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Ofício Circular n° 05/2020-CAOPIPCD                         Curitiba, 30 de abril de 2020.

Orienta as Promotorias de 
Justiça com atribuição na defesa 
dos direitos da pessoa com 
deficiência sobre a necessidade 
de proteção social adicional para 
garantir os direitos desse público 
durante a pandemia de COVID-
19.

 

Excelentíssimos(as) Promotores(as) de Justiça:

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA

DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, por intermédio da Procuradora de

Justiça Coordenadora e da Promotora de Justiça adiante assinadas, vem, pelo presente, sugerir diretrizes

para orientar a atuação ministerial na defesa dos direitos das pessoas com deficiência durante a pandemia

de COVID-19.

Há que se levar em conta o fato de que as pessoas com deficiência, em muitos casos,

também integram o grupo de risco, isso porque estas se tornam mais vulneráveis em contexto de

pandemia diante de vários fatores, como: dependência de cuidados por terceiros, a existência de barreiras

na comunicação e na informação, vulnerabilidade econômica, entre outros.

Tendo em vista a necessidade de compilar as notícias e orientações do CAOPIPCD acerca

da temática, foi criada uma página sobre Coronavírus, voltada ao segmento das pessoas com deficiência,

http://www.pcd.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=633


04/05/2020 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - Ofício Circular n° 05/2020-CAOPIPCD - Orientação sobre a necessidade de pr…

https://mail.google.com/mail/b/AL_L4G_3t_sJAU694RHCsBNzLbNNzNcYxVCNiURvC5PAh1BO11aj/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&pe… 2/3

para acesso facilitado às informações pelas Promotorias de Justiça, da qual se recomenda a leitura, para

uma visão mais aprofundada sobre o tema.

Impende sublinhar, neste contexto, que a Organização das Nações Unidas (ONU) se

pronunciou especificamente sobre a necessidade de proteção social adicional às pessoas com deficiência

para garantir a continuidade do suporte a este segmento da população mundial durante a pandemia

(aproximadamente 15%).

Assim, no âmbito da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência, deve-se considerar o quanto disposto no artigo 11: 

Artigo 11 - Situações de risco e emergências humanitárias

Em conformidade com suas obrigações decorrentes do direito internacional, inclusive do
direito humanitário internacional e do direito internacional dos direitos humanos, os Estados
Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a
segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em situações de risco,
inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de
desastres naturais. (grifou-se)

Para que as pessoas com deficiência sejam adequadamente atendidas neste período,
ressalta-se a imprescindibilidade do direito à acessibilidade (especialmente para sobrepor barreiras nas
comunicações e na informação), enquanto viabilizador de demais direitos, garantindo que as notícias,
campanhas e informações sobre como prevenir e conter o coronavírus sejam acessíveis a todos,
considerando-se as especificidades de cada tipo de deficiência: visual (baixa visão e/ou cego), auditiva
e/ou surdez, física, intelectual e múltiplas deficiências.

Também fundamental ressaltar que, mesmo neste momento de pandemia, é importante
garantir que o sistema de suporte assistencial e da área da saúde continue sendo prestado a contento,
adotando-se medidas adicionais de proteção, se necessárias para garantir que os auxílios, muitas vezes
indispensáveis à própria sobrevivência dessas pessoas, não serão interrompidos.

Importante consignar que, no Paraná, de acordo com dados do Censo IBGE 2010, 21,83%
da população se declarou com pelo menos uma das deficiências investigadas. No Brasil, este
segmento populacional representa 23,91% do total, parcela significativa da população total.

Diante do exposto, orienta-se que as Promotorias de Justiça com atribuição na defesa dos
direitos da pessoa com deficiência demandem ao Poder Executivo Municipal que informe quais ações
estão sendo desenvolvidas, no âmbito do Plano de Contingência Municipal (voltado para o cenário
epidemiológico local), visando a redução dos riscos de transmissão do COVID-19 e o atendimento da
população com deficiência, inclusive daquela residente em instituições que prestam serviço de
acolhimento.

Por fim, considerando a importância dos Conselhos de Direitos como indutores e
fiscalizadores das políticas públicas, entende-se necessário que os Governos Municipais consultem as
organizações representativas das pessoas com deficiência, como o Conselho Municipal dos Direitos da

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
http://www.mppr.mp.br/2019/12/22153,10/MPPR-atua-para-ampliar-conselhos-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia.html
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Pessoa com Deficiência, de modo que possam ser identificadas e atendidas as suas necessidades, de
acordo com os contextos e demandas locais.

Para auxiliar as Promotorias de Justiça nessas tratativas, seguem, em anexo, modelos de
ofícios que podem ser utilizados, levando-se em consideração os contextos locais específicos e a análise
de pertinência pelo Promotor Natural, para encaminhamento ao Poder Executivo Municipal e ao Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando que informem quais medidas estão sendo
ou serão adotadas diante do contexto acima apontado.

Este Centro de Apoio permanece à disposição para os auxílios que se façam necessários à
atuação ministerial nas Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
Procuradora de Justiça

Coordenadora

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça

Excelentíssimos(as) Senhores(as)
Promotores(as) de Justiça
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Ministério Público do Paraná
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