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A atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência demanda permanentes
estudos, debates e sensibilização sobre a importância de determinados temas que, a depender da época, são
considerados mais palpitantes na área. Tendo isso em mente, bem como que para a busca de uma sociedade
cada vez justa, na qual a cidadania e a plena inclusão das pessoas com deficiência deixem de ser apenas uma
pauta e tornem-se realidade, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos
do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD) promoveu, em parceria com a Escola Superior do MPPR,

a Live "Pessoas com Deficiência: Temas Atuais".

A Coordenadora do CAOPIPCD, Rosana Beraldi Bevervanço, destacou que o Brasil está muito atrasado no     
cumprimento do que prevê o artigo 2º, §2º, da Lei Brasileira de Inclusão -
LBI (Lei n° 13.146/2015), ou seja, na criação de instrumentos para a
avaliação biopsicossocial da deficiência. Ressaltou a importância de
abandonar-se a ideia do conceito estritamente médico e ingressar de fato
na modernidade, que dá protagonismo ao conceito social de deficiência,
em consonância com o que preveem a Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD) e a LBI. Também salientou a

importância de serem mais profunda e efetivamente discutidas as políticas
públicas previstas para a área, especialmente no que diz respeito à
implementação de Residências Inclusivas e à disponibilização

de Cuidadores Sociais, uma vez que, em consonância com a legislação, são políticas que respeitam o direito à
plena inclusão familiar e social das pessoas com deficiência. Por fim, acrescentou a relevância de, sempre que
possível, dialogar e refletir acerca da capacidade civil e da curatela, um dos institutos mais transformados pela
LBI, o que ainda causa dúvidas, polêmicas e, consequentemente, muitos debates. 

 

https://escolasuperior.mppr.mp.br/2022/04/1353/LIVE-Pessoas-com-deficiencia-temas-atuais.html#
https://www.youtube.com/watch?v=InnbY3HolY4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
https://apps.mppr.mp.br/openjournal/index.php/revistamppr/article/view/145/66
https://pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/ESTUDO_-_CUIDADOS_PARA_A_PCD.pdf


09/05/2022 09:54 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - Informativo Especial | [Live] Pessoas com Deficiência: Temas Atuais

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0xf8GPj1BhTNNjmm_VgzGvXeZd4OZOz2a02gXFlYspcqMN0/u/0/?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&pe… 2/3

Mediadora do evento, a Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues, atuante no CAOPIPCD,
enfatizou que dar visibilidade a esses temas tão importantes na área, através
da divulgação, da conversa e da troca de conhecimento é essencial para que
os resultados práticos almejados ou já alcançados também sejam replicados e
aprimorados. Sobre os tópicos escolhidos para os painéis, afirmou que, nos
dias de hoje, não há como pensar na deficiência como um atributo

individualizado, haja vista que ela deve ser encarada como algo coletivo, pois
significa a soma dos impedimentos e das barreiras, as quais são impostas pela
sociedade. Nesse sentido, asseverou que a deficiência é uma característica,
devendo a pessoa com esta condição ser incluída, bem como destacou que a
deficiência jamais deve ser compreendida como sinônimo de incapacidade
civil.

Foram 3 painéis e 5 expositores (saiba mais) abordando assuntos contemporâneos e relevantíssimos para
aqueles que atuam na área e também para todos os que se interessam pela temática. 

O painel 1  "Critérios para definição da deficiência" contou com as competentes e precisas exposições do Dr.
Hugo Porto Neto –destacando a importância da nova conceituação e compreensão da deficiência com base no

modelo social, de sua repercussão na formulação e implementação de políticas públicas e da avaliação
biopsicossocial nesse processo – e, em uma perspectiva mais técnica, do Dr. Miguel Marcelino, que utilizou a CIF
(Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), a CDPD e a Lei Brasileira de Inclusão
como base ao comentar sobre a proposta de modelo único para avaliação, discutida no âmbito do Grupo de
Trabalho Interinstitucional criado pelo Governo Federal (Decreto n° 10.415/2020).

No painel 2 "Demandas relacionadas às Políticas Nacional e Estadual para a área da PCD", o Chefe do
Departamento de Políticas para PCD da SEJUF-PR, Felipe Braga Cortes, e o representante da Secretaria
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do MMFDH, Marcius Crispim (substituindo o Secretário
Nacional), pontuaram as principais ações governamentais.

Fechando com brilhantismo as apresentações, o painel 3 "Capacidade Civil da pessoa com deficiência" teve
uma palestra imperdível do civilista, professor e autor de diversas obras, Dr. Nelson Rosenvald, o qual destacou

os importantes contornos e aspectos da curatela atualmente, o quão contraproducentes são a ideia de
incapacidade absoluta e de interdição total, bem como a relevância da limitação deste instituto, introduzida pela
LBI no ordenamento jurídico atual, para garantir a dignidade e inclusão das pessoas com deficiência. 

A gravação está disponível no Canal do YouTube da Escola Superior do MPPR.

Assista quantas vezes quiser e compartilhe!

https://escolasuperior.mppr.mp.br/arquivos/Image/Anexos/Saiba_mais.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10415.htm
https://www.youtube.com/watch?v=InnbY3HolY4
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