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Encaminhamos a edição do mês de julho de 2022 do nosso Boletim 

Informativo, na qual constam notícias recentes e novidades legislativas em 

matéria de direitos das pessoas com deficiência, as quais podem auxiliar 

no nosso trabalho, bem como dicas culturais.

Aproveitamos para nos colocar à disposição para apoio e intercâmbio 

de informações.

Boa leitura.

Aline Palermo Guimarães
Defensora Pública Dirigente do Núcleo de Defesa da Pessoa com Deficiência

APRESENTAÇÃO
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NOVIDADES 
LEGISLATIVAS

NOTÍCIAS RECENTES

 Lei nº 14.415/22:  

Institui o Dia Nacional do Laringectomizado, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 11 de agosto.

Leia +

Estado de SP deve devolver IPVA de 2021 de carros não adaptados de 
PCDs.

Leia +

Planos de saúde devem custear o tratamento multidisciplinar de 
pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

Leia +

Estado deve oferecer atendimento especializado para aluno autista.

Leia +

União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) 
questiona lei sobre cobertura de operadoras para pessoas com 
deficiência.

Leia +

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14415.htm
https://www.conjur.com.br/2022-jul-29/estado-devolver-ipva-2021-carros-nao-adaptados-pcds
https://www.conjur.com.br/2022-jul-27/planos-custear-tratamento-transtorno-espectro-autista
https://www.conjur.com.br/2022-jul-24/estado-oferecer-atendimento-especializado-aluno-autista
https://www.conjur.com.br/2022-jul-21/acao-questiona-lei-regula-cobertura-planos-saude-pcds


Boletim informativo

4 5

Núcleo de Defesa da Pessoa com Deficiência - Nudeped

STJ mantém candidata com deficiência em concurso para juiz.

Leia +

Devido à valorização “absolutamente atípica” do bem, a 3ª Vara 
do Juizado Especial da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo 
afastou a exigibilidade do IPVA do automóvel de uma pessoa com 
deficiência (PcD), apesar de seu valor atual ser superior a R$ 100 mil, 
limite estabelecido pela legislação estadual para isenção do imposto.

Leia +

O Conselho Nacional de Justiça criou o Comitê de Pessoas com 
Deficiência no âmbito judicial para analisar e formular medidas que 
aperfeiçoem o atendimento do sistema de Justiça a pessoas com 
algum grau de dificuldade para enxergar, ouvir ou caminhar ou com 
deficiência mental ou intelectual. A atuação busca reforçar a condição 
dessa população enquanto indivíduos sujeitos a direito e garantias, cuja 
autonomia deve ser preferencialmente preservada e estimulada.

Leia +

“Cadastro Inclusão” facilita acesso de pessoas com deficiência a 
políticas públicas.

Leia +

Justiça suspende testes de capacidade física para pessoas com 
deficiência no concurso da Polícia Civil.

Leia +

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou, no Acre, ação civil pública 
que visa garantir condições mínimas de acessibilidade aos passageiros 
com deficiência no embarque e desembarque realizados nos aeroportos 
brasileiros, além da condenação dos réus pelos danos morais coletivos 
causados às pessoas com deficiência.

Leia +

https://www.conjur.com.br/2022-jul-18/stj-mantem-candidata-deficiencia-concurso-juiz
https://www.conjur.com.br/2022-jul-16/pcd-isento-pagamento-ipva-valor-veiculo-disparar
https://www.conjur.com.br/2022-jul-11/comite-cnj-garantir-autonomia-pessoas-deficiencia
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias-2022/julho/cadastro-inclusao-facilita-acesso-facilita-acesso-de-pessoas-com-deficiencia-a-politicas-publicas
https://jornaldaparaiba.com.br/concursos-e-emprego/2022/07/02/justica-suspende-testes-de-capacidade-fisica-para-pessoas-com-deficiencia-no-concurso-da-policia-civil
https://tudorondonia.com/noticias/mpf-vai-a-justica-para-garantir-respeito-a-acessibilidade-em-aeroportos,91808.shtml
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Plano deve cobrir terapia especializada à criança com síndrome de 
down. 

Leia +

ANS acaba com limites de cobertura para sessões com psicólogos, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A medida 
vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou 
condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde. 

Leia +

O mês de julho celebra, em 24 de julho, o aniversário da Lei de Cotas, 
um marco importante para as pessoas com deficiência, que completa 31 
anos em 2022. 

Leia +

Pessoa com deficiência pode pedir a transferência da seção eleitoral 
em qualquer cartório eleitoral até 18/8; algumas serão equipadas com 
tradução em Libras e sistema Braille. 

Leia +

Com o propósito de combater a desinformação sobre a relação 
entre sexualidade e gênero de pessoas com deficiência, a Ação Social 
para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil) e o Instituto Mara Gabrilli 
produziram a cartilha “Vivências da Sexualidade na Deficiência e a 
Compreensão de Gênero”. 

Leia +

https://www.migalhas.com.br/quentes/369827/plano-deve-cobrir-terapia-especializada-a-crianca-com-sindrome-de-down
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/07/12/ans-acaba-com-limites-de-cobertura-para-sessoes-de-psicologos-fonoaudiologos-terapeutas-ocupacionais-e-fisioterapeutas.ghtml
https://www.jornaljurid.com.br/noticias/lei-de-cotas-completa-31-anos
https://noticias.r7.com/brasilia/pessoa-com-deficiencia-pode-pedir-a-transferencia-da-secao-eleitoral-19072022
https://jornalistainclusivo.com/desinformacao-sobre-sexualidade-para-pcds/
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Em Mostardas, DPE/RS recolhe 4,7 kg de tampinhas plásticas para 
ajudar na arrecadação de valores para a APAE

A Defensoria Pública Regional de Mostardas 
entregou, no dia 21 de julho, 4,7 kg de tampinhas 
plásticas à Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) do município. A arrecadação 
foi uma forma de ajudar a Associação que, desde 
2016, participa do programa socioambiental 
“Tampinha Legal”, com o objetivo de obter valores 
extras para as suas atividades. 

Leia +

Desde o início de suas atividades, em março de 2022, o NUDEDEP encaminhou 16 
ofícios:

Ofícios 001/2022 a 012/2022-NUDEPED – Expedidos entre 30/03/2022 e 
29/04/2022, endereçados a diversas instituições que prestam atendimento a pessoas 
com deficiência em Porto Alegre (APAE, AACD, Escola para Surdos Frei Pacífico, 
Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, dentre outras), solicitando informações 
para a instrução do PADAC nº 000005-30.00/22-6, que versa sobre acessibilidade e 
gratuidade no transporte público em Porto Alegre.

Ofício 013/2022-NUDEPED – Expedido em 10/06/2022, endereçado ao 
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COEPEDE), a fim de 
apresentar as informações colhidas junto às instituições anteriormente oficiadas acerca 
do número de pessoas com deficiência que realizam tratamento em Porto Alegre e 
residem em outros municípios, tendo em vista que a Lei Municipal nº 12.944/2021 excluiu 
a possibilidade de elas obterem gratuidade no transporte público da capital. Esse ofício 
também diz respeito ao PADAC nº 000005-30.00/22-6.

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

RELATÓRIO DE ATUAÇÃO 
DO NUDEPED

https://www.defensoria.rs.def.br/em-mostardas-dpe-rs-recolhe-4-7-kg-de-tampinhas-plasticas-para-ajudar-na-arrecadacao-de-valores-para-a-apae
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Ofício 014/2022-NUDEPED – Expedido em 15/06/2022, endereçado à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, acerca do tempo de espera para 
a realização de avaliação médica para a confirmação de condição de pessoa com 
deficiência física de assistido que pleiteia a gratuidade no transporte público, ainda que 
o assistido já tenha, na carteira de identidade, anotação sobre sua condição de PCD.

Ofício 015/2022-NUDEPED – Expedido em 14/06/2022, endereçado à 
Prefeitura de Guaporé, solicitando informações referentes à proteção e à promoção 
dos direitos das pessoas com deficiência no município.

Ofício 016/2022-NUDEPED – Expedido em 21/06/2022, endereçadoà 
Defensoria Pública da União, para encaminhamento de caso de assistido com 
deficiência auditiva que se encontrava com dificuldades para realizar a matrícula 
semestral em curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O NUDEPED também elaborou dois pareceres diante de consultas formuladas por 
Defensores Públicos:

Consulta 01/2022-NUDEPED – Expedida em 03/06/2022, acerca de violações 
de direitos sofridas por réu deficiente auditivo no momento de sua prisão e sobretudo 
no interrogatório em sede policial, quanto ao contraditório e à ampla defesa.

Consulta 02/2022-NUDEPED – Expedida em 02/07/2022, acerca do direito 
de acompanhante para pessoas com deficiência visual em espaços públicos e privados, 
em resposta à demanda de assistida da Defensoria Pública de Pelotas.
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/////Colegas/////
Brasil, 2012, 1h34min, Comédia/Aventura
Direção: Marcelo Galvão

Stallone, Aninha e Márcio são grandes amigos e vivem 
juntos em um instituto para portadores da síndrome de 
Down. Um dia, inspirados pelos filmes que assistem na 
videoteca local, resolvem fugir para realizar seus sonhos, 
roubando o carro do jardineiro. O caso chega até a 
imprensa e a polícia coloca dois policiais trapalhões 
no encalço dos jovens, que estão dispostos a viver essa 
grande aventura.

Disponível na Netflix

/////O Som do Silêncio/////
EUA, 2020, 2h, Drama
Direção: Darius Marder

A vida de um jovem baterista muda totalmente quando 
ele percebe que está perdendo a audição. As suas 
duas grandes paixões estão em jogo: a música e a sua 
namorada, integrante da mesma banda de heavy metal 
de que ele faz parte.

Disponível no Prime Vídeo

DICAS CULTURAIS



Núcleo de Defesa da Pessoa 
com Deficiência

- NUDEPED -

 Dirigente  Aline Palermo Guimarães

 Subdirigente  Ricardo Girardello

Membros  
Alice Backes de Leon 

Cinara Furian Fratton 

Tiago Rodrigo dos Santos

Endereço: Múcio Teixeira 110, 8º andar.

CEP: 90050-360

Telefone: 0800 644 5556

E-mail: nudeped@defensoria.rs.def.br

 Projeto Gráfico e Diagramação: Ascom - DPE/RS 

mailto:nudem%40defensoria.rs.def.br?subject=

