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NOTÍCIAS

Falta de regulamentação da avaliação da deficiência é discutida em audiência pública na
Câmara dos Deputados

A falta de regulamentação da avaliação da deficiência foi discutida em 
audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência da Câmara dos Deputados, tendo sido criticada por gerar o 
descumprimento da determinação legal. A Lei Federal nº 13.146/2015 (Lei 
Brasileira de Inclusão) estabelece que “a avaliação da deficiência, quando 
necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará: os impedimentos nas funções e nas 
estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a 
limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação”. 
Ainda, a norma incumbiu o Poder Executivo de criar instrumentos para 

avaliação da deficiência. Diante disso, foi criado o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência. O comitê é coordenado pela 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e tem a finalidade de criar 
instrumentos para a avaliação biopsicossocial da deficiência e estabelecer diretrizes bem como 
procedimentos relativos ao Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Cadastro-
Inclusão. Para acessar a notícia completa, clique aqui.

STJ concede adicional de 25% a todo aposentado que necessite de assistência permanente
de terceiros

Ao julgar recurso repetitivo sobre o tema, a Primeira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria de cinco a quatro, 
que comprovada a necessidade de auxílio permanente de terceira 
pessoa, é devido o acréscimo de 25% em todas as modalidades de 
aposentadoria pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). Diante dos possíveis impactos orçamentários da decisão do 
STJ, o governo deve recorrer, especialmente considerando o atual e 

crescente déficit da previdência que, apenas no primeiro semestre de 2018, já somava mais de R$ 
90 bilhões. Para acessar a notícia completa e os processos correlatos no site do STJ, clique aqui. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/559235-DEBATEDORES-CRITICAM-FALTA-DE-REGULAMENTACAO-DA-AVALIACAO-BIOPSICOSSOCIAL-DA-DEFICIENCIA.html
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Adicional-de-25%25-deve-ser-pago-a-todo-aposentado-que-precise-da-ajuda-permanente-de-terceiros
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Beneficiários do BPC devem se inscrever no Cadastro Único até dezembro de 2018 para
continuidade do pagamento

Idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) devem se inscrever no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚnico) até 
dezembro deste ano. O cadastramento pode ser feito nos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nas secretarias de 
assistência social dos municípios. Sem este cadastro, idosos e 
pessoas com deficiência perderão o benefício em 2019. A Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742/1993, 

estabelece que o BPC seja revisto a cada dois anos, mas a revisão não era feita pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) desde 2008 (art. 21. O benefício de prestação continuada deve 
ser revisto a cada dois anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem). O 
BPC assegura um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, 
que comprovem não ter meios de prover a própria subsistência. Assim, o CAOPIPCD sugere que os 
Promotores de Justiça com atuação nestas áreas estejam atentos à realização do cadastro, exigindo 
que os municípios divulguem tal exigência aos cidadãos, bem como verifiquem se o atendimento 
ofertado está sendo adequado.

Publicada a lei que cria censo para pessoas com transtorno do espectro autista no Paraná

Em 10 de julho foi publicada a Lei Estadual nº 19.590/2018, que cria 
o “Programa Censo de Pessoas com TEA e seus Familiares”, bem 
como seu cadastramento, no âmbito do Estado do Paraná, com “o 
objetivo de identificar, mapear e cadastrar o perfil sócio-econômico-
étnico-cultural das pessoas com Transtorno do Espectro Autista - 
TEA e seus familiares, com vistas ao direcionamento das políticas 

públicas de saúde, educação, trabalho e lazer desse segmento social”, conforme disposto no art. 1º. 
Esta lei, que torna obrigatória a realização de censo quadrienal das pessoas com TEA no Estado, 
repercute em demandas importantes deste segmento populacional, referentes à necessidade de 
levantamento demográfico e à qualificação dos profissionais no estado para adequado tratamento 
multidisciplinar do autismo. Ressalta-se, ainda, que o registro da pessoa com TEA no cadastro 
estadual será feito mediante a apresentação do laudo de avaliação realizado por um médico 
neurologista ou psiquiatra, com apoio da equipe multidisciplinar composta por psicólogo, psiquiatra, 
fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. A pessoa cadastrada poderá receber, a pedido, uma carteira 
de identificação, com prazo de validade indeterminado, para que possa usufruir dos direitos das 
pessoas com deficiência previstos na Constituição e na Lei Federal nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de 
Inclusão).

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Coordenadora do CAOPIPCD participará da revisão do Estatuto do Idoso
A Subcomissão Especial para reformular e atualizar o Estatuto do 
Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a Política Nacional do Idoso (Lei nº 
8.842/1994), da Câmara dos Deputados, convidou a Procuradora de 
Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, Coordenadora do CAOPIPCD, 
para participar dos trabalhos da Subcomissão, com notas técnicas e 
avaliação do andamento dos encaminhamentos, ressaltando-se que 
o convite justificou-se “pela sua reconhecida atuação na área, bem 
como sua participação na elaboração do Estatuto do Idoso no ano 
de 2003”. A participação da Procuradora neste trabalho foi 
autorizado pela Procuradoria-Geral e já teve início.
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PL do Senado quer estabelecer regra transitória de reconhecimento da condição de pessoa
com deficiência

Em razão da insegurança jurídica diante da ausência de 
regulamentação pelo Poder Executivo da aplicabilidade da 
avaliação biopsicossocial, o Senador Cássio Cunha Lima elaborou 
o Projeto de Lei do Senado n° 84, de 2017, a fim de estabelecer 

regra transitória de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. O PL estabelece que 
“até que sejam criados mecanismos pelo Poder Executivo para avaliação da deficiência serão 
suficientes para a identificação da pessoa com deficiência laudos emitidos por profissionais 
habilitados para o reconhecimento de condições físicas, mentais, sensoriais ou funcionais 
significativamente diferentes dos padrões socialmente construídos, que, em razão de barreiras 
físicas, atitudinais, normativas ou operacionais, sujeitem essa pessoa a restrições no acesso a bens, 
serviços e espaços, limitando a sua participação plena e efetiva na sociedade e o exercício de seus 
direitos em igualdade de condições com as demais pessoas”. O Projeto está “pronto para pauta” na 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Secretaria de Apoio à Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa), do Senado. Para acessar o Texto Inicial do Projeto e a 
tramitação, clique aqui.

Decretos regulamentam LBI em relação à acessibilidade em hotéis e em condomínios
residenciais

O decreto nº 9.296/2018 regulamentou o art. 45 da Lei nº 
13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que dispôs que “os 
hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se 
os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de 
acessibilidade, conforme legislação em vigor”. Com o novo decreto, 
os estabelecimentos novos deverão ter os projetos arquitetônicos 
adaptados aos parâmetros de acessibilidade, propiciando o adequado 
atendimento às pessoas com deficiência. Os estabelecimentos já 
existentes atenderão os prazos e percentuais previstos nos artigos 3º 
e 4º, observando-se também a acessibilidade nas áreas comuns. Já o 

decreto nº 9.451/2018 regulamenta o art. 58 da Lei Brasileira de Inclusão e trata da acessibilidade 
nas edificações de uso privado multifamiliar. Os novos empreendimentos residenciais deverão 
incorporar recursos de acessibilidade em todas as áreas de uso comum. O decreto, publicado em 
julho deste ano, entrará em vigor em 18 meses. 

INSTITUCIONAL

Reunião ampliada promovida pelo CAOPIPCD aborda os direitos das pessoas com
transtorno do espectro autista

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/128546
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O CAOPIPCD promoveu reunião ampliada, em 26 de junho, no auditório do MPPR, sobre os direitos 
das crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA). O evento foi realizado em 
articulação com o CAOP da Criança, do Adolescente e da Educação (CAOPCAE) e com o CAOP de 
Proteção à Saúde Pública, contando com a participação do CAOP Direitos Humanos, da Promotoria 
de Justiça da Educação de Curitiba e da Promotoria de Justiça do Consumidor de Curitiba, bem 
como de representantes de entidades de defesa das pessoas com TEA, de conselhos e de órgãos 
municipais e estaduais. Durante a reunião, os pais das crianças e adolescentes com TEA tiveram a 
oportunidade de fazer suas reivindicações diretamente aos agentes públicos. Além de receber as 
demandas e de apresentar possíveis encaminhamentos, especialmente nas áreas da saúde e da 
educação, os representantes das secretarias estaduais e municipais puderam expor as políticas 
públicas adotadas atualmente para o atendimento de pessoas com TEA. O Ministério Público 
acompanha o caso por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Proteção à Educação de Curitiba, 
especialmente em relação à demanda por acompanhamento especializado aos estudantes com 
deficiência na rede municipal de educação de Curitiba, e por meio da Promotoria de Justiça de 
Proteção à Saúde Pública da capital, com o suporte dos respectivos Centros de Apoio. Registra-se 
que, no mesmo dia da reunião ampliada, o CAOPIPCD esteve representado por sua Coordenadora 
no evento de lançamento do “Programa de Atenção ao Autismo”, da Secretaria de Estado da Saúde, 
que ocorreu no Palácio Iguaçu. Ainda, na sequência, realizou-se reunião do CAOPIPCD e do 
CAOPCAE com o Conselho Estadual de Educação, bem como no próximo dia 30 de agosto, a 
coordenadora do CAOPIPCD apresentará o entendimento do MPPR sobre a matéria ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Curitiba (CMDPCD).

Articulação do CAOPIPCD com o MPT visando a inclusão da pessoa com deficiência no
mundo do trabalho
A Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues participou, como expositora, de reunião da 
"Câmara de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho", que ocorreu na Assessoria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Curitiba, em 26 de julho. O tema da 
exposição foi “Um recorte da empregabilidade na Lei Brasileira de Inclusão”, ressaltando-se a 
necessidade de asseguramento à pessoa com deficiência do acesso ao trabalho em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais pessoas, bem como a interface do direito ao trabalho com 
os demais direitos sociais. Na sequência, este CAOP participou de reunião na sede do Ministério 
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Público do Trabalho em Curitiba, sob a presidência da 
Procuradora do Trabalho Mariane Josviak, com vistas 
à organização de audiência pública, a qual ocorrerá no 
dia 16/10/18, às 14h, na sede do MPT (Av. Vicente 
Machado, 84, Centro, Curitiba), com o objetivo de 
promover a inclusão das pessoas com deficiência e a 
acessibilidade em empresas que não estejam 
cumprindo a cota prevista no art. 93 da Lei nº 
8.213/1991, bem como demais previsões correlatas. 

 

Quadro "CBN Debate: preparação para a velhice" contou com contribuição de Promotora de
Justiça do CAOPIPCD

No dia 21 de julho, a Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues 
participou do quadro “CBN Debate: preparação para velhice”. O debate, 
diante do processo de envelhecimento da população paranaense, 
ressaltou a importância e a necessidade de programação para uma 
terceiridade de forma saudável e economicamente sustentável. A 
apresentação foi de Fábio Buchmann e os convidados foram a geriatra, 
Maria Victória de Séras; psicóloga, coordenadora de Grupos do Centro de 
Atividades para maiores de 60 anos Vivere Bene, Regina Celebrone; o 
especialista em Gestão familiar, Emerson Fabris; e a Promotora de Justiça, 
Melissa Cachoni Rodrigues. Para ouvir os áudios do debate, clique aqui.

CAOPIPCD participa do I Seminário Internacional sobre Educação e Saúde na Terceira Idade
na Câmara dos Deputados

A Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAOP 
participou, entre os dias 04 e 05 de julho, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, do I Seminário 
Internacional sobre Educação e Saúde na Terceira 
Idade e do III Congresso Internacional da Associação 
Brasileira das Universidades da Terceira Idade 
(ABRUNATI), com debate sobre a temática de políticas 
públicas, diversidade, empoderamento, 
reconhecimento e aquisição de novos papéis sociais 
do idoso no contexto atual. Em Mesa Redonda do 
evento, a representante do MPPR palestrou sobre 
“Políticas Públicas para a Saúde e a Assistência 
Social”.

CAOPIPCD no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

A Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAOP, Rosana 
Beraldi Bevervanço, participou, no dia 15 de junho, do evento 
da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social 
(SEDS) "Dia Mundial de Conscientização da Violência contra 
a Pessoa Idosa", compondo a mesa de abertura. Na 
oportunidade, a SEDS lançou uma animação que fala sobre 
os direitos da pessoa idosa para ser apresentada nas escolas 
públicas do Paraná, visando incentivar a denúncia em caso de 
suspeita de qualquer crime contra a pessoa idosa. As 

denúncias podem ser feitas pelo número 181 - Disque Denúncia ou pelo Disque Idoso 0800-410001, 
o qual fornece orientações e esclarece dúvidas quanto aos direitos da pessoa idosa.

https://maps.google.com/?q=Av.+Vicente+Machado,+84,+Centro,+Curitiba&entry=gmail&source=g
https://cbncuritiba.com/cbn-debate-preparacao-para-velhice/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=900018230
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Participação do CAOPIPCD no II Intervisa e I Encontro Estadual de Vigilância Sanitária

Entre os dias 24 e 26 de abril a Vigilância Sanitária promoveu o II Encontro Intermunicipal de 
Profissionais de Vigilância Sanitária (INTERVISA) e o I Encontro Estadual de Vigilância Sanitária, 
como tema “Vigilância Sanitária: novas tendências e um novo olhar”, realizado em Pinhais. A 
Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAOP, Rosana Beraldi Bevervanço, participou do evento 
na Mesa Redonda "Responsabilidade Civil, Ética e Criminal do Agente Público", palestrando sobre o 
"Projeto MP inclusivo - ILPIs fiscalizadas", coordenado pelo Centro de Apoio. Destaca-se a 
importância da articulação do Ministério Público com a Vigilância Sanitária no município para a 
realização de fiscalização às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

2ª PJ de São Mateus do Sul recomenda que bancos e postos de saúde respeitem
superprioridade

A 2ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul emitiu recomendações administrativas dirigidas 
aos bancos que têm agências no município e à prefeitura, para que as instituições financeiras e os 
postos de saúde municipais respeitem a prioridade especial no atendimento das pessoas com mais 
de 80 anos, em respeito às alterações promovidas pela Lei 13.466/2017 no Estatuto do Idoso. Leia 
mais.

PJ de São Mateus do Sul promove audiência pública para discutir a criação de ILPI no
município

No dia 21 de maio de 2018, a Promotoria de 
Justiça de São Mateus do Sul promoveu, na 
Câmara Municipal de Vereadores, por iniciativa 
da Promotoria de Justiça, audiência pública para 
debater com a população e autoridades dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além 
de representantes dos órgãos da rede de 
proteção ao idoso, a criação de uma Instituição 
de Longa Permanência de Idosos no município. 
Leia mais.

7ª PJ de Londrina denuncia responsáveis por ILPIs em situação irregular

A 7ª Promotoria de Justiça de Londrina, com atribuição na área de defesa dos direitos do idoso, 
ajuizou ações penais contra os responsáveis por duas ILPIs clandestinas, localizadas em 
propriedade rural no Distrito da Warta e no bairro Alto da Boa Vista, por afronta a diversos 
dispositivos do Estatuto do Idoso e do Código Penal. Leia mais.

PJ de São Mateus do Sul recomenda adaptação de veículos de transporte coletivo às
normas de acessibilidade

http://www.idoso.mppr.mp.br/2018/04/20258,36/MPPR-recomenda-que-bancos-e-postos-de-saude-em-Sao-Mateus-do-Sul-respeitem-superprioridade-para-pessoas-com-mais-de-80-anos.html
http://www.idoso.mppr.mp.br/2018/05/20374,36/MPPR-promovera-audiencia-para-tratar-com-a-populacao-da-criacao-de-Instituicao-de-Longa-Permanencia-de-Idosos-em-Sao-Mateus-do-Sul.html
http://www.idoso.mppr.mp.br/2018/05/20458,36/Ministerio-Publico-denuncia-criminalmente-responsaveis-por-duas-casas-de-repouso-para-idosos-em-situacao-irregular-em-Londrina.html
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A Promotoria de Justiça expediu recomendação administrativa para que a empresa responsável pelo 
transporte coletivo no município faça a adaptação às normas de acessibilidade de, pelo menos, 30% 
dos veículos da frota, de modo a garantir o atendimento, conforme previsto em lei, das pessoas com 
deficiência que utilizam o serviço. Leia mais.

EVENTOS

I Conferência Nacional da Pessoa Idosa da OABPR

Nos dias 3, 4 e 5 de setembro, a OAB Paraná 
sediará a I Conferência Nacional da Pessoa Idosa. 
O evento visa atribuir à pessoa idosa maior 
visibilidade e contará com inúmeros painéis, além 
de algumas atividades interativas. A Conferência 
abordará temas relacionados com o cenário atual 
da pessoa idosa, envelhecimento, direitos 
fundamentais, crescimento no quadro de 
profissionais idosos na advocacia, entre outros 
assuntos. Participará do evento o embaixador do 
Brasil na Argentina, Sérgio Danese, que 
representou o país na assinatura da Convenção 
Interamericana sobre a Proteção dos Direitos 
Humanos das Pessoas Idosas, primeiro instrumento 
internacional juridicamente vinculante sobre o tema. 
Destaca-se, também, a participação da Promotora 
de Justiça Cynthia Maria de Almeida Pierri, no 
Painel 7, com a palestra "A promotoria de defesa da 
pessoa idosa e seu papel institucional". Para saber 

mais sobre o evento, clique aqui. 

Evento de capacitação "Autismo na Educação" ocorrerá em novembro no MON

O Instituto Ico Project promoverá, entre os dias 1 e 
3 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer (MON), 
evento de capacitação envolvendo a temática da 
educação de crianças com deficiência, 
notadamente, o autismo. De acordo com a 
organização, serão abordados temas como a 
adaptação curricular, materiais adaptados, histórias 
sociais para contexto escolar, bullying, 
comportamentos desafiadores, entre outros. Além 
disso, o  evento contará com ciclo de palestras 
gratuitas, espaço sensorio-motor (criado em 
parceria com Motivação Autismo de Karlen Pagel), 
espaço MON de artes, exposição de arte e 
fotografias e divulgação de materiais e livros ligados 
ao tema. Para obter mais informações como datas, 
horário e preços, clique aqui. 

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE

http://www.pcd.mppr.mp.br/2018/05/20476,37/MPPR-recomenda-adaptacao-as-normas-de-acessibilidade-da-frota-de-veiculos-que-faz-o-transporte-coletivo-em-Sao-Mateus-do-Sul.html
http://intranet.oabpr.org.br/servicos/eventos/evento.asp?id_evento=708
https://www.eventbrite.com.br/e/instituto-ico-project-capacitacao-tickets-47876497894
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Série - The Good Doctor

A série da emissora americana ABC, que 
ganhou notoriedade recentemente em razão 
dos altos índices de audiência, conta a história 
de Shaun Murphy, um jovem médico com 
síndrome de Savant, que apesar de se 
destacar por ser um brilhante cirurgião, 
enfrenta dificuldades no ambiente de trabalho. 

 

 

Lançamento do livro “Entre dois mundos – uma história de amor”
Nesta quinta-feira (30 de agosto), ocorrerá na Livraria da 
Vila, localizada no shopping Pátio Batel, em Curitiba, das 
19h às 21h30, o evento de lançamento do Livro “Entre 
dois mundos – uma história de amor”, da escritora 
curitibana Larissa Ribeiro. A obra é inspirada na história 
da própria autora, que compartilha as experiências do 
processo de criação de sua filha, Aline, diagnosticada 
com autismo. O livro “tem a intenção de fomentar uma 
reflexão franca, que inspire, com emoção, as pessoas à 
combater o bom combate”. Leia mais.

https://livrariadavila.com.br/event/entre-dois-mundos-uma-historia-de-amor/

