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1. INTRODUÇÃO

Ante  perceptíveis  confusões  entre  as  figuras  que  podem  prestar

cuidados ou apoios, quando necessário, às pessoas com deficiência curateladas ou

não curateladas e, ainda, a falta de regulação adequada de algumas delas, reclama

atenção  na  atuação  ministerial.  Nesse  sentido,  este  Centro  de  Apoio,

desempenhando função legal e regulamentar que lhe cabe, buscará contribuir para o

melhor entendimento acerca da temática com o presente estudo e demais materiais

disponíveis no órgão auxiliar, inclusive na sua página eletrônica2.

Desde já três observações são relevantes. A uma, está aqui a se

tratar das diversas deficiências3,  ou seja,  física, mental,  intelectual ou sensorial e

múltiplas.  Ao  depois,  está  fora  do  escopo  deste  estudo,  presentemente,  a

abordagem acerca do atendimento institucional – abrigamento, residência inclusiva e

centro-dia.  Por fim,  pretende-se abordar cuidados destinados tanto para pessoas

com deficiência curateladas como para as não curateladas.

Oportuno também enfatizar que, na busca pela garantia de cuidados

adequados, imprescindível a análise detalhada das condições pessoais, sociais e

familiares,  histórico  e  necessidades  de  quem necessita  de  apoio(s).  Por  isso,  a

atuação profissional sempre exigirá trato artesanal. Vale dizer, cada ser, sua história,

1 Procuradora de Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MPPR.
2 O CAOPIPCD possui uma página no site do MPPR destinada exclusivamente às publicações na
área  da  pessoa  com  deficiência.  Além  dos  Projetos  desenvolvidos,  estão  disponíveis  notícias
recentes, legislação correlata, jurisprudência, acervo de peças, estudos e pareceres já elaborados
sobre os mais diversos assuntos relacionados à área. Disponível em: <https://pcd.mppr.mp.br/>.
3 De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei n° 13.146/2015):
Art. 2º 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. 
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seu meio familiar  e social  e suas necessidades exigem exame individualizado e,

invariavelmente, reclamam estudo social, avaliação médica e/ou psicológica.

2. DOS CUIDADOS DESTINADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência4,

especialmente no aspecto dos cuidados, prevê apoios variados e salvaguardas:

Artigo 12 
Reconhecimento igual perante a lei 

(…)
3.  Os  Estados  Partes  tomarão  medidas  apropriadas  para  prover  o
acesso de pessoas com deficiência  ao  apoio  que necessitarem no
exercício de sua capacidade legal.

4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao
exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e
efetivas  para  prevenir  abusos,  em  conformidade  com  o  direito
internacional  dos  direitos  humanos.  Essas  salvaguardas  assegurarão
que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os
direitos,  a  vontade  e  as  preferências  da  pessoa,  sejam  isentas  de
conflito  de interesses e de influência indevida,  sejam proporcionais  e
apropriadas às circunstâncias da pessoa, apliquem-se pelo período mais
curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade
ou  órgão  judiciário  competente,  independente  e  imparcial.  As
salvaguardas  serão  proporcionais  ao  grau  em que  tais  medidas
afetarem os direitos e interesses da pessoa. 

(…)

Artigo 19 
Vida independente e inclusão na comunidade 

Os Estados Partes  desta  Convenção reconhecem o  igual  direito de
todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade, com a
mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, e tomarão 46
medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência
o  pleno  gozo  desse  direito  e  sua  plena  inclusão  e  participação  na
comunidade, inclusive assegurando que: 
(…)
b)  As  pessoas  com deficiência  tenham acesso a  uma  variedade  de
serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou a
outros serviços  comunitários  de apoio,  inclusive  os serviços  de
atendentes pessoais que forem necessários como apoio para que
vivam  e  sejam  incluídas  na  comunidade  e  para  evitar  que  fiquem
isoladas ou segregadas da comunidade; (grifou-se)

4 No ordenamento jurídico nacional, a este diploma foi conferido  status de emenda constitucional,
haja vista sua aprovação pelo rito especial previsto no §3º do artigo 5º da Constituição Federal.
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Como  a  Lei  Brasileira  de  Inclusão  –  LBI  (Lei  n°  13.146/2015),

também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência,  está lastreada na

Convenção,5 trouxe algumas figuras que aqui passa-se a abordar.

2.1. CUIDADOR SOCIAL

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) trouxe, no “Capítulo VII - do Direito

à Assistência Social”, o artigo 39, in verbis: 

Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da
política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua
família  têm como objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida,
da habilitação e da reabilitação,  do desenvolvimento da autonomia e  da
convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos
e da plena participação social.

§ 1o A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do  caput
deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços do âmbito da
Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, ofertados pelo
Suas, para a garantia de seguranças fundamentais no  enfrentamento de
situações de vulnerabilidade e de risco,  por fragilização de vínculos e
ameaça ou violação de direitos.

§ 2o Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em
situação  de  dependência  deverão  contar  com  cuidadores  sociais  para
prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. (grifou-se)

Então,  a  pessoa  com  deficiência  em  situação  de  dependência

deve  poder  contar  com  auxílio  de cuidador  social,  para  cuidados  básicos  e

instrumentais.  Este direito,  além de ser um mecanismo para conferir  dignidade,

poderá ser meio para evitar a institucionalização desnecessária e/ou inadequada e,

assim, garantir outros direitos como a convivência familiar e comunitária e a plena

participação social6.

5 Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos
e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Parágrafo único.  Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do  Decreto
Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do
art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico
externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo  Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de
2009, data de início de sua vigência no plano interno. (grifou-se)
6 De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão - LBI:
Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:(…)
V – exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária;
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Importante  ressaltar  que  esse  serviço  da  Assistência  Social  está

inserido como atendimento e cuidado a ser realizado no domicílio, de acordo com o

caderno  Proteção  Social  Básica  no  Domicílio  para  Pessoas  com  Deficiência  e

Idosas, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social em junho de 2017:

(…) destina-se a usuários do SUAS em situação de vulnerabilidade ou
risco pessoal e social, por violação de direitos, associadas ao fenômeno
da  deficiência  ou  do  envelhecimento,  que  apresente  dificuldades,
restrições ou impedimentos temporários ou por longo tempo, de adesão
e/ou  acesso  às  unidades  da  rede  socioassistencial  ou  que  o
atendimento  no  domicílio  frente  as  singularidades  das  situações
vivenciadas  se  apresente  como  o  mais  adequado  e  oportuno  para
proteger a autonomia,  fortalecer vínculos sociais  e a participação das
pessoas com deficiência e idosas. A oferta no domicílio pode garantir a
equiparação  das  oportunidades  de  acesso,  a  continuidade  do
atendimento  já  iniciado  nas  unidades  da  rede  socioassistencial,  a
inclusão na rede a partir  da adesão do atendimento  no ambiente  do
domicílio ou a complementariedade às ações da rede de PSB e PSE no
território.7

Na  Resolução  nº  09/2014,  do    Conselho  Nacional  de  Assistência  

Social (  CNAS  )8, vem o Cuidador Social assim previsto:

Art.  4º As  ocupações  profissionais  com  escolaridade  de  ensino
médio,  que  compõem  as  equipes  de  referência  do  SUAS,
desempenham  funções  de  apoio ao  provimento  dos  serviços,
programas, projetos e benefícios, transferência de renda e ao CadÚnico,
diretamente relacionadas às finalidades do SUAS, quais sejam: 

I – Cuidador Social, com as seguintes funções: 
a) desenvolver  atividades de cuidados básicos essenciais para a vida
diária e instrumentais de autonomia e participação social dos usuários, a
partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões
individuais e coletivas; 
b)  desenvolver  atividades  para  o  acolhimento,  proteção  integral  e
promoção da autonomia e autoestima dos usuários; 
c)  atuar  na  recepção  dos  usuários  possibilitando  uma  ambiência
acolhedora; 

(…)
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com
prioridade, a efetivação dos direitos referentes (…)  à dignidade, ao respeito, à liberdade, à
convivência  familiar  e  comunitária,  entre  outros  decorrentes  da  Constituição  Federal,  da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de
outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. (grifou-se)
7 Brasil.  Ministério do Desenvolvimento Social. Orientações técnicas:  Proteção Social Básica no
domicílio  para  pessoas  com  deficiência  e  idosas.  Brasília,  DF:  MDS,  Secretaria  Nacional  de
Assistência Social, 2017, p. 55.
8 Ratifica e reconhece as ocupações e as áreas de ocupações profissionais  de ensino médio  e
fundamental  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  –  SUAS,  em  consonância  com  a  Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOBRH/SUAS.

4

http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-9-de-15-de-abril-de-2014/
http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-9-de-15-de-abril-de-2014/
http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-9-de-15-de-abril-de-2014/
http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-9-de-15-de-abril-de-2014/
https://www.mds.gov.br/webarquivos/assistencia_social/caderno_PSB_idoso_pcd_1.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/assistencia_social/caderno_PSB_idoso_pcd_1.pdf


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS
DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

d) identificar as necessidades e demandas dos usuários; 
e)  apoiar  os  usuários  no  planejamento  e  organização  de  sua  rotina
diária;
f) apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e
limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; 
g)  apoiar  e  monitorar  os  usuários  nas  atividades  de  higiene,
organização, alimentação e lazer; 
h) apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; 
i) desenvolver atividades recreativas e lúdicas; 
j) potencializar a convivência familiar e comunitária; 
k)  estabelecer  e,  ou,  potencializar  vínculos  entre  os  usuários,
profissionais e familiares; 
l)  apoiar  na  orientação,  informação,  encaminhamentos  e  acesso  a
serviços,  programas,  projetos,  benefícios,  transferência  de  renda,  ao
mundo  do  trabalho  por  meio  de  articulação  com políticas  afetas  ao
trabalho  e  ao  emprego,  dentre  outras  políticas  públicas,  contribuindo
para o usufruto de direitos sociais; 
m) contribuir  para a melhoria da atenção prestada aos membros das
famílias em situação de dependência; 
n) apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das
famílias; 
o)  contribuir  para  o  reconhecimento  de  direitos  e  o  desenvolvimento
integral do grupo familiar; 
p)  apoiar  famílias  que possuem, dentre os seus membros,  indivíduos
que  necessitam  de  cuidados,  por  meio  da  promoção  de  espaços
coletivos de escuta e troca de vivência familiar; 
q) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades,
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado (grifou-se)

Observa-se,  portanto,  que  a  partir  da  Resolução  nº  09/2014   -

CNAS,  incluiu-se  a  possibilidade  de  incorporar  profissionais  de  nível  médio  à

composição  das  equipes  de  referência  que  prestam  cuidados  nos  domicílios.

Contudo,  necessário  ter  em  mente,  em  relação  às  atribuições  deste  novo

profissional, que:

(…) o ato de cuidar não caracteriza o cuidador de pessoas idosas
ou de pessoas com deficiência como um profissional da saúde, por
isso não cabe a este executar procedimentos técnicos que sejam de
competência  de  profissionais  da  saúde,  tais  como:  aplicações  de
injeções, curativos complexos, instalação de soro, colocação de sonda,
etc.9

Da mesma forma,  como se trata  de  atendimento  no domicílio  do

usuário,  ou  seja,  ambiente  privado,  merece  destaque  a  necessidade  de  uma

capacitação inicial/introdutória  específica destes profissionais,  sobretudo a fim de

“(…) evitar  atuação invasiva,  de  cunho fiscalizatório,  ou  desrespeitoso para  com

9 Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social. 2017, op. cit., p. 54.
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modos  de  vida  de  cada  usuário  e  família.”10 Igualmente,  salienta-se  que  a

incorporação deste profissional à equipe e oferta deste novo tipo de servido pelo

SUAS:

(…) deve favorecer a promoção de atividades de suporte ao cuidador(a)
familiar  nas  atividades  de  cuidados  básicos,  essenciais  para  a  vida
diária, e instrumentais, de autonomia e participação social dos usuários,
a partir  de diferentes formas e metodologias, assim como o acesso à
informação e a serviços no território,  contribuindo para  o usufruto de
direitos sociais.11

Na doutrina temos:

(…)  No  parágrafo  segundo  da  LBI  ficou  afirmado  que  os  serviços
dedicados  a  atender  pessoas  com  deficiência  em  situação  de
dependência  deverão  ter  cuidadores  sociais.  Estes  profissionais  de
apoio  não  estão  restritos  aos  serviços  de  proteção  social  de  alta
complexidade, como é o caso das unidades de acolhimento. Todos os
serviços  precisam  estar  aptos  a  receber  pessoas  com  deficiência
inclusive em situação de dependência. Isto significa que os Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por exemplo, precisam incluir
pessoas com deficiência sempre e, para isto, devem receber todas as
condições, incluindo profissionais de apoio. A inclusão é uma questão
de respeito ao direito delas e também das pessoas sem deficiência que
tem o direito de conviver com a diversidade. Muitas gerações tiveram
tolhidas  as  oportunidades  de  convivência  com  as  pessoas  com
deficiência,  que  eram  mantidas  reclusas  em  suas  casas  ou  em
instituições segregadoras e não aprenderam a lidar com a situação. Tem
medo,  constrangimento  e preconceito  e isto  precisa  ser  superado.  O
enfrentamento a esta situação é um grande desafio que a assistência
social  chamou  para  si  ao  assumir  a  convivência  como  dimensão
imprescindível  para  a  habilitação  e  reabilitação  das  pessoas  com
deficiência. Vale salientar ainda, no mesmo sentido, que a situação de
dependência,  a  que  se  refere  o  parágrafo  segundo12 não  se
restringe às situações mais severas de deficiência, mas a qualquer
situação na qual seja requerido o apoio de outra pessoa, como os
surdos que necessitam de intérprete de libras, os cegos que necessitem
de acompanhantes e assim sucessivamente. Outro aspecto igualmente
importante é a distinção entre dependência e autonomia. A autonomia é
direito da pessoa e diz respeito à tomada de decisões sobre sua vida. A
dependência é resultante da existência de barreiras limitando a plena
convivência  de  uma pessoa com deficiência.  O fato  de  depender  de
terceiros  para  a  realização  de  alguma  tarefa  não  reduz  em nada  a
autonomia da pessoa. Não é por precisar de apoio para se alimentar,
por exemplo, que a pessoa deixa de ter preferência por determinados
alimentos.  Esta é uma questão bastante delicada quando referida às
pessoas com deficiência intelectual. A limitação que possam ter não
pode  ser  usada  para  reduzir  sua  capacidade  de  escolha.  Ao

10 Ibidem, p. 129.
11 Idem
12 Refere-se ao §2º do artigo 39 da Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei n° 13.146/2015).
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contrário,  deve  ser  estimulado  a  expressar  suas  preferências  e
compreender  quando  estas  não  possam  ser  satisfeitas.  (…)  A
realização dos Direitos Socioassistenciais exige que sejamos a tal ponto
inclusivos que as deficiências sejam apenas características pessoais e
não limitadores de nossa vida social13. (grifou-se)

É  matéria  de  pouquíssima  abordagem  doutrinária  jurídica  no

momento,  mas instrumento valioso para efetivação de direitos,  especialmente ao

direito à assistência social que, lamentavelmente, o poder público não vem incluindo

em orçamento  e,  via  de  consequência,  implementando.  Mas, por  ser  direito  da

pessoa com deficiência em situação de dependência que necessite  de cuidados

básicos  e  instrumentais,  entende-se exigível  tanto  administrativamente  quanto

judicialmente pelo Ministério Público.

Isso  porque,  das  normativas  na  área  de  defesa  dos  direitos  da

pessoa com deficiência, é possível constatar que, junto com a família e a sociedade

como um todo, cabe ao Estado14 proporcionar o suporte adequado às famílias para a

garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Esta atuação, inclusive, reforçando

que o acolhimento  institucional  é medida excepcional,  devendo ser priorizados a

inserção em políticas públicas alternativas e o acompanhamento próximo por meio

da atuação articulada da rede de proteção.

Por conseguinte, conclui-se que também consiste em obrigação do

Poder  Público  municipal,  no  bojo  da  política  de  assistência  social,  disponibilizar

profissional  para  prestar  apoio  em  domicílio  para  os  cuidados  necessários  na

realização  das  atividades  da  vida  diária  para  as  pessoas  com  deficiência  que

necessitem.

2.2. ATENDENTE PESSOAL

Novamente  cabe  invocar  a  Convenção  sobre  os  Direitos  das

Pessoas com Deficiência, em especial no aspecto dos cuidados quando refere-se ao

atendente pessoal:

13 SETUBAL,  Joyce  Marquezin  (org)  e  outra.  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com
Deficiência Comentada. Campinas: Fundação FEAC, 2016. p.136-140.
14 Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei n° 13.146/2015):
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de
toda a vida. (grifou-se)

7

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS
DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Artigo 19 
Vida independente e inclusão na comunidade 

Os  Estados  Partes  desta  Convenção  reconhecem  o  igual  direito  de
todas  as  pessoas  com  deficiência  de  viver  na  comunidade,  com  a
mesma liberdade  de escolha  que as  demais  pessoas,  e  tomarão  46
medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência
o  pleno  gozo  desse  direito  e  sua  plena  inclusão  e  participação  na
comunidade, inclusive assegurando que: 
(…)
b)  As  pessoas  com deficiência  tenham  acesso  a  uma  variedade  de
serviços  de  apoio  em domicílio  ou  em instituições  residenciais  ou  a
outros  serviços  comunitários  de  apoio,  inclusive  os  serviços  de
atendentes pessoais que forem necessários como apoio para que
vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem
isoladas ou segregadas da comunidade; (grifou-se)

Tendo sido internalizada tal Convenção com status constitucional, a

previsão do dito  apoio  do  atendente  pessoal veio  prevista  na  Lei  Brasileira  de

Inclusão (LBI): 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
(…)
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com
ou  sem  remuneração,  assiste  ou  presta  cuidados  básicos  e
essenciais  à  pessoa  com  deficiência  no  exercício  de  suas
atividades  diárias,  excluídas  as  técnicas  ou  os  procedimentos
identificados com profissões legalmente estabelecidas; (grifou-se)

Na verdade, em várias disposições a LBI prevê tal figura:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 
(…)
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência,
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.
(…)
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;
III  - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos,
que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais
pessoas;
IV  -  disponibilização  de  pontos  de  parada,  estações  e  terminais
acessíveis  de  transporte  coletivo  de  passageiros  e  garantia  de
segurança no embarque e no desembarque;
V  -  acesso  a  informações  e  disponibilização  de  recursos  de
comunicação acessíveis;
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
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VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos
em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.
§  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.
(…)
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.
(…)
§ 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;
(…)
X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes
que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à
pessoa  com deficiência,  bem  como  orientação  a  seus  atendentes
pessoais; 
(…)
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. 112. A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 200015, passa a vigorar
com as seguintes alterações: 
“Art. 2º ....................................................................…
(…)
V - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência,
podendo  ou  não  desempenhar  as  funções  de  atendente  pessoal;
(grifou-se)

O  atendente  pessoal  remunerado  é  profissão  ainda  não

regulamentada16,  tal  qual  acontece no campo da pessoa idosa,  cujos cuidadores

15 Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
16 Atualmente indica-se a situação “arquivado”, sendo a última tramitação em 06/01/2020 (Devolução
à Coordenação de Comissões Permanentes – CPP). O  substitutivo ao texto base do referido PL,
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(que  são  diferentes  de cuidadores sociais)  não  contam com regulamentação da

profissão, apesar de Projeto de Lei para regulamentar o exercício da profissão do

Atendente  Pessoal  de  Pessoa  com  Deficiência,  já  tenha  sido  apresentado  na

Câmara dos Deputados (PL 1152/2015)17.

A prática nos demonstra que tais profissionais contam com pouca ou

nenhuma  formação  específica,  o  que  pode  colocar  em  risco  a  prestação  do

atendimento devido. Por outro lado, também a experiência nos diz, a maior parte das

pessoas  com deficiência  contam  com  atendente  pessoal  que  possui  vínculo  de

parentesco  e/ou  afetivo,  sem  remuneração,  situação  que,  em  muitos  casos,

sobrecarrega  esta  pessoa que exerce os  cuidados e  pode culminar  também na

colocação da pessoa que necessita de cuidados em risco.

Considerando esse aspecto da prestação de cuidados à pessoa com

deficiência o PL n° 7348/201718, da Câmara dos Deputados, propôs é criar “a política

de apoio ao cuidador informal e ao atendente pessoal não remunerados de pessoa

proposto  pela  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência  da  Câmara  dos
Deputados, previa:
Art. 1º Atendente Pessoal de Pessoa com Deficiência é aquele que, habilitado nos termos desta Lei,
assiste  ou presta  cuidados básicos e essenciais  à pessoa com deficiência  no exercício  de suas
atividades diárias, de forma habitual ou eventual, subordinada e onerosa, excluídas as técnicas ou os
procedimentos  privativos  de  ocupações  cujo  exercício  profissional  é  regulamentado  por  lei.
Art. 2º São requisitos para o exercício da profissão de Atendente Pessoal de Pessoa com Deficiência:
I – ser portador de certificado de conclusão do ensino fundamental;
II – ser portador de certificado de conclusão de cursos de treinamento de cuidados básicos à pessoa
com deficiência,  oferecidos  por  instituições  de  educação  profissional,  reconhecidas  pelos  órgãos
públicos competentes.
Art. 3º Compete ao Atendente Pessoal de Pessoa com Deficiência: 
I – auxiliar as pessoas com deficiência em suas necessidades básicas e essenciais, visando ao seu
bem-estar e sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas;
II  – exercer as tarefas de organização do seu próprio ambiente de trabalho, observando as boas
práticas de atendimento às pessoas com deficiência;
III – exercer as tarefas de organização do ambiente de trabalho no qual forem inseridas as pessoas
com deficiência, observando as boas práticas para o atendimento de suas necessidades laborais e de
acessibilidade;
IV – atuar como mediador entre a pessoa com deficiência e a família.
17 Projeto  de  Lei  n°   1152/2015.  Disponível  em:
<https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/1203558>.
18 Ficha  de  Tramitação.  Projeto  de  Lei  n°  7348/2017.  Disponível  em:
<https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2128824>.  Recentemente  este  PL  foi  aprovado
pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, na
forma do  substitutivo  aprovado pela  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa Idosa.  Sendo
matéria divulgada pela Agência Câmara de notícias “Conforme o texto aprovado, a política nacional
deverá prever que as ações de apoio ao cuidador informal e ao atendente pessoal não remunerados
serão coordenadas pelo poder público e poderão ser executadas com a participação de organizações
sem  fins  lucrativos  e  de  empresas  privadas.”.  Disponível  em:
<https://www.camara.leg.br/noticias/827869-comissao-aprova-politica-nacional-de-apoio-aos-
cuidadores-informais-de-idosos/>.
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em situação  de  dependência  para  o  exercício  de  atividades  da  vida  diária”.  Na

justificativa, argumentou-se:

Calcadas  numa tradição  familista,  as  ações  de cuidado,  seja  de
crianças,  idosos  ou  pessoas  com  deficiência  sempre  foram
desenvolvidas  no  âmbito  privado,  atribuindo-se  primordialmente  à
mulher  a  função  de  cuidadora  de  familiares  em  situação  de
dependência.  Todavia,  a  mudança nas configurações da família,  a
diminuição  do número de filhos e a  incorporação  da mulher  no
mercado  de  trabalho  são  fatores  que  põem  em  cheque  a
capacidade  de  a  família  continuar  a  ser  a  provedora-mor  dos
cuidados de longa duração.
(…)
Diante desse cenário tão pouco alvissareiro, as famílias, e em especial
as  mulheres,  veem-se  sobrecarregadas  tanto  pelo  exercício  das
ações de cuidado, quanto pelo desafio de prestar um atendimento
com  qualidade,  em  que  pese  os  parcos  recursos  financeiros  que
dispõem  para  enfrentar  tal  desafio.  Além  disso,  aquelas  que  estão
inseridas  no  mercado  formal  de  trabalho  ainda  se  deparam  com  a
dificuldade de equilibrar as duas atribuições.
Nesse sentido, o cuidado, que em princípio deve ser um ato de amor e
doação ao ente querido, pode-se tornar um fardo para o provedor, que
se  vê  obrigado  a  exercê-lo  de  forma  integral,  sem  que  se
considerem  suas  escolhas  de  vida,  condições  físicas  e
psicológicas  e  aspirações  profissionais,  e  sem  qualquer  apoio
estatal. (grifou-se)19

Aliás,  relevante registrar que não importa qual deficiência tenha a

pessoa para usufruir do direito a contar com atendente pessoal. Contudo, parece

intuitivo que se destine a graus de deficiência mais acentuados.

2.3. CUIDADOR

A figura do cuidador de pessoa com deficiência pode se confundir

com o atendente pessoal, vez que o objetivo de prestação de cuidados é o mesmo e

pode  ser  exercido  de  forma  remunerada  ou  não,  por  familiar  ou  não,  ainda

encontrando-se a profissão sem regulamentação.

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução n°

109/2009 do CNAS) cita o cuidador diversas vezes, mas não o define.

19 Inteiro  Teor.  Projeto  de  Lei  n°  7348/2017.  Disponível  em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1543465>.
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O cuidador, tal qual o atendente pessoal, é recurso relevantíssimo na

plena inclusão social e familiar, apto a evitar a institucionalização desnecessária ou

precipitada da pessoa com deficiência.

Contudo, o Projeto de Lei nº 11, de 2016 da Câmara de Deputados20

(Nº  1.385/2007,  na  casa  de  origem)21 –  Cria  e  regulamenta  as  profissões  de

Cuidador de Pessoa Idosa, Cuidador Infantil, Cuidador de Pessoa com Deficiência e

Cuidador de Pessoa com Doença Rara e dá outras providências – foi integralmente

vetado por inconstitucionalidade, com a seguinte razão presidencial de veto: 

A propositura legislativa ao disciplinar a profissão de cuidador de idoso,
com  a  imposição  de  requisitos  e  condicionantes,  ofende  direito
fundamental previsto no art. 5º, XIII da Constituição da República, por
restringir  o  livre  exercício  profissional  a  ponto  de  atingir  seu  núcleo
essencial, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (v.
g. RE 414.426, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, julgado em 1º de agosto
de 2011). Ouvido o Ministério da Economia.22

Resta  evidenciado  que  não  foi  considerada  a  integralidade  da

decisão na qual foi ressalvado o interesse público. É de tal ordem surpreendente

(para dizer o mínimo) a razão de veto supra, que necessário consultar o julgado

referido. Vejamos:

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  EXERCÍCIO  PROFISSIONAL  E
LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO.  EXIGÊNCIA  DE  INSCRIÇÃO  EM
CONSELHO PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 5º,  IX E
XIII,  DA CONSTITUIÇÃO. Nem todos os ofícios ou profissões podem
ser  condicionadas  ao  cumprimento  de  condições  legais  para  o  seu
exercício.  A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial
lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho
de  fiscalização  profissional.  A  atividade  de  músico  prescinde  de
controle.  Constitui,  ademais,  manifestação  artística  protegida  pela
garantia  da  liberdade  de  expressão.
(STF  -  RE:  414426  SC,  Relator:  Min.  ELLEN  GRACIE,  Data  de
Julgamento:  01/08/2011,  Tribunal  Pleno,  Data  de  Publicação:
10/10/2011). (grifou-se)

Ou seja, inacreditavelmente foi ignorada a potencial lesividade para

pessoas com deficiência,  idosos e outros ao ficarem expostos a profissionais que

20 Projeto  de  Lei  da  Câmara  n°  11,  de  2016.  Disponível  em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125798>.
21 Ficha  de  Tramitação.  Projeto  de  Lei  nº  1385/2007.  Disponível  em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=356737>.
22 Estudo do Veto nº 25/2019. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=7977840&ts=1594382987978&disposition=inline>.
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não têm atividades reguladas e não são treinados, bem como restaram ignorados

todo o sistema protetivo e o interesse público que aí reside.  Não se aplica aqui o

princípio da mínima intervenção, pois há sim risco de dano social e individual ao

deixar  de  regulamentar  uma  atividade  que  demanda  tanta  responsabilidade  do

profissional que a exerce.

Atualmente,  tramita  o  Projeto  de  Lei  nº  5178/202023,  no  Senado

Federal,  de iniciativa do Senador  Paulo Paim,  que  dispõe “sobre  o exercício  da

profissão de cuidador de pessoa ou cuidador social de pessoa, e altera as Leis nº

10.741, de 1º de outubro de 2003, nº 13.146, de 6 de julho de 2015, nº 8.069, de 13

de julho de 1990”. O texto traz definições, atribuições, requisitos, deveres, dentre

outras providências.  Ao justificá-lo, o propositor bem acentua a jornada de quase

uma década em busca da regulamentação da atividade em exame.

Ainda, há outros Projetos de lLei que abordam a temática como, por

exemplo,  o  PL n° 1797/202124,  da Câmara dos Deputados,  que “Dispõe sobre a

regulamentação da profissão de Cuidador e dá outras providências”, cuja justificativa

aponta:

No Brasil, vem ganhando espaço no mercado de trabalho a ocupação
de cuidador  de idosos,  em relação direta com o aumento do número
absoluto  e  relativo  de  idosos  em  nossa  população.  (...)  No  mesmo
sentido, as pessoas com deficiência em situação de dependência
usam  o  apoio  de  cuidador  para  que  possam  participar  da  vida
comunitária e exercer seus direitos de cidadania em igualdade de
condições com as demais pessoas. 
(…)
Com efeito, a regulamentação de profissões pelo Estado vem sendo
objeto  de  severas  críticas,  a  exemplo  da  criação  de  reserva  de
mercado de trabalho para determinados segmentos, sem que haja uma
justificativa  plausível,  assim como a diminuição da oferta  de  mão de
obra e a perda da qualidade dos serviços prestados por profissionais
que  exercem  profissões  regulamentadas,  ancorados  na  proteção  da
legislação e no corporativismo de determinadas categorias profissionais.
Todavia,  voltamos  a  reafirmar  que  o  exercício  de  determinadas
profissões,  em  especial  aquelas  que  podem  oferecer  riscos  à
saúde, ao bem-estar, à liberdade, à segurança coletiva e individual
devem contar com a presença do estado, de forma a garantir que o
bem mais precioso, a vida, esteja sempre protegido. (grifou-se)

23 Projeto  de  Lei  n°  5178,  de  2020.  Disponível  em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145435>.
24 Ficha  de  Tramitação.  Projeto  de  Lei  n°  1797/2021.  Disponível  em:
<https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2282706>.
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Certo é que o cuidador é figura fundamental na garantia de direitos

das pessoas com deficiência, mormente porque, não podendo a família contar com o

cuidador preparado e regular e nem com as formas alternativas, em muitos casos,

resta a institucionalização25. Destarte, entende-se como premente necessidade de

tal profissão ser regulamentada.

2.4. CURADOR - CUIDADOR

 

No  caso  de  pessoas  curateladas,  abre-se  um  leque  de

possibilidades diante das condições pessoais, sociais, financeiras e laços familiares

de cada um, havendo a figura do curador que, dependendo do caso, será ou não

familiar26, existindo, ainda, a possibilidade de a curatela ser compartilhada27. 

Ademais,  a  nova  configuração  da  curatela  trouxe  a  limitação do

instituto para questões patrimoniais, vedada a ingerência em questões existenciais28,

adotando um viés inclusivo. Extirpou-se do ordenamento jurídico a possibilidade da

imposição  do  que  outrora  se  denominava  “interdição  total”,  prevendo-se  um

25 A questão da falta de políticas públicas satisfatórias e da necessidade da regulamentação da
profissão de cuidador, especificamente na área de defesa dos direitos dos idosos, também foi  tratada
no estudo intitulado “A IMPRESCINDIBILIDADE DA REGULAÇÃO DA PROFISSÃO DE CUIDADOR
DE  IDOSO:  QUESTÃO  DE  INTERESSE  PÚBLICO”.  Disponível  em:
<https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/TEXTO_CUIDADOR_DE_IDOSO.pdf>
26 O Código de Processo Civil (CPC) traz previsões que indicam a necessidade de atuar no sentido
de preservação das relações familiares e o melhor interesse da pessoa com deficiência:
Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:
I – nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e  fixará os limites da curatela,
segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;
II  –  considerará  as  características  pessoais  do  interdito,  observando  suas  potencialidades,
habilidades, vontades e preferências.
§ 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.
(grifou-se)
27Código Civil
Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer
curatela compartilhada a mais de uma pessoa. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) (grifou-se)
28 Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei n° 13.146/2015):

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial
e negocial.
 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio,
à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.
§  2º  A  curatela  constitui  medida  extraordinária,  devendo constar  da  sentença  as  razões  e
motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.
§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador,  o juiz deve  dar
preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar,  afetiva ou comunitária com o
curatelado. (grifou-se)
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“processo que define os termos da curatela”, o qual restringe consideravelmente os

poderes do curador. 

Nesse  sentido,  fundamental acrescentar  que  a  LBI promoveu

alteração na redação dos artigos 3º e 4º do Código Civil29, passando a prever como

absolutamente  incapazes  apenas  os  menores  de  16  anos,  houve  importante

inovação  no  regime das  incapacidades.  Tal  alteração  leva-nos  a  concluir  que  a

possibilidade de redução da capacidade jurídica (capacidade de fato)  da pessoa

com deficiência ficou bastante restrita, podendo ser determinada apenas no caso

previsto no inciso III do artigo 4°, do Código Civil (aqueles que, por causa transitória

ou permanente, não puderem exprimir sua vontade), haja vista que a curatela passa

a ser encarada como medida excepcional30, com natureza de apoio e não mais de

interdição de direitos, especialmente porque, de acordo com a LBI, a deficiência não

afeta a plena capacidade civil.

Entretanto,  a  realidade  coloca  os  operadores  do  direito,

especialmente  o  membro  do Ministério  Público  e  o  Juízo,  em contato  situações

dramáticas nas quais a pessoa curatelada necessita de cuidados e assistência para

as atividades da vida diária, tratamentos médicos, etc, até para tirá-la de situação de

risco. Então, eis o drama: se o curador é figura destinada ao trato patrimonial, como

conferir um mínimo de cuidados para a pessoa curatelada que deles necessita?

O Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos do Idoso e da

Pessoa  com  Deficiência  do  MPPR,  dentro  de  suas  atribuições  legais  e

regulamentares, firmou o entendimento de no sentido de que a figura do “curador-

29 Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores
de 16 (dezesseis) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada
pela Lei nº 13.146, de 2015)
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 
III  –  aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)
IV – os pródigos. (…) (grifou-se)
30 Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei n° 13.146/2015):
Art. 84. A  pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade
legal em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária,
proporcional  às necessidades e às circunstâncias de cada caso,  e durará o menor tempo
possível.
§  4º  Os  curadores  são  obrigados  a  prestar,  anualmente,  contas  de  sua  administração  ao  juiz,
apresentando o balanço do respectivo ano. (grifou-se)
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cuidador”, assim denominado pela doutrina31, persiste ainda que fortemente alterado

o instituto da curatela, porquanto o artigo 758 do Código de Processo Civil (CPC)

prevê:

Art.  758.  O curador  deverá  buscar  tratamento  e apoio  apropriados  à
conquista da autonomia pelo interdito.

Logo,  remanesce  a  ampla  tarefa  para  o  curador  de  buscar

tratamento e apoios  apropriados.  Entretanto,  sabe-se que,  infelizmente,  muitos

curatelados não alcançarão autonomia, de tão severamente instalada a limitação e,

nesse aspecto, poderia o curador arguir estar desobrigado de buscar tratamento e

apoios? Eis uma questão para reflexão.

Em certas situações, entendemos que é necessário buscar a figura

do atendente pessoal da Lei Brasileira de Inclusão e trazê-lo para a curatela, pois,

aglutinando a previsão do “curador-cuidador” antes citado e a figura do atendente

pessoal,  poder-se-á em sentença,  ao definir  os limites da curatela  e objetivando

atuar no melhor interesse da pessoa curatelada, regular as obrigações do curador

nomeado, declarando-o, inclusive, como atendente pessoal. Então, v.g., poderá o

Juízo estipular os cuidados médicos, de alimentação, educação, entre outros.

Há também a possibilidade, entende-se, de buscar ao curatelado o

direito ao cuidador social, conforme o caso.

Enfim, há sempre que atentamente analisar as condições globais do

curatelando  em  estudo  multidisciplinar  e  com  e  trato  artesanal,  inclusive  na

entrevista prevista no artigo 751 do CPC32, tudo para que o agente ministerial e o

31 “O curador definitivamente assume a condição de cuidador, protagonizando a função promocional
de reinserir o interdito em sua condição plena de cidadania. A curatela se converte em processo (na
leitura de Clóvis do Couto e Silva), à medida que o sistema desvincula a curatela de um fim em si,
para tratá-la como fase intermediária e necessária, de gradual travessia entre um período patológico
de ausência ou redução de discernimento para a aquisição de autodeterminação do paciente, na
plenitude de sua condição fisiológica. Com ênfase na boa-fé objetiva, o curador assume deveres
laterais de proteção, cuja forte carga ética consiste no exercício de comportamentos colaborativos
direcionados à emancipação da pessoa do interdito.”
Nelson ROSENVALD In PEREIRA. Rodrigo da Cunha. Coord. (et.al). Tratado de Direito das Famílias.
IBDFAM. Belo Horizonte, MG, 2015, p. 51.
32 Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o
entrevistará  minuciosamente acerca de sua vida,  negócios,  bens,  vontades,  preferências e  laços
familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua
capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.
§ 1º Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver.
§ 2º A entrevista poderá ser acompanhada por especialista.
§ 3º Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou
de auxiliar  o  interditando a expressar suas vontades e preferências e  a responder às perguntas
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juízo  alcancem,  tanto  quanto  possível,  o  melhor  interesse  da  pessoa  com

deficiência.

3. CONCLUSÕES

Como foi possível verificar, o microssistema legislativo de proteção à

pessoa com deficiência, especialmente nos últimos anos, passou a prever uma série

de apoios e cuidados destinados a promover a inclusão, autonomia e garantia de

todos os direitos por estes sujeitos que, durante tanto tempo foram invisibilizados e

tiveram muitos de seus direitos fundamentais violados e desconsiderados, diante da

errônea concepção de que não teriam capacidade de exercê-los em igualdade de

condições com os demais.

Em que pese a legislação tenha avançado a passos largos, certo é

que ainda muito esforço é necessário para fomentar a implementação de políticas

públicas na área, assegurando que as pessoas com deficiência sejam efetivamente

respeitadas como sujeitos de direitos que são.

A  regulamentação  da  profissão  de  cuidador  de  pessoa  com

deficiência  e  outras  figuras  previstas  em lei  encontra  amplo  amparo  no  sistema

jurídico brasileiro. Estas profissões e políticas públicas precisam ser implementadas

integralmente, a fim de oportunizar a vida digna e o bem-estar dessa parcela da

população que necessita de cuidados particularizados. 

Nessa  perspectiva,  especialmente  diante  de  suas  atribuições

previstas constitucionalmente33, o Ministério Público exerce papel de destaque, como

guardião dos direitos das pessoas com deficiência e garantidor do cumprimento de

seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

formuladas.
33 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. 
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