
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS
DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

COORDENADORIA DA POLÍTICA ESTADUAL DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Ofício Circular Conjunto nº 001/2021-CAOPIPCD/CPEAP

Assunto: Dispõe sobre a contratação de intérprete de Libras pelo MPPR e
procedimentos a serem observados pelas Promotorias de Justiça para agendamento
do serviço.

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 (CAOPIPCD), e a COORDENADORIA DA POLÍTICA ESTADUAL
DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (CPEAP), por intermédio das Procuradoras de

Justiça Coordenadoras e da Promotora de Justiça adiante assinadas, vêm, pelo

presente, com muita satisfação, informar a contratação do serviço especializado
de um Tradutor e Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) pelo

Ministério Público do Estado do Paraná, viabilizada pela douta Procuradoria-Geral

de Justiça.

Desta forma, garante-se a acessibilidade e o atendimento adequado

às pessoas surdas no âmbito da instituição, em consonância com as disposições da

Lei nº 10.436/2002 (Lei de Libras) e do seu Decreto regulamentador (nº

5.625/2005); da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015); da Resolução n°
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205/2019 do CNMP1 e, ainda, das próprias atribuições do Ministério Público

(conforme art. 3° da Lei nº 7.853/1989 e Resolução nº 81/2012 do CNMP).

A oferta desse serviço, além de significar o cumprimento de um dever

legal pelo MPPR, culmina na implementação de um valoroso passo no longo

caminho que ainda há que se percorrer para a superação das diversas barreiras

existentes e o alcance da plena inclusão das pessoas com deficiência, pois, além de

se constituir como um direito em si mesmo, a acessibilidade também é um

direito-meio para o gozo de outros direitos humanos e fundamentais.

Os atendimentos pelo profissional contratado ocorrerão tanto de forma

virtual (para as Promotorias de Justiça da Capital e do Interior), como presencial

(restrito às unidades ministeriais da Capital) e podem ser realizados diretamente ao

público ou, por exemplo, em reuniões e oitivas promovidas pelos Órgãos

Ministeriais.

Para solicitar o agendamento do serviço, o órgão de execução

interessado deverá formalizar pedido, mediante preenchimento do formulário
eletrônico: “SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO INTÉRPRETE DE LIBRAS.”

Considerando que, neste momento, existe apenas 1 profissional para

atender as demandas de toda a instituição, destaca-se a necessidade de que o

requerimento seja encaminhado, preferencialmente e no mínimo, com 10 dias de
antecedência. As demandas urgentes, que impossibilitem o envio da solicitação

1 Dispõe sobre a Política Nacional de Atendimento ao Público no âmbito do Ministério Público e dá
outras providências.
A necessidade de fornecer recursos e adaptações necessárias às pessoas com deficiência tornou-se
ainda mais evidente após a atualização realizada por meio da Resolução n° 227/2021, que incluiu o
inciso XVIII ao art. 2°:
XVIII – o fornecimento de recursos e adaptação da forma e das estratégias de atendimento às
pessoas com deficiência.” (NR)
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observando o prazo indicado, serão avaliadas caso a caso e atendidas conforme

disponibilidade de agenda do profissional.

Destaca-se que outras dúvidas também podem ser esclarecidas

através de contato telefônico com servidoras da CPEAP (Anna Terra Marcelo

Mathais de Oliveira e Aparecida Suely Barboza - telefones (41) 3250-4801 ou

3250-4876) ou do CAOPIPCD (Gisele Da Lozzo Garbelini - telefone (41)

3250-4828).

Certas de que os esforços empreendidos para a contratação do

Intérprete de Libras, visando garantir às pessoas surdas o direito a um atendimento

acessível no âmbito do MPPR, poderão auxiliar as Promotorias de Justiça na

consecução desta importante tarefa, renovam-se protestos de consideração,

mantendo o Centro de Apoio e a Coordenadoria de Atendimento à disposição para

eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Curitiba, 07 de dezembro de 2021.

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO                     MÔNICA LOUISE DE AZEVEDO

Procuradora de Justiça Procuradora de Justiça

Coordenadora CAOPIPCD                                      Coordenadora CPEAP

MELISSA CACHONI RODRIGUES

Promotora de Justiça

CAOPIPCD
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