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NOTÍCIAS
ALTERAÇÃO DO DECRETO Nº 5.296/2004, PELO DECRETO Nº 10.014/2019, CONTRARIA
PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
O Decreto Federal nº 10.014, publicado em 09 de setembro de 2019,
realizou modificações no Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei
nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade), alterando os artigos 18 e 38. Em
relação ao artigo 18, destaca-se a inclusão do §2º, dispondo que as
áreas destinadas ao altar e ao batistério das edificações de uso coletivo
utilizadas como templos de qualquer culto não precisam atender aos
preceitos da acessibilidade. Desta forma, o §2º contraria o caput do
artigo, que exige que as edificações de uso coletivo atendam aos
preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso
comum ou abertas ao público, bem como a NBR 9050:2015, que no
item "6.1 – Rota acessível", regula que “as áreas de qualquer espaço ou edificação de uso público ou
coletivo devem ser servidas de uma ou mais rotas acessíveis". No que tange ao artigo 38, por meio da
inclusão do §5º, afastou-se a obrigação de fabricação de veículos acessíveis em relação àqueles
destinados exclusivamente às empresas de transporte de fretamento e de turismo. Contrariou-se, desta
forma, o art. 46 da Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão, com afronta ao direito ao transporte e à
mobilidade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Ressalta-se que, para os veículos de
transporte rodoviário que devem ser fabricados conforme as normas técnicas, a Portaria 389 do Inmetro,
publicada em 26 de agosto deste ano, aprovou novo regulamento para equipamentos de acessibilidade,
devendo as especificações serem seguidas em 24 meses.

STJ REALIZA O 1º ENCONTRO NACIONAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO EM ALUSÃO
AO DIA NACIONAL DE LUTA DAS PCDs
https://mail.google.com/mail/b/AH1rexTzY5jJB5HC2uapDg7nIWNDT9G1r52ra2LZNefIzzj8BxOH/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&permt…
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) realizou, entre os dias 18 e 20 de setembro, o 1º Encontro Nacional
de Acessibilidade e Inclusão, em alusão ao Dia Nacional da
Pessoa com Deficiência (21 de setembro), data que foi oficializada
em 2005 pela Lei nº 11.133. O encontro contou com a participação
dos ministros do STJ Humberto Martins, Nancy Andrighi e Sérgio
Kukina, bem como de outras autoridades e pesquisadores que
debateram importantes temas relacionados à concretização dos
direitos e à inclusão das pessoas com deficiência no Brasil, com
base nas importantes conquistas previstas no ordenamento jurídico
nacional para esse segmento populacional. Entre as atividades do evento, destacam-se a palestra
"Direitos Humanos e Justiça Internacional – a proteção da dignidade humana", proferida pela jurista e
advogada pública Flávia Piovesan, a palestra "Um olhar sobre a deficiência", proferida pelo procurador
do Ministério Público junto ao TCU Sérgio Caribé, e o painel "Apresentação da publicação: como construir
um ambiente acessível", exposto pela assessora para inclusão e acessibilidade do Tribunal de Contas da
União (TCU) Valéria Ribeiro. Clique aqui para saber mais.

XII REATIBA TRATA DO TEMA: INOVAR PARA INCLUIR
Considerando que o dia 21 de setembro marca o Dia Internacional de
Luta da Pessoa com Deficiência, o Sistema Fiep e o Conselho
Paranaense de Cidadania Empresarial (CPCE) promoveram, em alusão
à data, o XII Reatiba. Neste ano, para o evento que possui dentre seus
objetivos “apoiar a promoção de uma indústria mais inclusiva, acolhedora e transformadora”, o tema
escolhido para fomentar os debates sobre o apoio da tecnologia no processo de inclusão foi “Inovar para
incluir”. Mara Behlau (Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana) e Marisa Barbara (especialista
em neuroliderança) abordaram em sua palestra a importância da diversidade para o ambiente de
trabalho. Na oportunidade, ainda houve participação de João Marcos de Mattos Barguil (do app Guia de
Rodas), Anielli Santiago (analista de educação no Senai) e Leonardo Mesquita (do Portal Juntos pela
Inclusão – ASID), em uma roda de conversas sobre tecnologias em prol da inclusão. Para ter acesso aos
materiais apresentados, dentre os quais consta o e-book “Novas Tecnologias para pessoas com
deficiência” (do SENAI), clique aqui.

BRASILEIRA RECEBE O PRÊMIO “FIFA FAN AWARD” POR SER FLAGRADA NARRANDO
JOGO DE FUTEBOL AO FILHO COM DEFICIÊNCIA
A brasileira Silvia Grecco foi escolhida, em votação popular, para
receber o Prêmio “FIFA Fan Award”, dedicado aos torcedores e
fãs de futebol pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) e
entregue durante a cerimônia “Fifa The Best”. A escolha se deu
após a torcedora do Palmeiras ser flagrada por uma emissora de
TV, durante uma partida do clássico Palmeiras x Corinthians,
narrando o jogo ao filho Nickollas, adolescente com deficiência
visual e transtorno do espectro autista. Para saber mais sobre
essa história e assistir ao discurso de Silva ao receber o prêmio, clique aqui.

META DE ACESSIBILIDADE VISUAL E AUDITIVA NOS CINEMAS DEVE
IMPLEMENTADA EM SETEMBRO CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DA ANCINE

SER
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A partir do dia 16 de setembro, nova meta da Instrução Normativa da ANCINE nº 128/2016 – que dispõe
sobre as normas gerais e critérios básicos de acessibilidade visual
e auditiva a serem observados nos segmentos de distribuição e
exibição cinematográfica – passou a valer: os grupos exibidores
que contam com 21 ou mais salas de exibição devem disponibilizar
35% do total de salas com recursos de acessibilidade visual e auditiva, já para os grupos exibidores com
até 20 salas de exibição, o percentual é de 30% do total de salas. Em resumo, o objetivo é que as salas
de exibição comercial ofereçam tecnologia assistiva voltada à fruição dos recursos de legendagem,
legendagem descritiva, audiodescrição e LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. No caso das pessoas com
deficiência auditiva, os recursos previstos são a legendagem, a legendagem descritiva (que consiste tanto
na conversão do texto oral para o texto escrito, como nas informações de efeitos sonoros, música, sons
do ambiente, entre outros) e as janelas no canto da tela com intérpretes que façam a tradução simultânea
para a LIBRAS. No caso das pessoas com deficiência visual, é necessário o uso de aparelhos sonoros
que recebam sinais via FM ou Wi-fi com audiodescrições, que consiste em narração adicional que
descreve ações, linguagem corporal, estados emocionais, ambientação, figurinos, caracterização de
personagens, bem como a identificação e/ou localização dos sons que compõem as cenas. A partir do dia
1º de janeiro de 2020, todas as salas de cinema do país serão obrigadas, sob pena de multa, a oferecer
aparelhos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. Há que se destacar que
esses prazos já foram estendidos pela ANCINE por meio das Instruções Normativas nº 137/2017 e nº
145/2018. Para saber mais, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
PL QUE ISENTA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA TARIFA DE PEDÁGIO NO PARANÁ
SEGUE PARA SANÇÃO DO GOVERNADOR
Foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), no
dia 18 de setembro, o PL n° 682/2017, que pretende a alteração
do art. 1° da Lei Estadual n° 18.537/2015, para prever a isenção
da tarifa de pedágio para pessoas com autismo e outras
deficiências, que realizem tratamento médico fora da cidade em
que residem. O texto, que segue para a sanção do Governador
do Estado do Paraná, estabelece alguns requisitos para que a
pessoa com deficiência possa se valer do benefício, como, por
exemplo, comprovação de que o tratamento de saúde é realizado em município diverso do domicílio do
paciente, inexistência de tratamento simililar no município de domicílio e a demonstraçaõ, por laudo
médico, da necessidade, periodicidade e prazo do tratamento. Para acessar a notícia na íntegra, clique
aqui.

INSTITUCIONAL
COPEDPDI SE REÚNE NA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GNDH EM SÃO LUÍS/MA
A Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (COPEDPDI) que compõe o Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) do Conselho Nacional de ProcuradoresGerais (CNPG) - tem como objetivos articular, planejar e zelar pela atuação estratégica dos membros do
Ministério Público na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, visando o
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incremento, o acompanhamento e a fiscalização das políticas
públicas para estes segmentos populacionais, em âmbito
nacional. Atualmente, a Promotora de Justiça atuante neste
CAOP, Melissa Cachoni Rodrigues, é coordenadora da
COPEDPDI, em segundo mandato consecutivo. Na II Reunião
Ordinária de 2019, que ocorreu em São Luís/MA, entre os dias
11 e 13 de setembro, foram discutidos importantes temas em
relação à atuação ministerial, como: fluxo de denúncias
provenientes da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos,
experiências exitosas na efetivação do direito à acessibilidade,
implementação da avaliação biopsicossocial da deficiência por equipe multiprofissional e interdisciplinar,
fortalecimento da educação inclusiva, prevenção e combate a atitudes preconceituosas baseadas na
idade, atuação para proteção da pessoa com deficiência diante de pedidos de esterilização, fiscalização
de instituições de acolhimento para pessoas com deficiência e responsabilidade pela acessibilidade em
calçadas. Ao final, a plenária deliberou, com a participação de todas as comissões, que Curitiba sediará a
próxima reunião do GNDH, a ser realizada em março de 2020.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE
ATUAÇÃO DO MPPR RESULTA NA DESTINAÇÃO DE MULTA A OBRAS DE
ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
A 1ª Promotoria de Justiça de Porecatu celebrou termo de composição para direcionar a aplicação do
pagamento de uma multa civil por ato de improbidade administrativa a obras de acessibilidade em
edificações públicas do Município de Prado Ferreira, interior do Paraná. A multa será paga à
municipalidade pelo ex-prefeito, condenado por ato de improbidade administrativa, em razão de
irregularidades praticadas em contratações durante sua gestão à frente da Prefeitura Municipal de Prado
Ferreira. O acordo firmado entre o Ministério Público do Paraná o ex-prefeito e o Município, prevê o
pagamento imediato da multa imposta judicialmente, bem como a sua aplicação em obras que buscam
melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no banheiro público da
Rodoviária e nos acessos à Câmara e à Prefeitura. Clique aqui para mais informações.

DOAÇÕES A ILPI DE CORNÉLIO PROCÓPIO SÃO REALIZADAS POR MEIO DO PROJETO
SOCIAL VOLUNTÁRIO “ABRACE UM IDOSO”
O projeto social voluntário “Abrace um idoso”, de iniciativa das
estagiárias Karla Maria Trujilo Lazanha e Priscila Evelyn Silvério
Mussi, que conta com apoio da Promotora de Justiça Thayná
Regina Navarros Cosme, da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio
Procópio, tem como objetivo a arrecadação de materiais
necessários aos cuidados dos idosos, além da promoção de
atividades para entretenimento aos acolhidos na Instituição de
Longa Permanência para Idosos do município, o Abrigo Bom
Pastor. Em 22 de setembro de 2019, houve a entrega de doações arrecadadas entre membros e
servidores do MPPR, como cadeiras de rodas, suplementos alimentares, produtos de limpeza e cestas
básicas. Clique aqui para saber mais.
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PROJETO “MAIS ACESSIBILIDADE – NOVA CANTU” DA PJ DE CAMPINA DA LAGOA
BUSCA GARANTIR O DIREITO À ACESSIBILIDADE
A Promotoria de Justiça de Campina da Lagoa expediu recomendação administrativa ao prefeito do
Município de Nova Cantu, requisitando adoção de medidas para melhoria das condições de
acessibilidade nas vias e prédios públicos da cidade. Dentre as adequações indispensáveis, ressaltou-se
a necessidade de implementação de vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos nos
estacionamentos e imediações de órgãos públicos e de reparos em rampas de acesso. Essa medida faz
parte do projeto “Mais Acessibilidade – Nova Cantu”, importante iniciativa da Promotoria de Justiça, que
tem como objetivo o cumprimento às normativas vigentes sobre acessibilidade para garantir a efetivação
desse direito a idosos, pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade. Para saber mais, clique aqui.

EVENTOS
EM PARCERIA COM A CELEPAR, SEJUF REALIZA EVENTO PARA COMEMORAR O DIA
INTERNACIONAL DAS PESSOAS IDOSAS
Em alusão ao “Dia Internacional das Pessoas Idosas”,
comemorado mundialmente no dia 01 de outubro, a
Celepar, em parceria com a Secretaria da Justiça,
Família e Trabalho (SEJUF), por meio do Departamento
da Política da Pessoa Idosa - DPPI, promoverá uma
tarde de confraternização no Museu Oscar Niemeyer
(MON). A Coordenadora deste Centro de Apoio,
Rosana Beraldi Bevervanço, participará da solenidade,
que ocorre na próxima segunda-feira (01/10/2019),
entre 13h e 17h30min, e contará com intervenções
artísticas, ginástica laboral e palestras. Destaca-se que
iniciativas como essas são de extrema relevância para
dar visibilidade ao tema do envelhecimento, bem como
conscientizar a sociedade acerca da necessidade
valorização e respeito ao público idoso que, segundo
dados do IBGE, com a tendência de inversão da
pirâmide demográfica, em 2060 representará 33,65%
da população paranaense.

XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DO IBDFAM –
FAMÍLIAS E VULNERABILIDADES
Entre os dias 16 e 18 de outubro de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG, o Instituto Brasileiro de
Direito de Família – IBDFAM realizará o XII Congresso Brasileiro de Direito de Famílias e Sucessões, cujo
tema central será “Famílias e Vulnerabilidades”. Neste ano, o desafio do evento será promover debates
sobre os avanços e os atrasos do direito brasileiro em relação ao público considerado juridicamente
vulnerável, dentre os quais encontram-se os idosos e as pessoas com deficiência. Mais de 40 temas
serão apresentados e discutidos por palestrantes de renome no cenário jurídico nacional. Ressalta-se
que, dentre as diversas palestras, sete abordarão temas diretamente relacionados aos direitos dos idosos
e das pessoas com deficiência, como: o abandono afetivo inverso e a responsabilidade civil, a
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responsabilidade da família e do Estado em relação aos direitos
dos idosos, o perfil demográfico das famílias brasilieras atuais,
espaço normativo para novos instrumentos protetivos da
pessoa com deficiência, impactos do PL 757/2015 com relação
a direitos e garantias das pessoas com deficiência, a
constituição das famílias por pessoas com deficiência à luz da
Lei Brasileira de Inclusão e compatibilidade das normas do CPC
sobre curatela. Para ter acesso a mais informações, clique aqui.
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