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Nova fase do Projeto “MP Inclusivo: Instituições de Acolhimento PCDs Fiscalizadas” 

Com o envio do Ofício Circular n° 03/2022-CAOPIPCD, o Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e
da Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD) deu início à nova fase do Projeto
“MP Inclusivo: Instituições de Acolhimento PCDs Fiscalizadas”. Esse projeto

foi desenvolvido com o objetivo subsidiar e aperfeiçoar a atuação dos
membros do MPPR na fiscalização das instituições que prestem serviço de
acolhimento para pessoas  com deficiência e/ou Residências Inclusivas,

conforme as atuais diretrizes da legislação e do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP (especialmente
na Resolução CNMP n° 228/2021). A partir da listagem já elaborada e da confirmação das informações
solicitadas aos órgãos de execução, será providenciado, com auxílio da SUBPLAN, Banco de Dados eletrônico
(nos mesmos moldes do que já existe no bojo do Projeto “MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”), plataforma integrada
para preenchimento dos formulários de inspeção, bem como o agendamento de visitas com apoio de equipe
técnica das URATES/CAEX. Para ter acesso a informações mais detalhadas do Projeto, clique aqui. 

Lançada a primeira etapa do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

Com a promessa de desburocratizar processos, oferecendo mais eficiência e redução de
custos, foi lançada, no dia 21/03/2022, a primeira etapa do Cadastro-Inclusão, fruto de parceria
entre o Ministério da Economia (ME), o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH) e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). O serviço, com acesso
pelo aplicativo “Meu INSS”, disponibilizará um certificado como forma de comprovação da

deficiência em um documento oficial, chancelado pelo Estado. Neste momento, as informações que compõem a
ferramenta são limitadas àquelas do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da aposentadoria de pessoas
com deficiência (Lei Complementar n° 142/2013). Para saber mais, clique aqui. 

Sancionada Lei que institui o Dia Nacional da Síndrome de Down 

Entrou em vigor no dia 04/03/2022, a Lei n°14.306/2022, que institui o dia 21 de março como o
“Dia Nacional da Síndrome de Down”. Além da definição da data, que ainda não possuía
correspondência no calendário nacional, embora a Organização das Nações Unidas (ONU) já
tivesse eleito o dia previsto na legislação recém publicada para comemorar o “Dia Mundial da
Síndrome de Down”, a norma prevê que os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e
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implementação de políticas públicas voltadas à pessoa com síndrome de Down ficam incumbidos de realizar e
divulgar  eventos que valorizem a pessoa com síndrome de Down na sociedade. Para saber mais, clique aqui. 

Movimentos pelos direitos das pessoas com Síndrome de Down pedem mais inclusão 

Na sessão solene realizada na Câmara dos Deputados em alusão ao Dia
Internacional da Síndrome de Down (dia 21 de março), dentre outras pautas,

movimentos sociais ressaltaram a necessidade de avanço na legislação
para garantir a acessibilidade, disponibilizando uma linguagem mais simples, que facilite o acesso à informação
das pessoas com deficiência. Na oportunidade, rememorou-se que tramita naquela Casa Legislativa o PL n°
6256/19, que visa instituir a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta, bem como apresenta, dentre os seus objetivos, a promoção do uso de linguagem
inclusiva, observando dentre as formas de operacionalização o uso da linguagem adequada às pessoas com
deficiência. Para ler mais, clique aqui.

Avaliação biopsicossocial de pessoa com deficiência é pauta de audiência pública no Senado 

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do

Senado Federal promoveu audiência pública para debater a regulamentação
da avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Vale rememorar
que o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei n° 13.146/2015) previu

que o Poder Executivo deveria ter criado instrumentos para avaliação da deficiência, que “quando necessária
será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar”, estabelecendo o prazo adicional de
2 anos, contados do dia 04/01/2016, quando a LBI entrou em vigor (art. 124). Em dezembro de 2021, o Grupo de
Trabalho Interinstitucional criado (por meio do Decreto n° 10.415/2020) para definição de modelo único de
avaliação biopsicossocial da deficiência publicou relatório final, que deve ser analisado pela Presidência para, em
sendo aprovado, ocorrer a publicação do Decreto regulamentador. O debate no Senado contou com a
participação de nomes de referência na área, como: Izabel Maria Loureiro Maior (professora de medicina da
UFRJ); Ricardo Tadeu Marques da Fonseca (Desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná TJPR); e Maria

Aparecida Gugel (membra titular do Conselho Técnico-Científico da Associação Nacional do Ministério Público de
Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência - Ampid). Para saber mais, clique aqui. 

Eleitos novos representantes da Sociedade Civil no COEDE-PR para o biênio 2022-2024 

Foi publicado o resultado da Eleição realizada pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (COEDE-PR), com divulgação da lista
dos 12 novos representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSC),
que irão compor o colegiado no biênio 2022/2024. Essa participação popular
através do engajamento das instituições da sociedade civil é muito relevante

para garantir a composição democrática e a atuação alinhada com as demandas do público representado pelo
conselho de direitos, tendo em vista seu papel como órgão consultivo, deliberativo, fiscalizador e articulador das

políticas públicas, cujo objetivo principal é assegurar os direitos. Para saber mais e conferir quais são as OSCs
eleitas, clique aqui. 

MP no Rádio traz entrevista que trata da inclusão das pessoas com TEA e a atuação do ministerial 

Considerando que 21 de março é o “Dia Internacional da Síndrome de
Down” e 02 de abril foi instituído como o “Dia Mundial de Conscientização do
Autismo”, o Programa “MP no Rádio” do MPPR abordou a inclusão e a
atuação ministerial neste processo. Na entrevista, explicou-se a definição de
inclusão a partir da Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência (Decreto n° 6.949/2009) e da Lei Brasileira de

Inclusão (Lei n° 13.146/2015), esclarecendo que incluir é garantir o exercício
de direitos em condições de igualdade. Sobre a atuação do Ministério Público, aclarou-se que possui as funções
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de zelar pelos direitos fundamentais do cidadão, bem como de atuar para a implementação de direitos pelo
Poder Público, além da atuação na esfera criminal. Para saber mais, clique aqui.

MP Responde aborda questionamentos sobre acessibilidade e preconceito 

A Agente Ministerial atuante na 14ª Promotoria de Justiça de Maringá
participou de edição do “MP Responde”, esclarecendo dúvidas sobre temas

afetos à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, mais
especificamente a discriminação e a acessibilidade. As perguntas foram:
“Tenho uma deficiência física e fui vítima de preconceito por causa disso. A
quem eu posso denunciar?” e “Tenho um pequeno comércio e fui
questionado sobre as condições de acessibilidade da loja. O que é isso?”.

Para ter acesso aos áudios com as respostas da Promotora de Justiça, clique aqui. 

Dica cultural - “No Ritmo do Coração”, que levou o prêmio de melhor filme no Oscar 2022, tem no elenco
ator surdo que ganhou o Oscar de melhor atuação 

No maior evento de premiação do cinema americano, realizado no último domingo

(27/03/2022), o americano Troy Kotsur consagrou-se como o primeiro homem surdo a
ganhar o Oscar. A estatueta de melhor ator coadjuvante foi concedida pelo seu trabalho
no drama “No Ritmo do Coração” (CODA), que também levou o prêmio na categoria de
melhor filme. Em seu discurso de agradecimento, através da linguagem de sinais, Troy
destacou: “Este prêmio é dedicado à comunidade surda, à comunidade de filhos de pais
surdos e à comunidade das pessoas com deficiência. Este momento é nosso”. O longa-
metragem conta a história de Ruby, única pessoa que escuta em uma família na qual os
demais integrantes são pessoas surdas, que se vê dividida entre seguir seu sonho na
música ou continuar ajudando a família. Também participa do filme, interpretando a

matriarca da família, a atriz Marlee Matlin, primeira pessoa surda a ganhar um Oscar, em 1987, pela sua atuação
no filme “Filhos do Silêncio” (Children of a Lesser God). Para saber mais, clique aqui. 
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