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Resumo: Este trabalho visa estudar a Lei 12.764/2012, demonstrando sua eficácia jurídica e 

apontando diretrizes para sua efetividade. Seu objetivo geral é esmiuçar a legislação, 

levando ao leitor as necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista. Ainda, 

como objetivos específicos, verificar o conceito histórico do autismo, mostrando o porquê da 

necessidade de uma legislação específica. Como procedimento metodológico, utilizou-se da 

revisão de literatura, confrontando a realidade vivida pelos autistas com as garantias 

previstas na legislação. Quanto aos resultados, observou-se a eficácia jurídica da norma 

além do caminhar do poder público no sentido de possibilitar a garantia de sua efetividade. 

Palavras-chave: Autismo; Eficácia Jurídica; Efetividade. 

Abstract: This research aims to study Law 12.764 / 2012, demonstrating its legal 

effectiveness and pointing out guidelines for its effectiveness. Its overarching goal is to sift 

through legislation, bringing the reader to the needs of people with autism spectrum disorder. 

Also, as specific objectives, check the historical concept of autism, showing why the need for 

specific legislation. As a methodological procedure, the literature review was used, 

comparing the reality lived by the autistic with the guarantees provided by the legislation. As 

for the results, the legal effectiveness of the norm was observed, besides the public 

authority's ability to guarantee its effectiveness. 
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O autismo, ou transtorno autista, ou ainda autismo infantil, é um dos mais conhecidos entre 

os transtornos invasivos do desenvolvimento (TID), ou Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) ou ainda Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo 

caracterizado como um conjunto de condições marcadas pelo início antecipado de prejuízos 

na sociabilidade, comunicabilidade e no desenvolvimento. Nesse viés, a característica 

marcante do autista é o permanente prejuízo na interação social, padrões estereotipados de 

interesses e alteração na comunicação. Tais características costumam aparecer até os três 

anos de idade (KLIN, 2006). 

Atualmente a ocorrência do autismo infantil é de até 60 casos para cada 10.000 crianças 

(MIGUEL, GENTIL, GATAZZ, 2011).  

Quanto a esse transtorno, e atento a essa realidade, no ano de 2012, especificamente em 

27 de dezembro de 2012, foi publicada a Lei Federal 12.764, que instituiu a política nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, traçando suas 

diretrizes e estabelecendo direitos da pessoa autista.  

Destarte, o presente estudo tem a pretensão de explanar, num primeiro momento, sobre o 

transtorno do espectro autista, mostrando seu desenvolver na história, bem como, a 

necessidade de proteção integral a esse grupo especial de pessoas.  

Passando essa etapa, far-se-á uma apreciação da lei de apoio ao autista, realizando um 

estudo das diretrizes básicas da política de apoio, bem como os direitos básicos garantidos, 

para, num terceiro momento, demonstrar a aplicabilidade da lei e a relação entre eficácia 

jurídica e efetividade. 

Como procedimento metodológico para esse ensaio, utilizou-se da revisão de literatura, 

fazendo um levantamento sobre o que se tem no meio científico quanto ao tema, 

confrontando a realidade encontrada pelos autistas com as garantias previstas na 

legislação.  

2. ORIGEM, DELIMITAÇÃO E HISTÓRICO DO AUTISMO: BREVES APONTAMENTOS 

Observa-se, que desde o início a conceituação do autismo apresenta controvérsias, já que 

são diversas as características a ele associadas. Em 1906, o psiquiatra Plouller, pela 

primeira vez, utilizou o adjetivo ‘autista’ na literatura médica, fazendo menção a certo tipo de 

pacientes que tinham diagnóstico de demência precoce (esquizofrenia) (SALLE, 2010, p. 

10). 

Eugene Bleuer, em 1911, usou o termo ‘autismo’ para definir um déficit de comunicação, 

que fazia com que a pessoa perdesse o contato com a realidade. Bleuer, também psiquiatra, 
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referiu-se originariamente ao autismo como uma espécie de transtorno esquizofrênico, que 

consistia em limitação nas relações pessoais e na dificuldade de interação com o mundo 

externo (GÓMEZ, TERÁN, 2014, p.461). 

Entretanto, foi somente a partir de 1943, com Leo Kanner, em seu artigo Autistic 

Disturbances of Affective Contact 2, que o termo ‘autismo’ começou a ser diferenciado de 

outras psicoses, como a esquizofrenia. Desta forma, Kanner, difundiu o termo para designar 

a doença conhecida hoje na atualidade médica.  

Poucos meses após a publicação do artigo de Kanner, o Doutor Hans Asperger, psiquiatra 

austríaco, tornou público o seu estudo do caso de diversas crianças que possuíam uma 

“psicopatia autista”, que foram atendidas no Departamento de Pedagogia Terapêutica da 

Clínica Pediátrica Universitária de Viena. Asperger, também demonstrou pontos que 

coincidiam com os trazidos por Kanner, quanto à descrição de tais crianças, demonstrando 

que o transtorno fundamental dos autistas era a dificuldade na interação social, na tendência 

de se guiar apenas por impulsos internos, anomalias na linguagem e personalidade 

metódica (RIVIÈRE, 2010, p. 235). 

Desde Kanner, um olhar patologizante recaiu sobre a família e foi reforçado pela psicanálise 

que compreendeu o autismo como psicose, entendido como um transtorno relacional 

associado a falhas na estruturação dos vínculos primários (GRINKER, 2010, p. 26).  

Durante os anos de 1950 e 1960, o conceito de autismo foi amplamente discutido, gerando 

uma confusão quanto a sua natureza e etiologia. Esse período foi marcado principalmente 

pela crença de que o autismo seria causado por pais não emocionalmente responsivos a 

seus filhos, ou seja, pais que não teriam repassado o devido ‘suporte emocional’ à criança 

nos seus primeiros meses de vida. Tal situação ficou conhecida como a hipótese das ‘mães-

geladeira’, essa teoria foi apresentada por Bruno Bettleheim, psicólogo nascido na Áustria 

(KLIN, 2006, p. 54). 

A partir da década de 1960, vários fatores contribuíram para a mudança da visão científica 

sobre o autismo, bem como a sua forma de tratamento. Nesse cenário, cada vez mais foi 

abandonada a hipótese de que os pais seriam os responsáveis pelo ‘desenvolvimento’ do 

autismo em seus filhos – em que pese alguns profissionais ainda nos dias de hoje 

considerarem essa hipótese –, uma vez que não havia uma justificação científica para isso e 

já se encontravam os primeiros indícios de que o autismo era causado por um fato 

neurobiológico (RIVIÈRE, 2010, p. 236). 

                                                 
2
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Um marco na classificação do autismo como um transtorno cerebral, presente desde a 

infância e encontrado em todos os países e grupos socioeconômicos, ocorreu com Michael 

Rutter, em 1965, que propôs uma definição do autismo em quatro critérios, quais sejam, a) 

atraso e desvio social, não só como retardo mental, b) problemas na fala e no 

desenvolvimento da linguagem, c) comportamentos incomuns, como movimentos 

estereotipados e d) início antes dos trinta meses de idade (KLIN, 2006, p. 54).  

Essa ideia de autismo, como uma condição médica vinculada ao desenvolvimento anormal, 

com início na infância, teve sua primeira menção na Classificação Internacional de Doenças 

(CID), em 1967, como um subgrupo da esquizofrenia (MIGUEL, GENTIL, GATAZZ, 2011, p. 

1086).  

Nos anos 1970, lançou um pensamento que superava a ideia de autismo como uma 

psicose. Elas apareceram com mais intensidade em 1976, com Ritvo, quando o autismo 

passou a ser relacionado com um déficit cognitivo, sendo conhecido como um distúrbio do 

desenvolvimento. Tal visão faz com que o autismo se apresente de uma forma 

completamente distinta, sendo relacionado com a deficiência mental (CAVALCANTE, 2003, 

p. 304). 

Apenas em 1980, o autismo foi, pela primeira vez, reconhecido e colocado numa nova 

classe de transtornos, diferentes da esquizofrenia; os chamados transtornos invasivos do 

desenvolvimento (TIDs), sendo incluído na terceira edição do Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders – DSM-III (MIGUEL, GENTIL, GATAZZ, 2011, p. 1086).  

Assim, foram necessários quarenta anos para que o autismo fosse listado como tal, na 

DSM-III, introduzindo-se a expressão Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), para 

fazer referência a um grupo de transtornos do desenvolvimento definidos pelo 

comportamento, que compartilham características do autismo clássico, apresentado por 

Kanner em 1943, sendo classificado o termo “transtorno autista” tanto no DSM, quanto na 

Classificação Internacional de Doenças (CID). Posteriormente, em 1994, o autismo se 

encontrou descrito na DSM-IV, da Associação Americana de Psiquiatria (APP) e na CID-10, 

classificado no subgrupo denominado “Transtornos Invasivos do Desenvolvimento” 

(TUCHMAN, RAPIN, 2009, p.17). 

Atualmente, precisamente em 18 de maio de 2013, foi publicada a mais nova edição do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica 

Americana (DSM-V). Foram doze anos de estudos, para que fosse possível a adaptação de 

alguns conceitos, a reformulação e exclusão de diagnósticos, e a apresentação de uma 

fonte segura e cientificamente embasada para a aplicação no dia a dia médico (ARAÚJO, 

NETO, 2015, p. 68). 
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O que se percebe, da leitura da literatura especializada, é que a questão do autismo, ainda 

apresenta diversas controvérsias no que se refere ao seu quadro clínico, diagnóstico, e 

principalmente quanto à sua etiologia. 

Em que pese tal fato, é consenso entre os especialistas que para se fazer um diagnóstico 

eficaz, é necessário que o estudo de cada caso seja realizado de forma interdisciplinar, 

contando com profissionais de diversas áreas, como a da saúde e da educação (médicos, 

psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, pedagogos, dentre outros), 

além de programas sociais de apoio e de inserção social. 

Foi nesse cenário, que surgiu a necessidade de leis que apoiassem a causa autista, 

garantindo o amplo acesso aos direitos fundamentais dos portadores do transtorno, bem 

como a garantia de respeito à dignidade humana. 

Assim, no dia 27 de dezembro de 2012, foi sancionada a Lei Federal 12.764, que instituiu a 

política nacional de proteção dos direitos da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista. 

Dessa forma, a partir desse ponto, será realizada uma análise da lei, explanando os 

aspectos importantes trazidos, para, em momento posterior, demonstrar a sua eficácia 

jurídica e discutir quando a sua efetividade. 

3. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS À LEI 12.764/2012 

Também conhecida como Lei Berenice Piana, a lei 12.764/2012, foi sancionada no dia 27 de 

dezembro de 2012, dispondo sobre a política nacional de proteção dos direitos da pessoa 

com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

A lei foi assim batizada, pois Berenice Piana ficou conhecida por ser mãe de uma criança 

autista, tendo auxiliado na criação da legislação por meio de uma proposta apresentada à 

Comissão de Direitos Humanos do Senado. 

O primeiro ponto a se destacar é que a lei equipara os portadores do TEA a deficientes, 

conforme regulamentação da lei, realizada pelo decreto 8.368/2014, aplicando-se a eles os 

direitos e obrigações previstos na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, bem como seu protocolo facultativo, além da legislação pertinente às pessoas 

com deficiência. 

O primeiro artigo da lei determina as características da pessoa com TEA, sendo aquelas que 

possuem deficiência persistente e clinicamente comprovada no que se refere à interação 

social, bem como possuidoras de padrões restritivos e repetitivos de comportamento, com 

excessiva aderência à rotina e interesses fixos. 
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A partir disso, a lei apresenta as diretrizes da Política Nacional de Proteção, destacando a 

importância da intersetorialidade no desenvolvimento de ações, de políticas e no 

atendimento do autismo, que já não devem ser pensadas apenas no âmbito médico, mas 

sim, por meio de um conjunto de áreas. 

O próximo ponto trazido pela lei é a necessidade da participação social, que deverá ocorrer 

de duas formas: na formulação de políticas públicas que atendam às necessidades das 

pessoas com TEA, e no controle, acompanhamento e avaliação de seu desenvolvimento. 

Renata Flores Tibyriçá (2013), defensora pública do Estado de São Paulo, destaca a 

importância dessa diretriz, demonstrando que ela significa que a consulta não será apenas 

dos profissionais da área, mas também da comunidade, permitindo que os pais de crianças 

autistas possam participar efetivamente do processo de criação de políticas públicas. 

A próxima diretriz trazida pela lei, diz respeito à atenção integral à saúde, dando a pessoa 

com TEA, a garantia do diagnóstico precoce, do atendimento multiprofissional e o amplo 

acesso a medicamentos e nutrientes necessários. Essa diretriz foi regulamentada pelo 

decreto 8.368/2014, em seu artigo 2º, que expõe de forma exaustiva, o direito da pessoa 

com TEA ao atendimento necessário no Sistema Único de Saúde, respeitadas suas 

especificidades.  

A quarta diretriz diz respeito à inserção da pessoa com TEA no mercado de trabalho, 

respeitadas as peculiaridades aplicadas aos deficientes. 

As próximas diretrizes trazidas pela lei são melhores entendidas numa análise conjunta. 

Elas dizem respeito à ampliação das informações quanto ao autismo e aos demais 

transtornos do espectro autista, bem como o incentivo à capacitação de profissionais e à 

pesquisa científica, como forma de contribuir para a expansão do conhecimento na 

sociedade com a consequente diminuição do preconceito. 

Ainda, a lei deixa claro que para que seja possível o cumprimento de todas as diretrizes, o 

poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de 

direito privado. Isso se faz necessário para que o atendimento seja amplo e eficaz, não 

caindo no argumento de “faltarem profissionais especializados”. 

Ressalta-se que as pessoas com deficiência possuem os mesmos direitos de quaisquer 

pessoas, incluídos aqueles previstos na legislação especial, atendidos sempre ao que está 

previsto na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é 

considerada uma norma constitucional. Em se tratando de criança, ainda há que se analisar 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 
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Após a delimitação das diretrizes, a lei traz em seu artigo 3º, os direitos das pessoas com 

TEA: 

Art. 3
o
  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.  

Parágrafo único.  Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com 
transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino 
regular, nos termos do inciso IV do art. 2

o
, terá direito a acompanhante 

especializado (BRASIL, 2012). 

A lei assegura, ainda, que a pessoa com TEA não será submetido a tratamento desumano 

ou degradante, não será privado do convívio familiar e não será discriminado por sua 

deficiência. É assegurada à pessoa com TEA a possibilidade de participar de planos 

privados de assistência à saúde. 

Por fim, a lei prevê que o gestor escolar não poderá se recusar a fazer a matrícula de uma 

criança que possua TEA, sob pena de incorrer no pagamento de multa, de três a vinte 

salários mínimos. 

Percebe-se que a lei é expositiva, e traz com coerência todo o suporte necessário para 

prestar e garantir os direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista resta saber se 

tais disposições estão sendo efetivas no sentido de cumprirem o que se dispõe a fazer: 

garantir acesso aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, bem como incluí-lo na 

sociedade, sem qualquer tipo de descriminação por sua condição.  

4. APLICABILIDADE E EFICÁCIA SOCIAL DA NORMA DE PROTEÇÃO AO AUTISTA 

A Lei Federal 12.764/2012, como pode se ver no item anterior, traz as diretrizes básicas, 

demonstrando o conteúdo mínimo necessário, já que, em seus oito artigos, o que se 

observam são normas gerais que dizem respeito à conceituação do espectro autista, além 
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de trazer as diretrizes da política nacional de proteção, bem como os seus direitos, como 

uma educação de qualidade, o amplo acesso à saúde e a garantia de não ser submetido a 

tratamento desumano ou degradante.   

Destaca-se que, de acordo com o artigo 23 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), é de 

competência da União, dos Estados e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, sendo estes, 

obrigados, nos limites de sua competência, garantir a aplicação das leis, fazendo com que o 

portador do espectro autista tenha amplo acesso à saúde, à educação, ao respeito e a 

garantia de não ser tratado de maneira desumana e degradante. 

Dessa forma, a partir do momento que a Constituição obriga os entes federados a 

legislarem em prol da proteção dos portadores de deficiência; bem como o de garantir a 

saúde e a assistência pública– em especial, na presente pesquisa, as pessoas dentro do 

espectro do autismo –, resta evidenciado o caráter de determinação, onde cada ente 

federado deverá atuar de maneira ativa na aplicação das leis de apoio de forma a respeitar 

aquilo que está expressamente garantido na Constituição. 

A mesma lógica se aplica quanto à questão da eficácia. Inicialmente, nas palavras do 

professor Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 240), pode-se definir a eficácia jurídica de 

determinada norma como a possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma vigente 

(juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos, gerando efeitos jurídicos, ao 

passo que a sua eficácia social (ou efetividade) engloba tanto a decisão pela efetiva 

aplicação da norma (juridicamente eficaz) quanto o resultado concreto decorrente – ou não 

– dessa aplicação. 

Nesse mesmo sentido ensina o Professor José Afonso da Silva (2011, p. 65), ao afirmar que 

a noção de eficácia de um direito possui dois sentidos, sendo que a eficácia social “designa 

uma efetiva conduta acorde com a prevista pela norma; refere-se ao fato de que a norma é 

realmente obedecida e aplicada” ao passo que a eficácia jurídica seria “a qualidade de 

produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, 

relações e comportamentos de que cogita”, sem se mostrar, necessariamente, acolhida pela 

sociedade como uma norma de conduta a ser seguida. 

Sendo assim, o que se observa é que as normas de proteção ao portador do espectro 

autista são plenamente eficazes, no seu sentido jurídico, uma vez que a questão do autismo 

se faz presente, restando evidenciado nos tópicos anteriores que hoje cerca de sessenta 

crianças, a cada dez mil, são portadoras do espectro autista, necessitando assim, de uma 

legislação que regule seus direitos e imponha ao Estado o dever de garanti-los, 
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demonstrando sua aptidão em ser aplicada em casos concretos, de maneira a gerar efeitos 

jurídicos. 

O que se questiona é se as normas de proteção ao autista, bem como seus direitos sociais 

constitucionalmente estabelecidos, também possuem efetividade (eficácia social), ou seja, 

se são realmente obedecidos e aplicados, quais os resultados concretos que se observam a 

partir de sua aplicação, bem como a realização de uma análise que demonstre se o poder 

público tem efetivado os direitos sociais através da criação de políticas públicas de apoio a 

essas pessoas. 

Entende-se por efetividade a concretização do comando realizado pela norma, ou seja, 

trata-se da realização do direito, do desempenho concreto da sua função social. Para que 

uma norma tenha efetividade, é necessário primeiramente que ela possua eficácia jurídica, 

ou seja, que ela tenha respeitado os ditames legais para sua existência, que possuía 

aptidão formal para ditar situações da vida. Respeitado esse primeiro passo, é necessário 

que haja a capacidade do relato de uma norma dar-lhe capacidade de atuação. Isso quer 

dizer que se uma norma for irrealizável, não há como se falar em efetividade (FERRAZ, 

2006, p. 28). 

O doutrinador José Afonso da Silva (1994, p. 234), completando o conceito aqui exposto, 

disserta que “[...] a lei é tanto mais eficaz quanto mais se projeta no meio social, em que 

deve atuar; quanto mais seus termos abstratos se enriquecem de conteúdo social, mais 

eficaz ela é. Sem um mínimo de eficácia, a lei não passará de mera construção teórica”.  

Entendido o conceito de efetividade, importa evidenciar não só se a lei de apoio está sendo 

capaz de atuar, mas também se os Direitos Fundamentais, aqui os de segunda dimensão – 

ou Direitos Sociais – estão sendo respeitados.  Assim, para que tais direitos sejam 

respeitados, é necessário que a Administração Pública promova políticas públicas que 

visem à efetivação desses direitos sociais, sejam eles, à educação, à saúde, à cultura, à 

inclusão social, dentre outros.  

Em nível estadual, tendo aqui como base o Paraná, pode-se citar a Associação de 

Atendimento e Apoio ao Autista (AAMPARA, 2017), que se caracteriza por ser uma 

instituição sem fins lucrativos, que visa melhor qualidade de vida das pessoas com autismo, 

apoiando suas famílias no cuidado e no fortalecimento do vínculo, articulando ações de 

defesa, orientando e apoiando-os na obtenção de seus direitos. A AAMPARA atua em 

Curitiba, na capital do estado. 

Também para fins de exemplificação, na cidade de Ponta Grossa/PR, há um Centro de 

Apoio Psicossocial Infantil – CAPS-i. O CAPS-i foi implantado através do Decreto 6528 de 

11 de dezembro de 2012, e o Decreto 6533 de 12 de dezembro de 2012, estabeleceu suas 
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diretrizes. Em seu artigo 1º dispõe que tem por finalidade contribuir para a efetivação das 

diretrizes pela Lei de Reforma Psiquiátrica, através da reorganização da rede assistencial de 

saúde mental infanto-juvenil, conforme o estabelecido na Portaria GM N° 336, de 

19/02/2002, incluindo as crianças e adolescentes portadores de sofrimento mental dentro 

das propostas do SUS, incluindo-se, aqui, as crianças com TEA.   

Ainda, há na cidade uma Associação de Proteção aos Autistas (APROAUT, 2017). Ela é 

uma entidade filantrópica, com caráter de associação privada, possui convênios com o 

governo estadual (escola estadual e atendimento médico por meio do Sistema Único de 

Saúde). Ela foi fundada em 28 de agosto de 1996 e tem como objetivo, proporcionar 

atendimento especializado à criança e adolescente com Transtorno Invasivo do 

desenvolvimento, associados a movimentos estereotipados, dificuldade na interação social e 

na comunicação.    

Assim, ante essa exposição, nota-se que há uma lei federal que visa dar amparo às pessoas 

autistas, dotada de plena eficácia jurídica. Nota-se, ainda, que ao menos em nível estadual 

(Paraná) e municipal (no caso de Ponta Grossa), há a iniciativa de entidades filantrópicas e 

do poder público que possuem o intuito de contribuir para que os direitos previstos na 

legislação sejam garantidos. Pode-se considerar que tais entidades contribuem para a 

eficacia social da norma especial.  O que se questiona, é se há efetividade, ou seja, se tais 

instituições são suficientes para levar a esse grupo de pessoas com TEA todos os direitos 

que lhe são inerentes, assegurados não somente na legislação especial, mas também na 

Constituição Federal.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição de 1988 tem um caráter compromissário, de defesa dos direitos 

fundamentais, que repousam por sua vez na dignidade humana, ou seja, na concepção que 

faz do homem o fundamento e o fim da sociedade e do Estado. Nesse cenário, se faz 

necessário a implementação de Leis que apoiem camadas necessitadas da população, que 

não se veem amparadas somente pelo texto constitucional. 

Este é o caso da lei estudada na pesquisa, qual seja a Lei Federal 12.764/2012, que instituiu 

a política de proteção às pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA), nascida com 

o intuito de garantir os direitos fundamentais, em especial a saúde e a educação, além da 

inclusão social, como maneira de respeitar o princípio da dignidade humana. 

Dessa forma, num primeiro momento, o presente estudo demonstrou o conceito histórico do 

autismo, suas particularidades e a sua classificação atual no Cadastro Internacional de 

Doenças. Demonstrou também a importância da intersetorialidade no tratamento da pessoa 
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autista, para que esta encontre um tratamento adequado e uma possibilidade de progresso 

na redução dos sintomas do transtorno. 

Num segundo momento, o estudo trouxe um relato esmiuçado das previsões trazidas pela 

Lei, as diretrizes traçadas para a implementação de políticas de apoio aos autistas, bem 

como os direitos que lhe são inerentes como pessoas dotadas de dignidade.   

Viu-se, ainda, no decorrer da pesquisa que a efetividade é a concretização do comando 

realizado pela norma, ou seja, trata-se da realização do direito, do desempenho concreto da 

sua função social, ou seja, para que haja efetividade a lei deve atuar no meio social, e que, 

quanto maior seja seu enriquecimento no que diz respeito ao conteúdo social, mais efetiva 

ela é. Sem efetividade, ou eficácia social, a lei não passa de mera construção teórica.  

O estudo trouxe ainda, exemplos de políticas públicas desenvolvidas no estado do Paraná e 

no município de Ponta Grossa, demonstrando o interesse do poder público, em conjunto 

com a sociedade, em efetivar direitos previstos na legislação. O que se questiona, e isso 

vale para trabalhos futuros, é se o que existe basta, partindo do princípio que efetividade 

parcial não é efetividade.  

O que se deve esperar, é que haja uma atuação conjunta entre União, Estado e Município, 

além da abertura ao diálogo social sobre os problemas que permeiam a efetivação dos 

direitos sociais no Brasil, na difícil tarefa de concretizar os ideais de uma saúde universal e 

integral, um amplo e igualitário acesso à educação, a garantia de inclusão social, bem com 

de tantos outros direitos sociais. Somente assim será possível garantir a efetividade das leis 

de apoio ao autista e o respeito à dignidade humana. 
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