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Federação das Apaes - FEAPAEs/PR edita Guia orientativo para criação de Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência 

Com o objetivo de fomentar a criação de Conselhos Municipais dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (CMDPcD), a Federação das APAEs do Estado do
Paraná (FEAPAEs - PR), em parceria com o MPPR – através do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça do Idoso e da Pessoa com Deficiência –

e com a OAB Paraná, publicou guia orientativo tratando da implementação dos CMDPcDs. Em linguagem
elucidativa e de maneira assertiva, o documento explica, em breves linhas, o que é este órgão, como implantá-lo,
quem o compõe, quem pode auxiliar na implantação e quais as ações necessárias para tanto. Também consta
um passo a passo das ações a  serem trilhadas, inclusive com a indicação de material de apoio. Além disso, a
Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, Coordenadora do CAOPIPCD, gravou curto vídeo (anexo)
em que destaca a importância dos Conselhos de Direitos, por realizarem a democracia participativa e políticas
relevantes nas respectivas áreas. Para acessar o guia, clique aqui.  

Promotorias de Justiça de Pinhais e Carlópolis obtêm êxito na criação do Conselho Municipal dos
Direitos das Pessoas com Deficiência 

Reconhecendo a importância dos Conselhos Municipais dos Direitos das Pessoas
com Deficiência (CMDPcD), órgãos deliberativos, consultivos e fiscalizadores das
ações políticas em âmbito municipal voltadas à promoção, inclusão social e defesa
dos direitos dessa parcela da população, os Agentes Ministeriais atuantes na 2ª
Promotoria de Justiça de Pinhais (Ronaldo de Paula Mion) e na Promotoria de Justiça

de Carlópolis (Rafael Pereira) envidaram esforços e obtiveram êxito na criação dos CMDPcDs nos respectivos
municípios. Ainda é significativo o número de municípios no Estado do Paraná que não possuem este órgão
colegiado, sendo de grande relevância o papel do Ministério Público na busca por uma ação articulada, visando à
sua criação e implementação. Para acessar a cartilha com maiores informações sobre a criação destes
órgãos, clique aqui. 

I Seminário Internacional sobre Justiça Restaurativa e Pessoas com Deficiência 

Nesta semana, entre os dias 8 e 10 de novembro de 2021, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE)
promove o “I Seminário Internacional sobre Justiça Restaurativa e Pessoas com Deficiência”. De acordo com
a programação, no dia 08/11 (segunda-feira) serão promovidas palestras abordando os temas “Justiça
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restaurativa: conceito e fundamentos teóricos” e “Pessoa com Deficiência:
igualdade, dignidade e autonomia”. No segundo dia, 09/11 (terça-feira), o
tema será “Justiça Restaurativa e a Pessoa com Deficiência” e no período
da tarde (das 14h30 às 17h) serão realizados círculos de conversa com
participantes previamente cadastrados. Por fim, no dia 10/11 (quarta-feira) o
assunto tratado será “Justiça restaurativa Pessoas com Deficiências:
desafios e oportunidades”, bem como haverá sessão plenária para

apresentação de discussões realizadas nos círculos de conversa. Para saber mais, clique aqui.  

AMPID promove encontro para debater o tema da fiscalização das instituições de acolhimento de
pessoas com deficiência 

O evento, com o tema “O MP e a  fiscalização das instituições de acolhimento de
pessoas com deficiência - Resolução 228/2021 do CNMP”, ocorreu no dia 28/10/2021,
em mais uma edição das “Quintas Ampidianas Kasuo” e contou com exposições da
Promotora de Justiça do MPMA, Gabriele Gadelha B. de Almeida, do Promotor de
Justiça do MPCE, Hugo Porto Neto, e da Promotora de Justiça integrante do
CAOPIPCD do MPPR, Melissa Cachoni Rodrigues, os quais atuaram de forma ativa
juntamente com os demais integrantes do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência (GT7), que compõe a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF) do
CNMP, para aprovação da Resolução nº 228/2021 do CNMP e, principalmente, na elaboração de seus
instrumentais de apoio. Esta normativa, que dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público na
defesa dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência em entidades de acolhimento, foi publicada em
10/06/2021, e prevê dever funcional para os Promotores de Justiça com atribuição na defesa dos direitos das
pessoas com deficiência. Para assistir, a íntegra das apresentações e discussões, disponível no canal da
AMPID no YouTube, clique aqui. 

CNMP institui condições especiais de trabalho no Ministério Público para pessoas com deficiência ou
doença grave 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou a Resolução n°
237/2021, para promover condições especiais de trabalho a membros,
servidores, estagiários e voluntários que se enquadrem na condição de
pessoa com deficiência, doença grave, ou tenham filhos, cônjuge,
companheiro ou dependentes legais nessa condição. Dentre as condições
especiais estão presentes a possibilidade de designação provisória para
atividade fora da Comarca, o apoio à unidade de lotação, a concessão de

jornada especial, o exercício da atividade em regime de teletrabalho e a redução dos feitos distribuídos. A
resolução também indica que as unidades dos Ministérios Públicos deverão adequar as estruturas e os
mobiliários visando atender às normas técnicas brasileiras de acessibilidade, bem como imprimir esforços para
que novas sedes sejam projetadas a partir de desenho universal. Ainda, o texto sugere a realização de ações de
sensibilização, como palestras e cursos sobre questões relativas às pessoas com deficiência e seus direitos,
pelas Escolas Superiores, podendo ocorrer parcerias com movimentos sociais.  Importante destacar que, no
âmbito do MPPR, as condições especiais de trabalho para membros e dependentes que sejam pessoas com
deficiência já  estão previstas desde 2016 na Lei Orgânica (Lei Complementar n° 85/1999), notadamente após
postulação do CAOPIPCD, que ensejou o acréscimo dos §§3º,4º e 5º ao art. 136, pela Lei Complementar nº
197/2016. Clique aqui para saber mais. 

Publicada a Resolução do CNMP, que trata do acesso da pessoa com deficiência aos Concursos Públicos
e Processos Seletivos 

Considerando a necessidade de se promover inclusão da pessoa com deficiência no âmbito do Ministério Público
Brasileiro, o CNMP editou a Resolução nº 240/2021, que altera a Resolução nº 81/2012, disciplinando a reserva
de vagas no âmbito da instituição. A regulamentação seguiu a esteira do Decreto nº 9.508/2018 e da Lei nº
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8.112/1990, prevendo o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) até 20%
(vinte por cento) para vagas destinadas a candidatos com deficiência. Além
disso, dispôs sobre o percentual para a contratação de estagiários com
deficiência, estabelecendo-o em 10% (dez por cento), considerando o
disposto no §5º do art. 17 da Lei nº 11.788/2008 (Consolidação das Leis
Trabalhistas) e no art. 27 da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão -
LBI).  

CREA-PR lança série de vídeos que abordam a importância da acessibilidade 

Através do Programa de Acessibilidade, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná (CREA-PR) lançou uma série de vídeos curtos, produzidos em parceria com a
Antropofocus e a Horn Produções, que têm como objetivo destacar a importância da
acessibilidade em diversas áreas. Ao todo serão cinco episódios, tratando dos seguintes temas:
1) Aplicativos sem acessibilidade; 2) Cursos sem acessibilidade; 3) Obras cinematográficas sem

acessibilidade; 4) Sites sem acessibilidade; e 5) Cidades sem acessibilidade. Os episódios 1 e 2 já estão
disponíveis no canal do CREA-PR no YouTube. Para saber mais, clique aqui.

Máscaras transparentes ajudam na comunicação das intérpretes de Libras 

A Associação dos Surdos de Curitiba - ASC entregou máscaras, que possuem alto
nível de transparência, além de serem confeccionadas com material anatômico e
que não embaça, às intérpretes da Central de Libras, do Departamento dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. A Presidente da ASC destacou que as

máscaras  “permitem a leitura labial para os surdos” e também “aumentam a clareza na comunicação tendo essa
transparência”. Para ler mais, clique aqui. 

PEC 12/2021 pretende conferir à Língua Brasileira de Sinais (Libras) o status de língua oficial no Brasil  

A proposta de iniciativa popular foi registrada no portal e-Cidadania, em
2019, pela advogada Kamila de Souza Gouveia, e posteriormente
encampada pelo senador Alessandro Vieira. Quando criança, Kamila

acompanhava sua mãe em aulas para pessoa com deficiência e, posteriormente, fez sua dissertação de
mestrado em direito, na PUC-SP, com o tema "Libras, com primazia na infância, para todos: razão humanitária e
cidadania por meio da língua e o gravame na acessibilidade em face da falta de efetividade de direitos da Pessoa
Surda brasileira". Com a proposta, almejava impactos mais concretos a partir dos resultados de sua pesquisa,
argumentando que “não é justo que uma parte dos brasileiros se sintam como estrangeiros em seu próprio país”.
No cerne da questão, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 12/2021 altera o art. 13 da Constituição
Federal, para incluir a língua brasileira de sinais como um dos idiomas oficiais do Brasil. Neste momento,
aguarda o retorno presencial das comissões para ser analisada pelos senadores. Através do portal e-Cidadania,
é possível registrar apoio popular à proposta. Para saber mais, clique aqui. 
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