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Lei Romeo Mion

Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice 
Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, para instituir a 
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (Ciptea), e também oferece outras providências. 

“Art. 3º-A. É criada a Carteira de Identificação da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), com vistas a 
garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no 
atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em 
especial nas áreas de saúde, educação e  assistência social. A 
carteira será expedida pelos órgãos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, que executam a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista. A família deve apresentar um requerimento, 
acompanhado de relatório médico, com indicação do código 
da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID).” 

Vale ainda saber que a Ciptea conterá nome completo, 
filiação, local e data de nascimento, número da carteira 
de identidade, número do CPF, tipo sanguíneo, 
endereço residencial e telefone, 
além de foto 3x4, assinatura ou 
impressão digital do identificado.  
A Lei também exige nome completo, 
documento de identificação, endereço 
residencial, telefone e e-mail do responsável 
legal ou do cuidador.

A Ciptea tem validade de cinco anos, devendo 
a família manter atualizados os dados 
cadastrais do identificado. Sempre que a 
carteira for revalidada, o número de identificação 
será o mesmo, para permitir a contagem das 
pessoas com transtorno do espectro autista 
em todo o território nacional. Até que comece 
a ser emitida, a Lei determina que os órgãos 
responsáveis incluam nos documentos 
de identificação informações sobre o 
transtorno do espectro autista.



S É R I E  I N F Â N C I A

Direitos do Autista Demais benefícios

AUTISMO

Quem convive ou conhece pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) já entende bem as particularidades desse universo. 
Afinal, portadores da condição têm potencialidades únicas, mas 
também algumas características comportamentais que podem 
dificultar o convívio social, a comunicação e determinadas 
vivências.

Não à toa, Autistas são amparados pela Lei nº 12.764/2012 
- Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista -, pela Lei nº 8.742/1993 - 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) -, pelos princípios 
norteadores da legislação – em especial o da dignidade da 
pessoa humana –, entre outros dispositivos. 

Aqui você vai encontrar algumas informações sobre os benefícios 
assegurados. Boa leitura!



BPC – Benefício de Prestação Continuada

Sabia que o INSS oferece um benefício criado pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), nº 8.742/1993, chamado BPC (Benefício 
de Prestação Continuada)? Ele garante um salário-mínimo por mês 
a pessoas com deficiência grave, incluindo o Autismo. Para requerer, 
é preciso ter um laudo ou relatório completo recente da pessoa 
com deficiência. 

É requisito para a concessão do benefício também a fragilidade 
econômica do núcleo familiar, fazendo menção a uma renda média 
inferior a 1/4 do salário-mínimo por pessoa da mesma residência. 
Entretanto, considerando-se os elevados gastos que o Autismo 
impõe com medicamentos e tratamentos diversos, não é razoável 
exigir renda tão restritiva. Diante disso, o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência alterou a LOAS para prever outros elementos capazes 
de atestar a condição de necessidade da família, afastando a 
obrigatoriedade do cumprimento desta regra. O Judiciário tem dado 
uma interpretação mais garantista desta Lei, costumando conceder 
o BPC a famílias com rendas maiores.

O requerimento do BPC deve ser feito ao INSS, pela internet ou pelo 
telefone 135. Para isso, é preciso que o requerente e sua família 
tenham cadastro atualizado no CadÚnico, do governo federal. Caso 
seja negado, inclusive sob a alegação de renda superior à prevista na 
LOAS, é possível levar a questão ao Judiciário por meio de ajuizamento 
da ação cabível. Em todo caso, na hipótese de procedência, o 
pagamento do BPC será retroativo à data do requerimento ao INSS.

Direitos do Autista

Você sabia?
A lei Berenice Piana (12764/12) criou a Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo que, 
entre outros direitos, assegura atendimento prioritário. Na recepção, 
identifique o assento reservado a Autistas com a fita quebra-cabeça 
colorida, que simboliza atenção especial às pessoas com essa 
condição, e fique atento para oferecer o atendimento adequado.
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Demais benefícios amparados por leis estaduais  
e municipais

• Bilhete Especial de Gratuidade no Transporte Público com 
direito a acompanhante (incluindo metrô, trem e ônibus 
municipal). No caso de transporte intermunicipal, é preciso 
obter informações na prefeitura local do portador de TEA.

• Isenção de IPI e ICMS para veículos novos, com teto máximo 
de 70 mil reais no valor do automóvel zero-quilômetro, 
para o responsável pela locomoção do portador. Antes da 
solicitação das isenções via Detran e autoescola (nesse caso, 
quando o condutor não tem veículo em seu nome), é preciso 
dar entrada em uma nova CNH.

Se quiser obter ainda mais 
informações sobre direitos 
do Autista, consulte a área de 
assistência social da secretaria 
municipal da sua cidade.
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Conheça mais 
sobre o mundo 
do Autista:

A Seguros Unimed oferece 
aos seus segurados Autistas o 
Programa Cuidando de Perto, um 
programa de coordenação de 
cuidados que contempla ações 
de educação em saúde, suporte 
social e emocional para as 
famílias e monitoramento clínico 
por equipe multidisciplinar. Para 
se inscrever no programa, basta 
acessar o nosso site  
www.segurosunimed.com.br/
cuidando-de-perto/autismo  
ou ligar no 3003-3533.

 

Conheça mais sobre o Autismo:  
www.segurosunimed.com.br/
cuidando-de-perto/autismo
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