


 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição 
geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvi-
mento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento. 
Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comuni-
cação social e comportamentos repetitivos. Embora todas as 
pessoas com TEA partilhem essas dificuldades, a intensidade 
com que são afetadas varia de caso para caso. Assim, essas 
diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias 
para todos, ou podem ser mais sutis e se tornarem mais 
visíveis ao longo do desenvolvimento. 

 Em 2012, o governo federal instituiu a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista por meio da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 
Para facilitar a compreensão dessa legislação e informar a 
população sobre os direitos da pessoa com TEA, a Defensoria 
Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) reuniu nessa cartilha os 
principais direitos desse cidadão e os caminhos para que ele 
busque auxílio jurídico, integral e gratuito. 

Boa leitura!



O que diz a lei:
Art. 3   São direitos da pessoa com transtorno do espectro 
autista:

       I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre 
desenvolvimento da personalidade,  a segurança e o 
lazer;

II - a proteção contra 
qualquer forma de 
abuso e exploração;



III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à 
atenção integral às suas necessidades de saúde, 
incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que 
não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;



IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e 
à assistência social.



 É direito da pessoa com TEA, em casos de comprovada 
necessidade, ser incluída nas classes comuns de ensino regu-
lar. Sendo que o gestor escolar, ou autoridade competente, 
NÃO pode recusar a matrícula desse aluno, ou com qualquer 
outro tipo de deficiência, sob pena de multa. 

 A pessoa com transtorno do espectro autista não pode 
ser submetida a tratamento desumano ou degradante, não 
podendo ser privada de sua liberdade ou do convívio familiar 
nem sofrer discriminação por motivo da deficiência. Sendo que 
nos casos de necessidade de internação médica em unidades 
especializadas deve ser observado que: a internação, em 
qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 



Atendimento jurídico gratuito

 A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) 
oferece atendimento jurídico, integral e gratuito a pessoas com 
transtorno do espectro autista. Não é necessário agendamen-
to, basta procurar a unidade da DPE-GO localizada no prédio 
anexo ao Fórum Cível (Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, 
Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, em Goiânia). 

 É fundamental que o interessado leve no atendimento 
os seguintes documentos:

 •   RG original (do representante legal e do assistido);

 •   Comprovante de residência (conta de água, luz, gás, 
telefone, contrato de aluguel, recibo de aluguel e etc);

 •   Laudo médico detalhado, que comprove o TEA;

 •   Comprovante de renda próprio e de todos os membros 
da família. Quem trabalha registrado, deve levar os três últimos 
contracheques. Quem não trabalha registrado deve apre-
sentar a carteira de trabalho, extrato bancário dos últimos três 
meses e outros documentos que tiver, por exemplo declaração 
do empregador, declaração do imposto de renda etc.

 •   Comprovante de patrimônio: certidão do valor venal do 
imóvel ou carnê do IPTU do ano em curso; documentos de pro-
priedade de veículos; extratos de poupança (se houver).



Onde conseguir atendimento na 
Defensoria Pública do Estado de Goiás:

Defensorias Especializadas de 
Atendimento Inicial e Processual em Saúde:

De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Endereço: 
Prédio Anexo ao Fórum Cível. Avenida Olinda, 

esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, 
CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.

www.facebook.com/DefensoriaGoias
www.defensoria.go.def.br
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