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PREFÁCIO
Além do diagnóstico do câncer, outras questões afligem os
pacientes. Num primeiro momento, muitos se perguntam o “por
quê”, outros “para quê” a doença veio. Cada um vivencia seu luto
e começa a pensar em como lidar com essa situação, pois tem que
buscar tratamentos, realizar consultas, exames e cirurgias, e esse
caminho tem sido árduo para grande parte dessas pessoas (sejam
atendidas pelo SUS ou por planos de saúde). Muitas terão que lidar
com o afastamento do trabalho, submeter-se às perícias do INSS e
repensar a alimentação e até mesmo o estilo de vida. Associado a
tudo isso, ainda há o preconceito social, o que ocasiona inúmeras
situações de discriminação em seu cotidiano.
Diante desses fatos, a legislação estabeleceu alguns direitos dos
pacientes com doenças graves (entre elas o câncer), no intuito de
facilitar o acesso a alguns bens e serviços. No entanto, percebese que há grande desconhecimento acerca de tais direitos e que
muitos pacientes não os reivindicam por não terem esclarecimentos
a respeito. Esse guia tem por objetivo auxiliar nesse processo de
divulgação dos direitos básicos que os pacientes possuem e os
caminhos para o seu efetivo acesso.
É importante também mencionar que, mesmo quando se tem
conhecimento dos direitos, são encontrados inúmeros entraves
para efetivá-los, pois há muita burocracia e criação de obstáculos
para o acesso ao que a lei determina. Mas, mesmo diante das
dificuldades, é necessário fazer valer os seus direitos.
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AUXÍLIO-DOENÇA

É um benefício que o trabalhador segurado da previdência
social irá receber se ficar, por um período maior que 15 dias,
afastado do trabalho por motivo de doença. Até o 15º dia a
empregadora deverá arcar com tal custo. É preciso que se
requeira o benefício junto ao INSS em 30 dias e, caso ultrapasse
esse prazo, o início do pagamento será quando for feito o
requerimento. Para empregadas domésticas, contribuintes
individuais, avulsos, segurados facultativos e desempregados
que contribuem para o INSS, o auxílio doença será devido
desde o primeiro dia da doença.
É possível que o INSS já estabeleça o dia do retorno ao trabalho
(é o que chamamos de alta programada). Mas a pessoa tem
direito a requerer nova perícia caso entenda que não tem
condições de voltar ao trabalho.
Disque 135 para requerer o auxílio e agendar a perícia.
Também é possível fazer o pedido pelo site www.previdencia.
gov.br ou ir à agência da previdência mais próxima da sua
residência. É preciso demonstrar que contribui para o INSS
ou levar a Carteira de Trabalho junto com o laudo médico que
descreva o estado clínico.
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PROTEÇÃO TRAZIDA PELA
SÚMULA 443 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO

Em muitos casos, o trabalhador fica durante bastante tempo
usufruindo do auxílio-doença.
No caso dos pacientes com câncer, sabemos que o tratamento
com quimioterapia, radioterapia, dentre outros procedimentos
pode levar meses (ou até anos). Quando a pessoa recebe
alta previdenciária e precisa voltar ao trabalho, sente-se
fragilizado e, muitas vezes, deslocado do ambiente laboral
devido ao afastamento.
Além disso, as pessoas que passaram por um tratamento
para combater o câncer, sofrem preconceito e podem ser
dispensados pelos seus empregadores sem justa causa, mas
que por trás dessa dispensa, há uma motivação: não continuar
com um empregado que passou por esse adoecimento.
Diante de tal fato, o Tribunal Superior do Trabalho – TST
- criou a súmula 443 que assim estabelece: “Presume-se
discriminatória a despedida de empregado portador do
vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma
ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à
reintegração no emprego.”
Não se trata de lei, mas é um entendimento da instância
máxima da área trabalhista que tem orientado decisões de
juízes por todo o Brasil.
O objetivo da súmula é trazer um pouco de tranquilidade para
o trabalhador que acabou de passar por todo um processo de
recuperação.
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SAQUE DO FGTS

Todo empregado tem direito a um depósito mensal relativo a
8% sobre a sua remuneração, que será depositado pelo patrão
numa conta em nome do trabalhador.
Esse valor poderá ser sacado apenas nas hipóteses previstas
na Lei do FGTS (8036/90). Por exemplo, quando o empregado
é dispensado sem justa causa, para aquisição da casa própria
entre outras. Outra hipótese em que o trabalhador poderá
retirar os valores depositados é o acometimento de doença
grave, por exemplo o câncer, pela previsão trazida pela Lei
8.922/1994. A possibilidade de saque se estende não apenas
ao trabalhador que esteve com neoplasia maligna, mas também
aos seus dependentes. É importante esclarecer quem são
considerados dependentes pela Previdência Social conforme o
Art. 16 da Lei 8.213/1991: cônjuge, companheiro(a) (inclusive
uniões homoafetivas), filho menor de 21 anos ou inválido, pais,
irmão menor de 21 anos ou inválido. Para os pais e irmãos,
a dependência econômica deve ser comprovada. Para os
demais, é presumida, ou seja, já se considera que dependem
do segurado para sua sobrevivência.
Se o pai e a mãe tiverem depósitos do FGTS, poderão sacar das
duas contas para tratamento de filhos.
No caso de neoplasia maligna (câncer), a pessoa deverá dirigir-se
a uma agência da Caixa Econômica Federal para requerer o saque.
Telefone: 0800.726.0207
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Site: www.fgts.gov.br

Documentos necessários:

Carteira de trabalho, identidade, comprovante do PIS,
laudo de biópsia que comprove a doença, atestado
médico com diagnóstico e o CID (Classificação
Internacional de Doenças) com validade de 30 dias.
Persistindo os sintomas da doença, o paciente poderá
efetuar o saque enquanto tiver saldo, bastando para tal
apresentar os documentos.
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ISENÇÕES PARA
COMPRA DE VEÍCULO

A pessoa acometida de neoplasia maligna tem direito a várias
isenções relacionadas à aquisição de veículos.
É importante esclarecer que apenas o acometimento da doença
não dá o direito, mas se, em decorrência dela, o paciente ficar
com alguma deficiência, aí terá as isenções.
Um primeiro imposto é sobre produtos industrializados (IPI). A
isenção poderá ser para a própria pessoa que tem a deficiência e
que precisará de veículo adaptado às suas necessidades, ou para
seu representante legal, nos casos em que a pessoa não possa
dirigir qualquer tipo de veículo (deficientes visuais, deficiência
mental, etc).
A isenção é apenas para veículos de fabricação nacional e só
poderá ser utilizada a cada 2(dois) anos. Depois desse prazo,
caso o beneficiário queira vender o carro, poderá pedir a baixa
junto ao Ministério da Fazenda. No entanto, se for comprar
outro veículo, terá que repetir todo o processo.
Para conseguir a isenção do IPI é preciso dirigir-se ao
Departamento médico do DETRAN (ou clínicas a ele
conveniadas). É preciso levar a carteira de motorista, o laudo
médico do cirurgião e do oncologista (mencionando o tipo de
de cirurgia, o tipo de câncer, as sequelas, o tratamento que
está sendo realizado, o CID e o CRM do médico), cópia dos
documentos pessoais e pagamento de taxa junto ao DETRAN.
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Depois é preciso procurar a Receita Federal para se habilitar
à isenção devendo haver o preenchimento dos formulários
próprios da receita, que poderão ser encontrados no site www.
receita.fazenda.gov.br (segundo os seguintes passos: cidadão/
isenções especiais/isenção de IPI/IOF para pessoas portadoras
de deficiência ou Autista). Também será possível conseguir os
formulários numa unidade de atendimento da Receita Federal.
O agendamento para dar entrada no pedido dever ser feito
também pelo site.
Outro imposto que também terá isenção é o ICMS para a
compra de veículo. Por tratar-se de imposto estadual, cada um
tem uma alíquota própria. Aqui também terão direito as pessoas
consideradas incapacitadas para dirigir veículo convencional.
O carro deverá ser novo, de fabricação nacional e não
ultrapassar o valor de R$ 70.000,00. Para a Receita Estadual,
a comprovação de condição de deficiente pode ser a mesma
utilizada para a Receita Federal para a isenção do IPI.
No caso da pessoa com deficiência não ter condições de dirigir,
deverão ser indicada até 3(três) pessoas que irão dirigir para
ela. Para as pessoas com deficiência que precisarem fazer
um financiamento para a compra do carro adaptado às suas
necessidades, também haverá a isenção do IOF (Imposto
sobre operações Financeiras) e as exigências são as mesmas
mencionadas acima para a isenção do ICMS.
Para requerer a isenção do IOF, é preciso dirigir-se à Receita
Federal munido do atestado da deficiência emitido pelo
DETRAN em que esteja descrito o tipo de deficiência física e
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a incapacidade de dirigir veículo convencional, além da
habilitação para dirigir veículo com adaptações. Diferentemente
das outras isenções, a do IOF só poderá ser usada uma vez e o
carro só poderá ser vendido após 3 anos de sua aquisição.
Ainda relacionado à aquisição de veículo, é importante
mencionar também a isenção do IPVA (Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores). Por ser um imposto
estadual, temos variação das alíquotas e das regras em todo
o país.
Aqui também se utiliza a mesma lógica das isenções acima,
ou seja, só terá direito o paciente com câncer que se tornar
deficiente por causa da doença e tiver limitações para dirigir
um veículo convencional. A isenção é apenas para o IPVA, sendo
devidas as demais taxas (seguro obrigatório, etc).
No Espírito Santo, a Lei 8.838/2008 prevê a isenção e diz que,
para tanto, a condição de deficiente deverá ser previamente
reconhecida pela Secretaria da Fazenda-SEFAZ, mediante
requerimento acompanhado de laudo médico do Sistema Único
de Saúde, especificando o tipo de deficiência. A Secretaria da
Fazenda (que é estadual) aceita o parecer que reconheceu o
direito à isenção do IPI pela Receita Federal.
Para finalizar esse tópico, é preciso mencionar o caso dos
pacientes que tiveram câncer de mama e retiraram os gânglios
linfáticos da axila. Infelizmente, alguns médicos do DETRAN não
têm emitido laudo com base em tal sequela. Tenho relatos de
inúmeros pacientes que tiveram muita dificuldade em conseguir
o laudo (tendo, inclusive, que buscar a Justiça). Sabemos que tal
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procedimento causa danos irreversíveis ao braço, limitando os
movimentos e impondo inúmeras restrições de uso do membro.
A própria Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
afirma, na NBR 14970, que é considerada deficiência a
lesão causada por alteração da motricidade e sensibilidade,
alterações da marcha e perda da amplitude articular, sequelas
neurológicas, entre outras.
Assim, percebemos claramente que se trata mesmo de uma
deficiência, mas encontra muita resistência de alguns médicos
do DETRAN.

11

05

ISENÇÃO DE IPTU

Alguns municípios elaboraram leis prevendo a isenção do IPTU
(Imposto sobre Propriedade Territorial e Predial Urbana).
Há um projeto de Lei Complementar em tramitação no Congresso
Nacional (PLC 432-08) propondo a isenção para pessoas com
doenças graves (inclusive o câncer) em todo o Brasil.
Há municípios que têm leis próprias prevendo a isenção,
como é o caso de Vila Velha, em que a Lei 3.375/1997, em
seu Art. 155, diz que são isentos do pagamento do IPTU:
“III - os aposentados, os pensionistas, os ex-combatentes, os
funcionários públicos municipais e do Município de Vila Velha
e a reforma motivada por acidente em serviço, os portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome
da imunodeficiência adquira (Aids), hepatopatia grave, fibrose
cística (mucoviscidose), com base na conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma)”
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QUITAÇÃO DO
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO

Nos contratos de financiamento imobiliário é preciso verificar
se há cláusula de quitação por morte ou invalidez permanente
que decorra do câncer ou de outra doença grave. A doença
que ocasionou a incapacidade deve ter sido adquirida após a
assinatura do contrato de compra do imóvel.

PRIORIDADE EM
PROCESSOS
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Desde 2009, pela Lei 12.008, as pessoas que tem doenças graves
(câncer inclusive) tem o direito de prioridade no julgamento
de seus processos em todas as instâncias e devem requerer tal
condição à autoridade competente. O direito estende-se também
a processos administrativos, como, por exemplo, pedidos junto
ao INSS, à Receita Federal, entre outras.
O Novo Código de Processo civil (Lei 13.105/2015) repetiu
tal hipótese no Art. 1048, I. Também haverá prioridade no
atendimento junto à Defensoria Pública.
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APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

A Aposentadoria é um benefício garantido à pessoa que for
considerada incapaz de continuar trabalhando e independe de
tempo de serviço para ser requerida quando a pessoa estiver
acometida de doença grave (incluindo o câncer).
Caso a pessoa aposentada necessitar do auxílio de outra,
poderá ter um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício.
O Decreto 3048/99 possui uma lista das situações em que
o acréscimo é devido, como por exemplo: doença que exija
permanência contínua no leito, incapacidade permanente para
as atividades da vida diária, entre outras.
Para requerer o benefício da aposentadoria é preciso entrar
em contato com o INSS pelo telefone 135, pelo site www.
previdencia.gov.br ou dirigir-se a uma de suas agências. Para
os requerentes que forem empregados, o empregador poderá
intermediar tal pedido.
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PENSÃO
POR MORTE

A pensão por morte é um benefício que será destinado aos
dependentes do trabalhador. Aqui, da mesma forma que a
aposentadoria por invalidez, não é exigido um número mínimo
de contribuições ao INSS. A exigência é que o pedido seja feito
enquanto o trabalhador ainda tenha a qualidade de segurado.
É importante esclarecer o que significa “manter a qualidade de
segurado da Previdência”. A Lei 8213/91 (podendo mencionar
alguns exemplos) estabelece vários prazos:
• Até 12 meses após cessar algum benefício ou pagamento
das contribuições;
• Até 24 meses se o trabalhador já pagou mais de 120
contribuições;
• Sem limite de prazo para quem estiver recebendo qualquer
benefício previdenciário.
Também é fundamental sabermos quais são as pessoas
consideradas dependentes do segurado. É também a Lei
8.213/91 que estabelece a lista:
• O marido, a esposa, companheiro ou companheira (inclusive
uniões homoafetivas), os filhos menores de 21 anos ou
inválidos. Em tais casos mencionados acima, a dependência é
presumida, ou seja, não é preciso prová-la;
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• Os pais do segurado, os irmãos menores de 21 anos ou
inválidos (nesses casos, é preciso comprovar a dependência
que tinham com o segurado).
Outro aspecto importante é que, se houver mais de um
dependente, a pensão será dividida entre eles. Caso o cônjuge
(marido ou esposa) for divorciado ou separado, só terá direito
ao benefício se estiver recebendo pensão alimentícia do
segurado falecido.
Da mesma forma que a aposentadoria por invalidez, a pensão
pós morte deve ser requerida junto ao INSS pelo telefone 135
ou numa agência da Previdência. O site www.previdencia.gov.br
possui muitas informações relevantes sobre tal benefício.
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AMPARO SOCIAL AO IDOSO
E AO DEFICIENTE

Trata-se de um benefício no valor de um salário mínimo por
mês para pessoas acima de 65 anos e que não tenham fonte
de renda e também para pessoas com deficiência, que estejam
incapacitadas para o trabalho. Alguns requisitos são exigidos:
a pessoa não pode estar vinculada a nenhum regime de
previdência e nem receber qualquer benefício. Tanto para o caso
dos idosos quanto para pessoas com deficiência, o interessado
deve comprovar que a renda total da família, dividida pelo
número de pessoas, é inferior a 25% do salário mínimo.
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MEDICAMENTOS

Esse direito é de fundamental importância para os pacientes
com câncer, pois sabemos que são medicamentos de alto
custo. Tanto pacientes atendidos pelo SUS como por planos
de saúde têm tal direito. Há uma lista de remédios elaborada
pelo Ministério da Saúde para o tratamento do câncer, mas
pode ocorrer que seja prescrito um remédio que não conste
na lista. Nesse caso, o paciente deverá procurar a Secretaria
de Saúde (estadual ou municipal) ou o plano de saúde,
munido da receita para fazer o pedido. Se não obtiver êxito, o
caminho é procurar a justiça.
Reclamações poderão ser feitas pelo número 136 da Ouvidoria do
SUS (ligação gratuita) ou pelo site www.portalsaude.saude.gov.br.
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Contatos importantes
• Defensoria Pública Estadual: 3198-3300
www.defensoria.es.def.br
• Defensoria Pública da União: 3145-5600 e 3145-5615
www.dpu.def.br
• Ordem dos Advogados do Brasil: 3232-5600
www.oabes.org.br

Sites interessantes para consulta
www.oncoguia.com.br
www.inca.gov.br
www.neon.med.br
www.accamargo.org.br
www.abrapac.org.br
www.cancer.org.br
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