
  

 

Um guia para pais de crianças  

e adolescentes (3-21 anos) 

Essa publicação faz parte de uma série sobre as opções de 

resolução de disputas da Individuals with Disabilities Education Act, 

IDEA (lei de educação de indivíduos com deficiência).  

Os guias para os pais nesta série incluem:  

Mediação de educação especial IDEA  

Queixas por escrito de educação especial IDEA  

Pedidos de audiência/queixas processuais  

de educação especial IDEA  

Reuniões para resolução de educação especial IDEA 

Essa publicação descreve os pedidos de audiência/queixas processuais geralmente para a 
parte B da IDEA. Não tem como finalidade interpretar, modificar ou substituir salvaguardas ou 

requerimentos processuais da lei federal ou estadual. 
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Uma queixa processual é um documento escrito usado para 
solicitar uma audiência processual relacionada com a 

identificação, avaliação ou colocação educacional de uma 

criança com uma deficiência ou a provisão de uma educação 
pública (FAPE) adequada para a criança. A queixa pode ser  

feita por um parente ou agência pública (como o distrito escolar 

do seu filho). Isso inicia um processo que pode levar a uma 
audiência formal onde um auditor decide o resultado.  
 

 Queixas processuais também podem ser chamadas de 

“pedidos de audiência”. 

 Alguns exemplos de quando um parente pode registrar uma 

queixa processual incluem:  

 Você não concorda com os resultados da avaliação do 
seu filho(a) no que diz respeito a elegibilidade dele(a) 

para educação especial e serviços relacionados. 

 Você acha que o programa de educação 

individualizada (IEP) desenvolvido pela equipe IEP do 

seu filho não atende às necessidades de educação 
especial e serviços relacionados. 

 Você acredita que a escola não está fornecendo os 

serviços inclusos no IEP do seu filho. 

 Você não concorda com a decisão de colocação do 

distrito escolar para o seu filho.  

 Os detalhes sobre como registrar uma queixa processual 

estão disponíveis em sua agência de educação estadual 

(SEA). 

As regulamentações estaduais associadas com os 

processos de resolução de dispostas IDEA variam muito. 

Os parentes e familiares são incentivados a entrar em 

contato com sua agência educacional estadual ou um 

centro de parentes para obter mais informações. 

O que é um pedido de audiência/queixa processual? 
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Coisas importantes a saber antes de registrar um pedido 

de audiência/queixa processual... 

 O IDEA exige que uma queixa processual inclua 

pelo menos as seguintes informações: 

 O nome da criança; 

 O endereço da criança ou informações de 

contato para uma criança sem-teto; 

 O nome da escola da criança; 

 Uma descrição do problema específico 

relacionado à criança e os fatos relacionados 

ao problema; e 

 Ideias ou sugestões de como resolver  

o problema. 

 O parente ou distrito escolher registrando o pedido 

de audiência/queixa deve enviar uma cópia para  

a outra parte na mesma hora que o pedido é 

registrado com o SEA. 

 Um pedido de audiência/queixa que não tem o 

conteúdo exigido pode ser dispensado ou devolvido, 

o que pode atrasar a resolução do problema.  

O que acontece depois que registro um pedido de audiência/

queixa? 

 Geralmente, o SEA ou auditor enviará uma carta para você e 
para o distrito escolar com informações sobre o que você deve 

esperar que aconteça. Essa carta inclui:  

 O nome e informação de contato do auditor atribuído ao 

seu caso; 

 Os prazos do processo e as coisas importantes dele; 
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 Informações sobre os requerimentos da reunião para 

resolução e disponibilidade de mediação; e 

 Informações sobre qualquer recurso jurídico gratuito ou 

de baixo custo disponível na área. 

 O distrito escolar terá 10 dias corridos para responder sua 

queixa processual. Se o distrito escolar registrou a queixa, você 
terá 10 dias corridos para responder aos problemas listados na 

queixa deles. 

 O distrito escolar deve marcar uma reunião para resolução  

a acontecer até 15 dias corridos do recebimento da sua 

queixa, a não ser que você e o distrito escolar concordem por 
escrito em não ter uma reunião para resolução ou usar 

mediação. Consulte Reuniões para resolução de educação 
especial IDEA para obter mais informações. 

 Se uma audiência processual acontecer, o auditor deve enviar 
uma cópia do veredito da audiência para cada parte em até  

45 dias corridos do início da audiência ou, se o auditor tiver 

concedido uma extensão do cronograma da audiência, até o 
final da extensão.  

Perguntas sobre pedidos de audiência/queixas processuais 

Existe um limite para preencher um pedido de audiência/queixas 

processual? 

A não ser que a exceção para o tempo limite se aplique, os 

problemas que você listar na sua queixa processual devem ter 

ocorrido em até 2 anos antes da queixa ou da data que você 
tomou conhecimento do problema. Em alguns estados, o tempo 

limite para registrar a queixa é menor do que 2 anos, então é 
importante registrar sua queixa o quanto antes.  

Existe um formulário especial que devo usar? 

Não, seu SEA deve disponibilizar um formulário de queixa 

processual, mas você não precisa usá-lo. Ler o formulário e ver  
as informações que ele pede podem lhe ajudar a organizar seus 

pensamentos antes de escrever uma queixa.  
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Qual é o período de resolução? 

É o período de 30 dias corridos que começa depois que o distrito 
escolar recebe a queixa processual do pai ou responsável. É 

durante esse período que uma reunião para resolução acontece. 

As reuniões para resolução oferecem aos pais e distritos 
escolares uma oportunidade de resolver os problemas antes  

de irem para uma audiência. 

Onde o meu filho vai estudar depois que eu registrar um pedido de 

queixa/audiência processual? 

Do momento que uma queixa é registrada até a sua resolução, 

seu filho permanece na escola onde estuda atualmente, a não 
ser que você e a escola acordem outra coisa. Isso geralmente é 

chamado de “pendência” ou “permanecer imóvel”. Se sua queixa 

envolve a admissão à escola pública pela primeira vez, com a 
sua permissão, seu filho pode ser colocado na escola pública até 

que todos os detalhes relacionados a queixa processual sejam 

resolvidos.  

Preciso de um advogado para registrar um pedido de queixa/

audiência processual? 

Não, o pai ou responsável não precisa de um advogado para 

registrar uma queixa processual. Por causa da natureza jurídica 
dos procedimentos processuais, os pais podem optar por 

contratar um advogado. Os distritos escolares geralmente são 
presentados por advogados. Os centros para pais e responsáveis 

também podem ajudar com indicações de advogados.  

E se eu precisar de um intérprete? 

É importante que você seja capaz de entender e participar 
completamente dos procedimentos do processo. Deixe todos  

os envolvidos informados de que você precisa de um intérprete. 

Entre em contato com o seu SEA para obter mais informações.  

Para mais informações sobre como resolver 

disputas de educação especial e as opções de 

resolução de disputas de educação especial 

disponíveis no IDEA, visite o Website do CADRE:  

cadreworks.org 

http://www.cadreworks.org
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O que é uma audiência processual? 

Uma audiência é um processo mais formal do que outras opções 
de resolução de disputas. É conduzida por um auditor que 

considera as informações fornecidas por ambas as partes, pode 

fazer perguntas a testemunhas e toma uma decisão acerca da 
disputa. O auditor é imparcial e é instruído acerca do IDEA. 

Quando e onde ocorre a audiência? 

A audiência deve ocorrer em um local e data que seja 
conveniente para o pai e para a criança envolvida. Algumas  

vezes a audiência ocorre em vários dias. Elas geralmente são 

feitas em prédios públicos com salas de reunião com espaço 
suficiente, como tribunais, prefeituras e bibliotecas.  

Um auditor pode fazer ajustes no cronograma de 45 dias de  

uma audiência? 

Sim. O auditor pode conceder uma extensão específica do 
cronograma da audiência se você ou a escolar solicitar. 

Quem costuma comparecer à audiência? 

Geralmente, os pais e funcionários da escola, seus advogados  

e outras pessoas que foram convidadas por eles podem 
comparecer à audiência. Além disso, um pai ou responsável 

pode permitir que o público observe a audiência. 

O que acontece com a decisão da audiência? 

O SEA é responsável por se certificar de que a decisão do auditor 

seja seguida, exceto se a decisão for recorrida. O SEA também 

precisa compartilhar uma cópia (com as informações de 
identificação pessoal removidas) com a comissão consultiva do 

estado e certificar-se de que a decisão esteja disponível para  

o público. 

Posso recorrer à decisão? 

Sim. Ambas as partes podem recorrer à decisão de uma 

audiência. Para informações sobre apelos no seu estado, 

consulte com seu SEA ou centro de pais e responsáveis.  

Perguntas sobre audiências processuais 
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É importante saber exatamente quanto tempo você tem para 
recorrer. Em muitos estados, os apelos devem ser registrados  

em um período curto, como 30 a 60 dias corridos após a decisão 

do auditor. 

Tenho direito a uma cópia do registro da audiência? 

Sim. Os pais têm direito a um registro da audiência, das 

descobertas dos fatos e da decisão da audiência sem  

nenhum custo. 

E se o distrito escolar não cumprir a decisão do auditor? 

Se o distrito escolar não estiver cumprindo a decisão do auditor, 

você pode registrar uma queixa por escrito com o SEA, solicitando 

que eles imponham a decisão. Consulte Queixas por escrito de 
educação especial IDEA para obter mais informações. 

Considerações sobre audiências/queixas processuais 

 O processo é considerado como a opção de disputa mais 
controversa e menos colaborativa e pode danificar a relação  

de trabalho entre os educadores e os familiares.  

 Algumas questões que podem preocupar um pai, como quem a 
escola contrata, não são apropriadas para uma audiência.  

 Em uma audiência, um auditor que não conhece o seu filho 

toma a decisão.  

 Na reunião de mediação ou para resolução, uma solução é 
encontrada por você, funcionário da escola e outras pessoas  

que conhecem o seu filho melhor. 

 A maioria das queixas são resolvidas sem precisar de uma 
audiência, frequentemente através do uso de uma mediação  

ou em uma reunião para resolução.  

 Para garantir a imparcialidade do auditor, este não pode falar 
com nenhuma das partes sobre a queixa ou sobre a audiência.  

 A decisão do auditor é juridicamente vinculativa, mesmo se você 

discordar do resultado, a não ser que a decisão seja recorrida. 
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Solicitações de 

audiência expedida 

Uma audiência expedida só pode ser solicitada em algumas 
situações. Esse tipo especial de queixa processual é usada 

quando os pais discordam da decisão do distrito escolar 

relacionada à disciplina do filho, afetando a colocação da criança.  

Os pais também podem registrar um pedido de audiência 

expedida quando discordam com a decisão do distrito escolar 

sobre se um comportamento da criança está relacionado com a 
deficiência da mesma. A decisão é chamada de determinação de 

manifestação.  

Um distrito escolar pode registrar um pedido de audiência 
expedida quando acredita que o comportamento da criança pode 

ser perigoso para ela ou para os outros.  

 Os pedidos de audiência expedida devem incluir as mesmas 
informações exigidas para uma queixa processual.  

 As exigências para registrar pedidos de audiência expedida 

podem variar em diferentes estados. Os procedimentos 
também podem ser diferentes de outras queixas processuais. 

 Uma reunião para resolução deve acontecer em até 7 dias 
corridos, a não ser que você e o distrito escolar concordem por 

escrito em não ter uma reunião para resolução ou usar mediação.  

 Se a disputa não for resolvida em até 15 dias corridos,  
o cronograma da audiência continua. 

O que acontece depois que registro um pedido de audiência  

expedida? 



9 

 

*!* Uma observação sobre os cronogramas de 

audiência expedida *!* 
 

É importante ter em mente as diferenças no 

cronograma expedido, especialmente durante ou perto 

das épocas em que a escola é fechada, como nas 

férias ou feriados prolongados. 

 

Dia escolar tem o mesmo significado para todas as 

crianças na escola, incluindo crianças com deficiências, 

o que significa os dias que elas devem comparecer  

à escola.  

 

Dia corrido significa todos os dias do calendário, 

incluindo feriados e finais de semana. 

 A audiência deve acontecer em até 20 dias escolares do 
registro do pedido de audiência expedida. 

 O auditor deve emitir uma decisão em até 10 dias escolares 

da data da audiência. 

Perguntas sobre audiências expedidas 

Consulte também as perguntas sobre audiências/queixas processuais 
 

Onde o meu filho vai estudar depois que eu registrar um pedido de 

audiência expedida? 

Seu filho precisa ficar no ambiente educativo escolhido pela equipe 
IEP dele até que o auditor emita uma decisão ou o período de 

tempo para que a ação disciplinaria perca a validade, a não ser  

que você e a escola acordem outra coisa. 

Um auditor pode estender o cronograma da audiência expedida? 

Não, um auditor não pode estender o período de resolução, data  

da audiência ou prazo para emitir uma decisão de um pedido de 
audiência expedida.  
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Fontes de informações importantes 

O que acontece depois da audiência expedida? 

Como qualquer decisão de audiência, o SEA deve garantir que a 

decisão do auditor seja seguida, salvo se a decisão for recorrida.  

O SEA também precisa compartilhar uma cópia (com as 
informações de identificação pessoal removidas) com a comissão 

consultiva do estado e certificar-se de que a decisão esteja 

disponível para o público.  

E se eu discordar com a decisão da audiência? 

A decisão de uma audiência expedida pode ser recorrida.  

Para mais informações sobre como registrar um recurso no seu 

estado, você pode verificar com o seu SEA ou centro de pais e 
responsáveis. Eles saberão os prazos importantes e exigências 

para o registro.  

Uma lista atual de todos os 

centros de pais e responsáveis 

no país está disponível no Center 

for Parent Information and 

Resources (CPIR): 

  

ou ligue para (973) 642-8100  
 

 

 

O Center for Appropriate Dispute 

Resolution in Special Education 

(CADRE) é o centro de assistência 

técnica nacional sobre resolução 

de disputas:  

ou ligue para (541) 686-5060 
 

 

 

Informações sobre a lei de 

educação de indivíduos com 
deficiência (IDEA) estão 

disponíveis online: 

https://sites.ed.gov/idea/ 

http://www.parentcenterhub.org/find-your-center
http://www.parentcenterhub.org/find-your-center
http://www.cadreworks.org
https://sites.ed.gov/idea/
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Observações 
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O seu centro de pais de responsáveis local: 

Região 1 Centro TA de pais e responsáveis 

NJ Statewide Parent Advocacy Network 
35 Halsey St., 4th Floor 

Newark, NJ 07102 
Tel: (973) 642-8100 Fax: (973) 642-8080 

Website: spanadvocacy.org 
 

Região 3 Centro TA de pais e responsáveis 
Parent to Parent of Georgia 

3070 Presidential Pkwy, Suite 130 
Atlanta, GA 30340 

Tel: (800) 229-2038 Fax: (770) 458-4091 
Website: p2pga.org 

 

Região 5 Centro TA de pais e responsáveis 
PEAK Parent Center 

611 N. Weber, Suite 200 
Colorado Springs, CO 80903 

Tel: (800) 284-0251 Fax: (719) 931-9452 
Website: region5ptac.org  

 

Região 2 Centro TA de pais e responsáveis 

Exceptional Children's Assistance Center 
907 Barra Row, Suites 102/103 

Davidson, NC 28036 
Tel: (704) 892-1321 Fax: (704) 892-5028 

Website: ecac-parentcenter.org  
 

Região 4 Centro TA de pais e responsáveis 

WI FACETS 
600 W. Virginia St., Ste. 501 

Milwaukee, WI 53204 
Tel: (877) 374-0511 Fax: (414) 374-4655 

Website: wifacets.org 
  

Região 6 Centro TA de pais e responsáveis 
Matrix Parent Network & Resource Center 

94 Galli Drive, Suite C 
Novato, CA 94949 

Tel: (415) 884-3535 Fax: (415) 884-3555 
Website: matrixparents.org  

 
Center for Parent Information and Resources (CPIR) 

35 Halsey St., 4th Floor 
Newark, NJ 07102 

Tel: (973) 642-8100 Fax: (973) 642-8080 
Website: parentcenterhub.org 
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Para encontrar um centro de pais e responsáveis na sua área,  

entre em contato com: 

http://www.spanadvocacy.org
http://p2pga.org/
http://www.region5ptac.org
http://www.ecac-parentcenter.org
http://www.wifacets.org
http://matrixparents.org
http://www.parentcenterhub.org/

