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Reunião tratando do Dia Estadual da Conscientização sobre a Síndrome de Down e a Semana de Ações
no Campo da Síndrome de Down 

A Federação Paranaense das Associações de Síndrome de Down – FEPASD,
entidade civil sem fins lucrativos, realizou uma reunião, no dia 09/02/2022, com a
intenção de tratar das ações referentes ao cumprimento da Lei nº 20.599/21, que
altera a Lei nº 17.799/13 e institui, anualmente, a data de 21 de março como o
“Dia da Valorização das Pessoas com Síndrome de Down”. O evento, realizado de
forma online, contou com a participação de representantes governamentais de
Secretarias e Instituições responsáveis pela execução da referida Lei e de
membros do MPPR, como a Coordenadora do CAOP Idoso e Pessoa com
Deficiência, a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço; os Promotores
de Justiça Beatriz Spindler de Oliveira Leite (do CAOPCAE - Educação), Marcelo
Paulo Maggio (da Promotoria de Proteção à Saúde Pública de Curitiba), Régis

Rogério Vicente Sartori (da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Curitiba) e
Francisco Zanicotti (da 2ª Promotoria de Justiça da Criança e Adolescente de Curitiba). A pauta, dentre outras diretrizes
da Lei nº 20.599/21, destacou a necessidade de formalização de um planejamento para orientação aos funcionários e 
colaboradores das áreas da saúde e educação, bem como informações à comunidade sobre inclusão, direitos sociais e 
tratamento para com as pessoas com síndrome de Down.  

Confira os pareceres emitidos pelo CAOPIPCD em 2021 relacionados à área da pessoa com deficiência 

O CAOPIPCD disponibiliza páginas específicas no site (com acesso pela intranet)
em que estão reunidos os pareceres jurídicos emitidos em resposta a consultas
jurídicas, a partir de 2017, sobre assuntos afetos às áreas de defesa dos direitos
do idoso e da pessoa com deficiência.  O objetivo é subsidiar a atuação das 
Promotorias de Justiça do MPPR com atribuição nas referidas áreas, por meio do 
acesso rápido e simplificado, especialmente em relação àqueles temas sobre os 

quais o Centro de Apoio já teve oportunidade de se posicionar. Com o intuito de facilitar a busca, os pareceres estão 
organizados tanto por área de atuação como por tema. Para ter acesso ao acervo na área de defesa dos direitos da 
pessoa com deficiência, que já está atualizado com os pareceres emitidos em 2021, clique aqui.

14 ª Promotoria de Justiça de Maringá determina que Município respeite as normas de acessibilidade 

Após constatação de barreiras limitando a acessibilidade no Cemitério Municipal de Maringá, diante da construção de
sepulturas nos corredores, impedindo o acesso em igualdade de condições para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, o Órgão Ministerial expediu Recomendação Administrativa endereçada ao Prefeito de Maringá, para que, "adote 
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as providências necessárias a fim de que quaisquer novas obras de reforma ou de 
ampliação no Cemitério Municipal observem as normas vigentes de 

acessibilidade, bem como que se abstenha de construir novos jazigos nos 
corredores do citado local, com vistas a salvaguardar os direitos das pessoas com 

deficiência, em especial o direito à acessibilidade.". Essa medida foi adotada após 
diversas diligências, inclusive a Fiscalização Integrada de Acessibilidade realizada pelo CREA-PR (operacionalizada no 
âmbito do Projeto “MP Inclusivo - Mais Acessibilidade”) e alegação pelos órgãos municipais da dificuldade de realocar as 
sepulturas, diante dos problemas ambientais e da presença de questões morais junto aos familiares, além de fatores 
legais, incluindo a proibição de exumação antes de três anos de inumação, prevista no Decreto nº 2453/2014.    

MPPR recomenda que UEM respeite reserva de vagas para pessoas com deficiência no vestibular 

Após consultar o CAOPIPCD, que realizou orientações através  de Parecer, a 14ª 
Promotoria de Justiça de Maringá, com atribuição na defesa dos direitos da 
pessoa com deficiência, tendo notícia sobre a inobservância da previsão sobre 
reserva de vagas para pessoas com deficiência, em conformidade com a Lei 
Estadual n° 24.443/2020, que dispõe sobre o ingresso de pessoas com deficiência 

nas instituições estaduais de educação superior e instituições estaduais de ensino técnico, expediu Recomendação 
Administrativa à Universidade Estadual de Maringá (UEM), a fim de que seja garantida aos candidatos com deficiência a 
reserva de, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no vestibular para ingresso na instituição estadual de 
ensino em 2022. A medida extrajudicial obteve êxito, mediante a resposta da Universidade, informando sobre 
determinação de criação de vagas extras para pessoas com deficiência em cada curso e realização de vestibular 
específico para seu preenchimento em 27/03/2022. 

MPPR requer a implantação de Residência Inclusiva no Município de Guarapuava 

A 5ª Promotoria de Justiça de Guarapuava, identificando a ausência de
modalidade de serviço adequado (Residência Inclusiva) para acolher pessoas
com deficiência entre 18 e 59 anos, conforme previsões do art. 31, §2º, da Lei
Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015) e da Resolução CNAS n° 109/2009 
(que aprova a tipificação nacional de serviços socioassistenciais), bem como 

diante da falta de êxito nas tentativas de resolução extrajudicial da demanda junto ao Executivo Municipal, ajuizou Ação 
Civil Pública (autos n° 0006890-06.2021.8.16.0031) requerendo a condenação do ente municipal à implantação do serviço 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido 
em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guarapuava. Na exordial, o Agente Ministerial 
destacou o interesse na realização de audiência de conciliação, tendo em vista a possibilidade da construção de um 
processo de reordenamento tendente à implantação de Residência Inclusiva em Guarapuava/PR, com prazos e metas 
bem definidos. Diante da manifestação do município, vislumbrando interesse no atendimento do pleito, suspendeu-se o 
processo por 180 dias para solução consensual. 

Decretos que alteram eleições e composição do Conade são objeto de ADPF 

Por meio do ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF
936), a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD) questionou 
alteração das regras relacionadas a eleições e composição do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). Trata-se de insurgência quanto às 

disposições de dois Decretos do Governo Federal: Decreto n° 10.177/2019 e Decreto n° 10.841/2021. Segundo 
argumentos apresentados pela Federação na peça inicial, as novas regras ferem gravemente a democracia participativa e 
“frustram a participação das entidades da sociedade civil na formulação de políticas públicas em favor das pessoas com 
deficiência, distorcendo o objetivo real da participação consoante a Convenção sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiência – CDPD que nasceu sob a égide da máxima ‘Nada sobre nós, sem nós’.”. Destacou-se, ainda, que o Decreto 
n° 10.177/2019 “suprimiu a importante representação da AMPID – Associação Nacional dos Membros do Ministério 
Público de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, não permitindo, assim, que alguma 

organização da sociedade civil ligada ao Ministério Público pudesse participar do Conselho”. Cautelarmente, requereu-se 
a suspensão da eficácia das normas impugnadas, determinando a realização de novo edital respeitando as decisões 
anteriores do CONADE, evitando que o órgão fique inativo. No mérito, pede-se a declaração de inconstitucionalidade dos 
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decretos e, por arrastamento, do Edital MMFDH n° 27/2021 (com as regras para seleção das entidades representantes da 
sociedade civil referente ao mandato 2022- 2025). Para saber mais, clique aqui. 

Justiça determina que ICMBio reabra prazo de inscrições para pessoas com deficiência em concurso 

A Justiça Federal, nos autos de Ação Civil Pública nº 1000573-24.2022.4.01.3900,
determinou que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) reabrisse o prazo de inscrições em concurso público para pessoas com
deficiência. Embora o edital inaugural tenha estabelecido que, no ato de inscrição,
deveria ser apresentado atestado da deficiência emitido por equipe
multiprofissional e interdisciplinar, a decisão determinou que basta a apresentação

de laudo médico simples. Asseverou-se que a atribuição para instituir comissão multiprofissional e interdisciplinar é da
própria entidade ou órgão da Administração Pública responsável pela realização do certame, revelando-se
desproporcional e desarrazoado transferir tal encargo para o próprio candidato, no ato de sua inscrição no concurso. Na
exordial, o Ministério Público Federal (MPF) defendeu que a exigência, tal como estava, dificultava ou até impedia
pessoas com deficiência de concorrer às vagas oferecidas, tendo em vista que, além dos custos e da burocracia,
mencionou-se a dificuldade para obtenção do parecer médico multidisciplinar através do Sistema Único de Saúde (SUS),
sobrecarregado pelo novo aumento de número de casos de COVID-19 e pelo surto de gripe. Para saber mais, clique aqui. 

Benefício de isenção de IPI é prorrogado e estendido para as pessoas com deficiência auditiva 

A Lei nº 14.287/2021, alterou a Lei nº 8.989/1995, prorrogando a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis de 
passageiros e estendendo o benefício às pessoas com deficiência auditiva. A 
legislação produzirá efeitos até 31/12/2026, destinando-se à isenção do IPI na 
aquisição de veículos novos com preço inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), superior ao montante anteriormente estabelecido, que era de R$ 

140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Para a fruição do benefício fiscal, a lei exige a avaliação biopsicossocial prevista 
no §1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), requisito que permanece suspenso até a necessária 
regulamentação do dispositivo da LBI pelo Poder Executivo. 

Projeto incentiva exibição de legendas em sala de aula, televisão e discursos de autoridades 

Tramita na Câmara dos Deputados o  Projeto de Lei n° 3136/2021, que altera a 
Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para dispor que os 
discursos proferidos por autoridades públicas e as salas de aula tenham telas 
digitais com legendas. O objetivo é melhorar a acessibilidade para pessoas com 

deficiência auditiva, beneficiando, principalmente, as crianças surdas em salas de aula, da mesma forma que o conhecido 
closed caption (legenda oculta), utilizado por alguns canais de televisão, que disponibilizam a legenda com a transcrição 
do conteúdo falado. A proposta ainda deverá ser analisada pelas comissões de Educação, Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Finanças e Tributação de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para ler mais, clique aqui. 

IBGE inclui pergunta sobre Autismo no questionário do Censo 2022  

O Censo 2020, que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) a partir de 1º de agosto de 2022, devido à pandemia do
Coronavírus, incluiu uma pergunta sobre autismo, em seu questionário de 
amostra: “Já foi diagnosticado(a) com autismo por algum profissional de saúde?”. 
A Lei nº 13.861/2019, inseriu o parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 7853/1989, 
prevendo  a incorporação desta especificidade nas estatísticas do censo 
demográfico. Esta medida beneficia o mapeamento das pessoas que receberam o 
diagnóstico de TEA, construindo um panorama sobre o autismo na população do 

país e auxiliando na elaboração das políticas públicas. O questionário básico possui 26 perguntas e abrange as principais 
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características dos lares brasileiros, já o questionário de amostra, com 77 perguntas, será aplicado em 11% dos 
domicílios, cerca de 8,5 milhões de residências. Para ler mais, clique aqui.
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