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Maratona de Direitos Fundamentais CDDF/CNMP

O evento, que ocorreu entre os dias 23 a 26 de fevereiro, com transmissão pelo 
canal do CNMP no YouTube, foi produzido pela Comissão de Defesa dos Direitos 
Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público (CDDF/CNMP), em 
parceria com a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e com o 
apoio da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp). Ao longo do 
evento, os grupos de trabalho (GTs) da CDDF/CNMP apresentaram temas afetos 

às suas áreas, abordando as principais medidas e discussões relacionadas a racismo, povos indígenas e comunidades 
tradicionais, gênero, violência doméstica e familiar contra as mulheres, feminicídio, pessoas com deficiência, pessoas 
idosas e pessoas desaparecidas. O MPPR, no dia 26/02/2021, integrou o evento por meio da exposição intitulada “O 
Ministério Público e a Pessoa com Deficiência - Acessibilidade”, que contou com a contribuição  da Promotora de Justiça 
Melissa Cachoni Rodrigues, atuante no CAOPIPCD e membro colaboradora do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (GT7). Todos os vídeos da Maratona estão disponíveis no Canal do CNMP no You Tube, para 
assistir, clique aqui.

Exame que possibilita identificar deficiências intelectuais é incluído no SUS  

Por meio da atuação exitosa do Ministério Público Federal no Paraná (MPF) junto 
ao Ministério da Saúde e outras autoridades sanitárias, através da Portaria 
SAES/MS nº 1.111/2020, o exame de Sequenciamento do Exoma para 
investigação Etiológica de Deficiência Intelectual (Seedi) agora está sendo 
ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo país e poderá ser realizado, 
de forma gratuita, por centros de referência habilitados ao tratamento de doenças 
raras, como o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba (PR). Segundo a Diretoria 
Técnica do Hospital Pequeno Príncipe “o exame diz respeito a diagnóstico 

genético, aspecto que caminha de forma paralela ao manejo clínico das crises convulsivas, deficiência auditiva e atrofia 
cerebelar”. Para ler mais, clique aqui.  

Governo cria Comissão Temática para tratar da prioridade das PCDs na Campanha de Vacinação 

O Ministério da Saúde atualizou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra  Covid-19, incluindo as 
pessoas com deficiência na lista de grupos prioritários, porém não definiu uma data para início da imunização. Desta 
forma, por meio da Resolução n° 1/2021, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência (CONADE) criou a Comissão 
Temática para tratar da prioridade da Campanha de Vacinação à Pessoa com Deficiência contra a COVID-19, para 
analisar o Plano Nacional de Vacinação e apresentar um parecer. O Ministério da Saúde destacou que todos os grupos 
elencados no PNI serão contemplados, de forma escalonada,  pela campanha de vacinação, entretanto, poderão ocorrer 
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mudanças na sequência de prioridades, conforme alterações detalhadas por meio de informes 
técnicos. Para saber mais, clique aqui. 

PJ de Assis Chateaubriand expediu Recomendação Administrativa para garantir acessibilidade às PCDs
no prédio da Câmara Municipal 

A 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assis Chateaubriand expediu recomendação 
administrativa com objetivo de assegurar condições plenas de acessibilidade às pessoas com 
deficiência no prédio da Câmara Municipal. Para fundamentar a existência de irregularidades, 
foi citado um Relatório de Fiscalização Integrada de Acessibilidade (FIA), elaborado pelo 
CREA-PR, que aponta diversos itens em desconformidade com a legislação vigente quanto à 
acessibilidade, o qual foi analisado pelo Setor de Engenharia do CAOPIPCD, diante das 
ações desenvolvidas no bojo do Projeto “MP Inclusivo: Mais Acessibilidade”, criado para 
operacionalização do Acordo de Cooperação firmado entre o MPPR e CREA-PR. Entre os 

pedidos, estão a criação de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao pavimento superior do 
prédio, o rebaixamento nas esquinas das calçadas nas quadras próximas à Câmara e a reserva de vagas de 
estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Além disso, foi indicada a necessidade de garantir dotação 
orçamentária suficiente para o custeio da reforma e da adequação completa do prédio no Plano Plurianual do Município. 
Para acessar a notícia, clique aqui.

PJ de Carlópolis garante direito a depoimento especial para mulher com deficiência

Diante de pedido ajuizado pela Promotoria de Justiça de Carlópolis, houve 
determinação judicial para que o direito de depor na modalidade especial, ou seja, 
com acompanhamento de profissional treinado para essa forma de escuta, seja 
garantido a uma mulher com deficiência, possível vítima de abuso sexual. Embora 
não exista previsão legal expressa sobre a utilização dessa modalidade de 
depoimento em casos que envolvem pessoas adultas, argumentou-se sobre a 
importância de proteger e assegurar esse direito à vítima, além de evitar sua 
revitimização. Para fundamentar tal direito, ainda ressaltou-se que  “a 
interpretação sistemática dos dispositivos da Lei Maria da Penha, do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência e da Convenção de Nova York faz exsurgir um 
microssistema de proteção às pessoas em dupla vulnerabilidade social, como no 

presente caso, em que há indícios de violência sexual pela condição de mulher portadora de deficiência mental, exigindo 
do Estado a adoção de medidas cabíveis para resguardar os seus direitos fundamentais”. Para acessar a notícia, clique 
aqui.
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