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BOLETIM INFORMATIVO - JANEIRO 2020
NOTÍCIAS
Sancionada lei que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (CIPTEA)
A Lei nº 13.977/2020, denominada “Lei Romeo Mion”, foi sancionada no dia 08
de janeiro, alterando a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº
9.265/1996 (Lei da Gratuidade dos Atos de Cidadania), para criar a Carteira de
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Trata-se
de um documento de identificação destinado a todas as pessoas com
Transtorno de Espectro Austista (TEA) no Brasil. A carteira conterá desde
informações presentes em uma cédula de identidade convencional (nome,
filiação, data de nascimento, fotografia 3x4, entre outras), até dados mais completos do titular, como
endereço residencial completo, tipo sanguíneo e número de telefone, além de informações sobre o seu
responsável legal ou cuidador. A Ciptea terá validade de 5 (cinco) anos, devendo-se atualizar os dados
nela constantes em caso de alguma mudança. O interessado deverá requerer a expedição da carteira
aos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo necessária a
apresentação de relatório médico, com indicação do código da Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID). Para saber mais, clique aqui.

ONU marca Dia Mundial do Braille ressaltando direitos humanos
A Assembleia Geral da ONU, em novembro de 2018, decidiu proclamar o dia 04 de
janeiro - a data de nascimento de Louis Braille - como o Dia Mundial do Braille,
reconhecendo que o acesso à linguagem escrita é um pré-requisito essencial para a
plena realização dos direitos humanos das pessoas cegas e com deficiência visual.
Louis perdeu a visão dos dois olhos na infância e, com apenas 20 anos, publicou seu
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método de leitura, o código Braille, que atualmente é usado no mundo todo. A Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência reforça a importância da sinalização em braille nas
instalações abertas ao público e de uso público (direito à acessibilidade - art. 9), a necessidade de que,
em trâmites oficiais, seja aceito e facilitado o uso do braille (direito à liberdade de expressão e de opinião
e acesso à informação - art. 21) e de viabilizar a aprendizagem do braille em todos os níveis de ensino
(direito à educação - art. 24). Para saber mais, clique aqui.

Medida Provisória adia para 2021 prazo para salas de cinema oferecerem acessibilidade
O Presidente da República publicou, no último dia do ano de 2019, a Medida
Provisória n° 917/19, a qual estende em 1 (um) ano o prazo que as operadoras
de salas de cinema no Brasil têm para que sejam oferecidos recursos de
acessibilidade para as pessoas com deficiência. A exigência decorre da Lei
Brasileira de Inclusão - LBI, a qual prevê, em seu artigo 44, §6º, que "as salas
de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade
para a pessoa com deficiência" e, no seu artigo 125, II, estabelecia para tanto o
prazo de 48 meses, contados a partir da entrada em vigor desta lei, em janeiro de 2016. Assim, o prazo
se encerraria em janeiro de 2020, mas a MP nº 917 concedeu mais 12 meses para essas adequações,
até janeiro de 2021, ao alterar a previsão do art. 125, II da LBI. O Palácio do Planalto, em nota oficial,
justificou esta prorrogação, argumentando que somente no dia 17 de dezembro de 2019 foi liberada a
linha de crédito destinada ao financiamento das obras de acessibilidade nas salas de cinema, sendo
necessária a prorrogação "para que o mercado se organize, por meio de seus arranjos e planejamento de
negócios". Para mais informações, clique aqui.

Resolução do CFM sobre recusa terapêutica é objeto de questionamento no STF
Uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) está tendo a sua
constituicionalidade questionada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
que ajuizou, em 19/12/2019, a Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 642, em face da Resolução 2.232/2019 do CFM. Este
ato administrativo normativo do CFM estabelece critérios e condicionantes para que o paciente exerça
seu direito de recusa terapêutica. A referida resolução garante o direito de recusa terapêutica apenas
para tratamentos eletivos (não urgentes), quando se tratar de paciente maior de idade, capaz, lúcido,
orientado e consciente no momento da decisão (art. 2º). Estabelece, também, que, em situações de
urgência e emergência, com risco iminente de morte, o médico deve tomar todas as medidas necessárias
para assegurar a preservação da vida do paciente, independente de eventual recusa deste (art. 11). O
partido argumenta que a resolução dispõe sobre limites e condicionantes dos direitos dos pacientes e não
sobre ética médica estritamente, o que extrapola o âmbito de atuação do CFM (vício de origem). Entende
que a norma é inconstitucional, pois, dentre outros pontos, desrespeita a capacidade decisória dos
pacientes e a necessidade de consentimento informado, que só deve ser afastada em situação
excepcionalíssima – o risco de morte iminente de alguém que não possa consentir nem tenha
previamente expressado sua vontade. Assim, argumenta-se que essa normativa pode acarretar a
realização de tratamentos forçados, principalmente em grupos vulneráveis (dentre eles pessoas com
deficiência e idosos). A legenda pondera, ademais, que a intervenção médica realizada sem
consentimento pode ser enquadrada como crime de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal).
O relator da ADPF é o Ministro Luiz Edson Fachin. Para saber mais, clique aqui.
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STJ publica a Instrução Normativa nº 19/2019, com normas para facilitar atuação de
advogados com deficiência
Por meio da Instrução Normativa nº 19/2019, o Superior Tribunal de Justiça
disciplinou a acessibilidade do advogado com deficiência ou com
mobilidade reduzida na Corte. Nesse sentido, deverão ser adotadas
providências para que sejam eliminados os obstáculos e as barreiras à
acessibilidade, garantindo-se a disponibilização de informações, produtos e serviços em formatos
acessíveis e a aplicação do conceito de desenho universal nas salas de julgamento do Tribunal. De
acordo com a IN, por exemplo, a necessidade de adaptação para que seja feita a sustentação oral na
tribuna poderá ser solicitada por meio do Portal do STJ. O ato administrativo do STJ atende à Resolução
nº 230/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta a adequação das atividades dos órgãos
do Judiciário e de seus serviços auxiliares à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência. Para saber mais, clique aqui.

Plano de saúde deve pagar despesas hospitalares de acompanhante de paciente idoso
Decisão da 3ª Turma do STJ, em 05/11/2019, definiu que os planos de saúde
devem custear as despesas (diárias e refeições) dos acompanhantes de
pacientes idosos internados em Hospitais. Na decisão, o Ministro Villas Bôas
Cueva destacou que "a figura do acompanhante foi reconhecida pela
legislação como fundamental para a recuperação do paciente idoso, uma verdadeira garantia do direito à
saúde e mais um passo para a efetivação da proteção do idoso assegurada na Constituição Federal".
Concluiu-se que a obrigação legal criada pelo artigo 16 do Estatuto do Idoso deve ser observada pela
unidade hospitalar, mas o custeio dessas despesas é de responsabilidade da operadora do plano de
saúde, conforme determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (Resoluções Normativas nº
211/2010, nº 387/2015 e nº 428/2017), órgão responsável pela regulação, normatização, controle e
fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. Para acessar o acórdão,
clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
Cota para pessoas com deficiência em publicidade do governo será analisada em caráter
conclusivo pela CCJC
O Projeto de Lei nº 6190/2016, que dispõe sobre "a valorização e o
empoderamento das pessoas com deficiência nas peças publicitárias de órgãos
da Administração Pública direta e indireta", estabelece cota de 5% de pessoas
com deficiência em peças publicitárias com exposição de pessoas realizadas por
órgãos públicos. Conforme se argumenta na justificativa do PL, se, por um
lado, cerca de 23% da população brasileira declara-se com alguma deficiência,
por outro, são necessárias ações de visibilidade, de inclusão e de desconstrução
da discriminação a este segmento populacional. A proposta será analisada em caráter conclusivo pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Para mais informações sobre a tramitação
do PL, clique aqui.

INSTITUCIONAL
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Projeto "MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas" é premiado no Concurso Prata da Casa 2019
O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos
Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência recebeu prêmio de 2º lugar no
Concurso Prata da Casa de 2019 pelo projeto "MP Inclusivo - ILPIs
Fiscalizadas”, na categoria de "atuação nas unidades de apoio e
assessoramento dos órgãos da administração". A premiação, que visa
estimular e reconhecer boas práticas no âmbito do MPPR para a modernização
e o aprimoramento da atividade ministerial, foi realizada durante a programação
do Congresso Estadual do MPPR “Cenários futuros e estratégias de atuação”,
no dia 05 de dezembro de 2019. Importante destacar que, desde o lançamento
deste Projeto (de novembro de 2017 até novembro de 2019), foram realizadas 365 fiscalizações de
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) pelas Promotorias de Justiça e 301 visitas pelas
Unidades Regionais de Apoio Técnico Especializado (URATEs), parte delas em conjunto, atingindo mais
de 5.902 idosos residentes nessas instituições, o que abrange um total de 330 ILPIs até o momento (89%
das instituições levantadas). De acordo com o diposto na Resolução nº 154/2016 do Conselho Nacional
do Ministério Público, "o membro do Ministério Público em defesa dos direitos da pessoa idosa deve
inspecionar pessoalmente, com periodicidade mínima anual, ressalvada a necessidade de
comparecimento em período inferior, as instituições que prestem serviços de longa permanência a
idosos".
Para conhecer mais sobre o projeto "MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas”, clique aqui. Para acesso aos
demais projetos premiados, clique aqui.

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE
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Ilustradora retrata mulheres com deficiência
Aos 26 anos, a ilustradora Paloma Barbosa aborda sua vivência
como mulher com deficiência e dialoga com o feminismo e
outras
pautas,
por
meio
de
sua
conta
no
Instagram, @partes.art, na qual compartilha seus desenhos
com representação de mulheres com deficiência em cotidianos
simples. Ela tem uma deficiência congênita e, desde os 22
anos, precisa usar cadeira de rodas. É também colaboradora da
proposta de atuação desenvolvida pelo grupo da @galeriapcd.
Uma ilustração de sua autoria foi recentemente trazida na capa
do material "Psicologia e Pessoas com Deficiência", do
Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina – CRP-12.
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