, NORMAS ESTADUAIS ESPECÍFICAS 

◦  VERIFICAR JUNTO À SECRETÁRIA DE FAZENDA DO RESPECTIVO ESTADO 
◦  CONCESSÃO: VIA JUDICIAL OU VIA ADMINISTRATIVA (CASO HAJA NORMA AUTORIZANDO) 

 

�  AUTOMÓVEIS 
◦  ALIENAÇÃO  

�  ANTES DE 02 (DOIS) ANOS IPI– 03 (TRÊS) SE TEVE IOF TAMBÉM: DEPENDE DE AUTORZAÇÃO DA RFB 
�  SOMENTE PARA PESSOAS QUE TAMBÉM TENHAM DIREITO AO BENEFÍCIO (OU DEVERÁ PAGAR OS IMPOSTOS 

COM JUROS E/OU MULTA) 
◦  POSIÇÃO 87.03 DA TIPI 
◦  POLÍTICAS INSTITUCIONAIS SOBRE VALORES E MODELOS 
◦  REUNIÃO DA CONFAZ EM ABRIL 

 



ACESSIBILIDADE - TRANSPORTES 

PRIORIDADES 
 
◦  PRIORIDADE x PRIVILÉGIO x PRERROGATIVA 

�  LEI FEDERAL Nº 13.146/2015 
◦  Art. 9o  A pessoa com deficiência tem direito a receber 

atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: 
�  I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
�  II - atendimento em todas as instituições e serviços de 

atendimento ao público; 
�  IV - disponibilização de pontos de parada, estações e 

terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros 
e garantia de segurança no embarque e no desembarque; 

�  § 1o  Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao 
acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu 
atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e 
VII deste artigo. 



ACESSIBILIDADE - TRANSPORTES 

ESTACIONAMENTO PRIORITÁRIO 
 
�  LEI FEDERAL Nº 10.098/2000 

◦  Art. 7o Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços públicos, 
deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente 
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade 
de locomoção. 
�  Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a dois por 

cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações técnicas 
de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. 

�  DECRETO Nº 5.296/2004 
◦  Art. 25.  Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, 

ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de 
vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual definidas neste 
Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou ao 
elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado 
conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
�  § 1o  Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser colocada em local de 

ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão sobre suas 
características e condições de uso, observando o disposto na Lei no 7.405, de 1985. 

�  § 2o  Os casos de inobservância do disposto no § 1o estarão sujeitos às sanções estabelecidas pelos órgãos 
competentes. 

◦  CONTROVÉRSIA: ALCANCE DA DEFINIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA VAGA 
RESERVADA 
�  CONCEITO FUNDADO NA FUNCIONALIDADE: IFRR 
�  DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  
◦  SÍNDROME DE DOWN: DEPENDE DA FUNCIONALIDADE DA PESSOA 



ACESSIBILIDADE - TRANSPORTES 

ESTACIONAMENTO PRIORITÁRIO 
�  CARTÃO DE ESTACIONAMENTO 
◦  RESOLUÇÃO 304 DO CONTRAN (DENATRAN) 

�  MODELO DE CREDENCIAL 
�  EMITIDO PELO MUNICÍPIO 
�  REGRAS ESPECÍFICAS, RESPEITANDO NORMAS GERAIS 

(FEDERAIS) 
�  MODELO 

�  LEI FEDERAL Nº 9.503/1997 (Incluído pela Lei nº 13.281/2016) 

◦  Art. 181. Estacionar o veículo: 
�   XX – nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idoso, 

sem credencial que comprove tal condição: 
�  Infração – gravíssima (7 pontos); 
�  Penalidade – multa (R$ 293,47); 
�  Medida administrativa - remoção do veículo; 

 



ACESSIBILIDADE - TRANSPORTES 

PASSE LIVRE 
�  TRANSPORTE MUNICIPAL 
◦  DISPOSTO POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

�  TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
◦  DEMANDA LEI ESTADUAL 

�  TRANSPORTE INTERESTADUAL 
◦  LEI FEDERAL Nº 8.899/1994 

�  Art. 1º É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, 
comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo 
interestadual. 

◦  DECRETO 3.691/2000 
�   Art. 1o  As empresas permissionárias e autorizatárias de transporte 

interestadual de passageiros reservarão dois assentos de cada veículo, 
destinado a serviço convencional, para ocupação das pessoas 
beneficiadas pelo art. 1o da Lei no 8.899, de 29 de junho de 1994 



ACESSIBILIDADE - TRANSPORTES 

PASSE LIVRE 
 

�  TRANSPORTE AÉREO  
◦  STF: GARANTE 2 VAGAS (COMPROVADAMENTE CARENTE E REGISTRADO 

NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA) 

�  REGRAS 
◦  Dois assentos por viagem, preferencialmente nos lugares da frente (até três 

horas antes da viagem, as duas vagas podem ser vendidas a outros 
passageiros se não solicitadas). 

◦  O Passe Livre só será concedido a pessoas com deficiência física, mental, 
auditiva ou visual que sejam comprovadamente carentes. 
A empresa de transporte emitirá o Documento de Autorização de Viagem 
(DAV), contendo as seguintes informações: 

◦  O DAV: duas vias  
◦  Embarque: solicitação do DAV, mediante apresentação da carteira do Passe 

Livre 
◦  Penalidades: multa (de R$ 550,00 a R$ 10.500,00). 

 
  ATESTADO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 
  REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO 
  REQUERIMENTO DE ACOMPANHANTE 



ACESSIBILIDADE - TRANSPORTES 

PASSAGEM AÉREA 
�  RESOLUÇÃO Nº 09/2007 da ANAC 

◦  Art. 40. Passageiros que utilizam marca-passo ou implante coclear, não podem ser submetidos à inspeção por 
detector de metal seja em pórtico ou mediante utilização de bastões, devendo ser utilizado procedimento alternativo que não 
interfira com o funcionamento desses dispositivos médicos 

◦  Art. 41. Fica assegurado aos usuários de cadeira de rodas utilizarem suas próprias cadeiras para se locomoverem 
até a porta da aeronave, após passarem pela inspeção especial de passageiro, nos controles de segurança dos aeroportos, 
conforme estabelecido no Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil – PNAVSEC.  

◦  Art. 42. A bagagem despachada por passageiros portadores de deficiência e por seu acompanhante deve ser 
marcada de forma a facilitar sua identificação na área de recolhimento de bagagem pelo pessoal da empresa aérea 
ou operador de aeronaves, pelo passageiro e pelo seu acompanhante na esteira de entrega de bagagem. 

◦  Art. 43. O cão-guia ou cão de acompanhamento de pessoa portadora de deficiência, atendidas as condições previstas 
na Lei Nº 11.126/2005, no artigo 6º, § 1º, VIII do Decreto Nº 5.296/2004, e no Decreto 5904/2006, será transportado 
gratuitamente, no chão da cabine da aeronave, em local adjacente a de seu dono e sob seu controle, na 1ª fileira, 
ou imediatamente atrás de uma divisória, desde que equipado com arreio, dispensado o uso de focinheira. 

◦  Art. 47. Caberá aos passageiros portadores de deficiência, a fim de resguardar-lhes o direito à autonomia e ao 
livre arbítrio, definir, junto à empresa aérea, se necessitam ou não de um acompanhante, observando o que consta 
no art. 10. 
�  Art. 10. As pessoas que necessitam de assistência especial deverão informar à empresa aérea ou operador de aeronaves sobre 

suas necessidades no momento em que fizerem sua reserva ou com antecedência mínima de quarenta e oito horas (48 hs.) antes 
do embarque.  
◦  § 1º O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo não inviabilizará o embarque desde que haja assento disponível na aeronave 

da empresa transportadora.  
◦  § 2º O disposto neste artigo não se aplica às pessoas com necessidades de uso de oxigênio, maca, bem assim aos grupos de deficientes a serem 

transportados. 
◦  Art. 48. As empresas aéreas ou operadores de aeronaves só poderão exigir um acompanhante para o passageiro 

portador de deficiência, independentemente da manifestação de seu interesse, quando a critério da empresa 
aérea ou das operadoras de aeronaves, por razões técnicas e de segurança de vôo, mediante justificativa 
expressa, por escrito, considere essencial a presença de um acompanhante.  
�  § 1º. Na hipótese da empresa aérea exigir a presença de um acompanhante para o passageiro portador de 

deficiência, deverá oferecer para o seu acompanhante, desconto de, no mínimo, 80% da tarifa cobrada do 
passageiro portador de deficiência.  

�  § 2º O acompanhante deverá viajar na mesma classe e em assento adjacente ao da pessoa portadora de 
deficiência. 

◦  Art. 49. As empresas aéreas ou operadores de aeronaves não poderão limitar em suas aeronaves o número de 
passageiros portadores de deficiência que possam movimentar-se sem ajuda ou que estejam acompanhadas. 

◦  Art. 50. No caso de grupo, a empresa aérea ou operador de aeronaves deverá ser informado com antecedência mínima de 
setenta e duas horas (72 hs.) para que sejam adotadas as medidas necessárias para o atendimento e assistência de seus 
membros. 



ACESSIBILIDADE - TRANSPORTES 

PASSAGEM AÉREA 
�  A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA QUE DECIDEM PELA NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE OU 

NÃO (REGRA GERAL) 
◦  DECISÃO DIVERSA DEVE SER JUSTIFICADA 
◦  DEVE SER COMUNICADO COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA 
◦  CASO A COMPANHIA EXIJA ACOMPANHAMENTO: 

�  O ACOMPANHANTE DEVE PAGAR NO MÁXIMO 20% DO VALOR DA PASSAGEM 
�  O ACOMPANHANTE DEVE ESTAR AO LADO DA PESSOA EM MESMA CLASSE 

�  PROCEDIMENTOS DAS COMPANHIAS AÉREAS  (REGRA GERAL) 
�  ABNT NBR 14273: ACESSIBILIDADE À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NO TRANSPORTE AÉREO 

COMERCIAL. 
◦  - ASSISTÊNCIA NO EMBARQUE E DESEMBARQUE; 
◦  - ASSISTÊNCIA NO ARMAZENAMENTO DA BAGAGEM; 
◦  - ASSISTÊNCIA NO PORTÃO DE SAÍDA; 
◦  - UTILIZAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS. 

�  PRÁTICA 
◦  1- PESQUISA DO TRECHO 
◦  2 – IMPRESSÃO DO MEDIF  

�  FORMULÁRIO MÉDICO  
◦  DADOS DO PASSAGEIRO COM DIVERSIDADE FUNCIONAL 
◦  PREENCHIMENTO DUPLO: MÉDICO E FAMÍLIA/PRÓPRIA PESSOA 

◦  3 – ASSINATIRAS DEVIDAS E ENVIO POR E-MAIL (SCANEADO) PARA CIA. AÉREA 
◦  4 – 72 HORAS: A CIA AÉREA RETORNA O DEFERIMENTO E SOLICITA INFORMAÇÕES (MELHOR LOJA/

AEROPROTO) PARA PAGAMENTO 
◦  5 – O MEDIF DEVE SER TRANSPORTADO NA VIAGEM (EFETUAR COMPRA DA PASSAGEM, CONFERÊNCIA 

E CHECK-IN OU QUALQUER OUTRA NECESSIDADE) 



DIREITO À SAÚDE  

CONSTITUIÇÃO 
�  Art. 196. 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. 

LEI FEDERAL Nº 7.853/1989 
◦  Art. 8o  Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 

(cinco) anos e multa: 
�  IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de 

prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa 
com deficiência; 
◦  § 1o  Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 

(dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). 

◦  § 3o  Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de 
pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, 
inclusive com cobrança de valores diferenciados. 

◦  § 4o  Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, 
a pena é agravada em 1/3 (um terço). 



DIREITO À SAÚDE  

LEI FEDERAL Nº 13.146/15 (LBI) 
�  Art. 18.  É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com 

deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do 
SUS, garantido acesso universal e igualitário. 
◦  § 2o  É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que 

regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos 
relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo 
temas como sua dignidade e autonomia. 

◦  § 4o  As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência 
devem assegurar: 
�  I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;   
�  II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que necessários, para qualquer 

tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e qualidade 
de vida; 

�  III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e 
internação; 

�  IV - campanhas de vacinação; 
�  V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais; 
�  VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com 

deficiência; 
�  VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida; 
�  XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e 

fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. 
◦  § 5o  As diretrizes deste artigo aplicam-se também às instituições privadas que 

participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos 
para sua manutenção. 



DIREITO À SAÚDE  

�  LEI FEDERAL Nº 13.146/2015 (LBI) 
◦  Art. 20.  As operadoras de planos e seguros privados de saúde são 

obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os 
serviços e produtos ofertados aos demais clientes. 

◦  Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com 
deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de 
domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte 
e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.   

◦  Art. 22.  À pessoa com deficiência internada ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante ou a atendente pessoal, 
devendo o órgão ou a instituição de saúde proporcionar condições 
adequadas para sua permanência em tempo integral. 
�  § 1o  Na impossibilidade de permanência do acompanhante ou do 

atendente pessoal junto à pessoa com deficiência, cabe ao profissional de 
saúde responsável pelo tratamento justificá-la por escrito. 

�  § 2o  Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1o deste artigo, o 
órgão ou a instituição de saúde deve adotar as providências cabíveis para 
suprir a ausência do acompanhante ou do atendente pessoal. 

◦  Art. 23.  São vedadas todas as formas de discriminação contra a 
pessoa com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores 
diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de 
sua condição. 



DIREITO À SAÚDE  

PLANOS DE SAÚDE 
�  LEI FEDERAL Nº 13.146/2015 

◦  “ART. 20.  AS OPERADORAS DE PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE SAÚDE SÃO 
OBRIGADAS A GARANTIR À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO MÍNIMO, TODOS OS 
SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS AOS DEMAIS CLIENTES.” 

�  LEI FEDERAL Nº 9.656/1998 
◦  Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, 
realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia 
intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas 
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:  
�  I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;  
�  II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o 

mesmo fim; 
�  III - inseminação artificial; 
�  IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 
�  V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 
�  VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ 

do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;  
�  VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 
�  VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e 

manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção 
de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar; 

�  IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos 
pelas autoridades competentes; 

�  X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade 
competente. 

�  JURISPRUDÊNCIA  



DIREITO À SAÚDE  

PLANOS DE SAÚDE 
�  RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 387/2015 

◦  AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) 
◦  ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE 

�  REVOGOU AS RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº 349/2014 E Nº 338/2013.  
◦  COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA 
◦  NÃO LIMITA O MÁXIMO DOS PROCEDIMENTOS, AO CONTRÁRIO, DETERMINA O MÍNIMO DE 

TRATAMENTOS, PROCEDIMENTOS E SESSÕES PARA COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA.  
◦  O PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE DEVE DETERMINAR A QUANTIDADE DE SESSÕES (NÃO O PLANO) 

�  Art. 2º  As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão oferecer cobertura maior 
do que a mínima obrigatória prevista nesta Resolução Normativa e nos seus Anexos, por sua 
iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à 
saúde. 



DIREITO À SAÚDE  

PLANOS DE SAÚDE 
�  Rename (SUS - Governo Federal - 2017): 
◦  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

relacao_nacional_medicamentos_rename_2017.pdf 
  
�  Assistência Farmacêutica - Lista de Medicamentos (Governo Estadual - 

2017): 
◦  http://www.informacaoemsaude.rj.gov.br/

2015-05-11-13-51-14/2015-05-06-12-28-07/medicamentos.html  
  
�  Remume (Município - Governo Municipal - 2013). 
  
◦  http://subpav.org/download/assfarm/REMUME-RIO%202013.pdf 

�  Regra: não há obrigatoriedade de cobertura pelo Plano de Saúde de 
remédios para tratamento domiciliar (Art. 10, VI – Lei Federal nº 9.656/98 
– exceto antineoplásicos e esclerose múltipla) e, JUDICIALMENTE, alguns 
remédios essenciais podem ser garantidos 



DIREITO À SAÚDE  

PLANOS DE SAÚDE 
�  RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 

387/2015 



DIREITO À SAÚDE  

PLANOS DE SAÚDE 
�  RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 

387/2015 



DIREITO À SAÚDE  

PLANOS DE SAÚDE 
�  MPF / ANS 
�  RETIRADA DA SÍNDROME DE DOWN DO ROL DE DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES 

◦  PLANOS NÃO PODEM EXIGIR DA PESSOA COM ESSA CONDIÇÃO GENÉTICA DIVERSOS 
LIMITES TEMPORAIS PARA PRESTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS)  

NEGATIVA DE SOLICITAÇÃO MÉDICA 
�  RECLAMAÇÃO NO SITE DA OUVIDORIA DA ANS (AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR).  
◦  HTTP://WWW.ANS.GOV.BR/AANS/OUVIDORIA/OUVIDORIAS-DOS-PLANOS-DE-SAUDE/

LISTA-DE-OUVIDORIAS-PRIVADAS-CADASTRADAS 
�  NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OPERADORA 
�  MEDIDA JUDICIAL 
�  PARA TRATAMENTOS EMERGENCIAIS 

◦  TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO IMEDIATA DO SERVIÇO 
◦  HORÁRIO QUE O FÓRUM NÃO ESTEJA FUNCIONANDO: PLANTÃO JUDICIÁRIO 



DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

PENSÃO POR MORTE 
◦  DEPENDENTE 
◦  PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU MENTAL OU 

DEFICIENCIA GRAVE QUE TRABALHE – SÍNDROME DE DOWN 

�  LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 
◦  GARANTEM PERCEPÇÃO DA PENSÃO 
◦  AFASTA-SE PENSÃO EM HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DA DEFICIÊNCIA 

�  Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição 
de dependentes do segurado: 
◦  I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave que o torne absoluta 
ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;   

◦   III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave; 

�  Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada 
entre todos em parte iguais. 
◦  § 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. 
◦  § 2o  O direito à percepção de cada cota individual cessará: 
◦  II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao 

completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência 
intelectual ou mental ou deficiência grave; 



DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

BPC/LOAS 
◦  BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

�  CONSTITUIÇÃO 
◦  Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 

à seguridade social, e tem por objetivos: 
�  V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

�  LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 
◦  Art. 20.  O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
�  § 1o  Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou 

companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os 
filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 

�  § 2o  Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa 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 obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

�  § 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família 
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

◦  Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da 
continuidade das condições que lhe deram origem. 
�  § 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas 

no caput, ou em caso de morte do beneficiário. 
◦  Art. 21-A.  O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a 

pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de 
microempreendedor individual.   

 



DIREITO PREVIDENCIÁRIO  

BPC/LOAS 
�  LEI FEDERAL Nº 13.146/2015 (LBI) 

◦  Art. 94.  Terá direito a auxílio-inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência 
moderada ou grave que: 
�  I - receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 

7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a 
enquadre como segurado obrigatório do RGPS; 

�  II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação continuada 
previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que exerça 
atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. 

�  LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 x ENTENDIMENTO JUDICIAL 
DIVERSO E CONSOLIDADO 

◦  § 3o  Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa 
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo. 

◦  STF (EM 1998): NORMA CONSTITUCIONAL COM  “PRECEDENTE VINCULANTE DE 
CONSTITUCIONALIDADE” 

◦  STF (IDOSOS COM DEFICIENTE): DISTINGUISH (AFASTA PRECEDENTE, SEM ALTERÁ-LO NO CASO 
CONCRETO SOMENTE) 

◦  STF (EM 2013): OVERRULE (AFASTA O PRECEDENTE, COM MODIFICAÇÃO COMPLETA  ERGA 
OMNES) 



DIREITO EDUCACIONAL  

 
- MATRÍCULA (VEDA “COTIZAÇÕES”) 
- “VESTIBULINHO” 
- VALORES ADICIONAIS (“TAXA EXTRA”) 
- OBRIGATORIEDADE PÚBLICA E PRIVADA  
- PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA 
- RESPONSABILIDADE DOS DOCENTES 
- SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 
- AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO) 
- ADAPTAÇÃO DE MATERIAL, DE AVALIAÇÕES E 

CURRÍCULO (PDI) 
- MEDIAÇÃO (PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR) 
 
 
 
 
 
 



DIREITO PENAL  

PRECONCEITO x DISCRIMINAÇÃO  
◦  DISCRIMINAÇÃO É CRIME 

�  DECRETO LEI Nº 2848/1940 (CÓDIGO PENAL)  
◦  Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:  

�  Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.  
�  § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:  
�  I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;  
�  II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 

�  § 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:  

�  Pena - reclusão de um a três anos e multa.  

�  DECRETO Nº 3.956/2001 
�  CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS 

PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (GUATEMALA) 
�  Art. 01º, nº 02: “toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, 

consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular reconhecimento, gozo ou exercício por parte de pessoas com deficiência de 
seus direitos humanos e suas liberdades individuais.” 

 

�  LEI FEDERAL Nº 13.146/015 
“Art. 88: Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência: 
Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do 

agente. 
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste artigo é cometido por intermédio de meios de 

comunicação social ou de publicação de qualquer natureza: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  
§ 3º Na hipótese do §2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, 

ainda que antes de inquérito policial, sob pena de desobediência: 
I – recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório; 
II – interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. 

 
 



DIREITO PENAL  

PRECONCEITO x DISCRIMINAÇÃO  
�  LEI FEDERAL Nº 7.853/1989 

◦  Art. 8o  Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: 
�  I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de 

aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua 
deficiência; 

�  II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, 
em razão de sua deficiência; 

�  III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência; 
�  IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e 

ambulatorial à pessoa com deficiência; 
�  V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial expedida na ação civil a que 

alude esta Lei; 
�  VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública 

objeto desta Lei, quando requisitados. 
�  § 1o  Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 18 (dezoito) anos, a pena é 

agravada em 1/3 (um terço). 
�  § 2o  A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indeferimento de inscrição, de 

aprovação e de cumprimento de estágio probatório em concursos públicos não exclui a 
responsabilidade patrimonial pessoal do administrador público pelos danos causados. 

�  § 3o  Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso de pessoa com deficiência em 
planos privados de assistência à saúde, inclusive com cobrança de valores diferenciados. 

�  § 4o  Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergência, a pena é agravada em 1/3 
(um terço).  

 
 



GRATIDÃO 

� CONTATOS 

◦ Dr. GONZALO LOPEZ 
� gonzalo@castrosouzaelopezadvogados.com 
� WhatsApp 21 988191514 
� FaceBook: Gonzalo Lopez 


