
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

COMISSÃO DE DEFESA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

NUCLEO DE ATUAÇÃO ESPECIAL EM ACESSIBILIDADE (NEACE) 

 

RELATÓRIO ANUAL 2015 

 

I - O PROJETO 2015 

O NEACE, dando seguimento ao planejamento estratégico e visando a garantia da 

acessibilidade nos prédios e serviços do Ministério Público brasileiro para  

instrumentalizar o cumprimento da Resolução nº 81/2012 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, planejou para o ano de 2015: 

1. Manter a atividade 6 do projeto estratégico que consiste no oferecimento de curso 

de atualização na área de acessibilidade para as equipes técnicas do Ministério 

Público da União e dos Estados que serão encarregadas do diagnóstico das 

edificações ministeriais, além da discussão com os Membros do Ministério 

Público acerca do tema, inclusive sob a luz da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, de modo a tornar o mais unificada possível a atuação 

ministerial, observando-se o seguinte: 

1.a Continuar com a ação de formação a membros e servidores em acessibilidade 

por meio do workshop TODOS JUNTOS POR UM BRASIL MAIS ACESSÍVEL 

(segunda edição) observada a estrutura do programa em forma de palestras, 

atividades e discussão dos projetos arquitetônicos locais. 

1.b O evento será realizado atendendo a solicitação dos Ministérios Públicos nos 

estados, observada a agenda de um mensal. Serão encaminhados ofícios 

colocando a equipe do NEACE a disposição. 

1.c O CNMP arcará com as despesas de deslocamento dos membros que compõem 

do NEACE. 

1.d Os materiais a serem utilizados são banners e cartilhas já constantes do acervo. 

1.e Visando a potencializar a formação e o diálogo local, sugerir ao MP solicitante 

que convide representantes da Secretaria de Obras e Urbanismo do Estado e/ou 

Municípios e Conselhos de Direito da Pessoa com Deficiência, segundo a 

conveniência local, para tratar da política urbana, na forma do Estatuto da Cidade 

(lei n° 10.257/2001) e da política habitacional (lei n° 11.124/2005), observados os 

pressupostos de acessibilidade da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência. 

1.f Elaborar minutas de convites padrões para encaminhar aos Mps. 

1.g Com a expansão da discussão do tema com órgãos de governo local e conselho 

de direitos pretende-se, ao mesmo tempo, aprimorar os mecanismos de controle 



social por meio dos conselhos de direitos e formar qualitativamente os servidores 

públicos dos órgãos da administração pública.   

2. Reimprimir 3.000 cartilhas Pessoa com Deficiência e 3.000 de bolso do NEACE 

para distribuição nos workshop. 

3. Assinar o termo de cooperação e dar seguimento ao plano de trabalho com o 

Conselho Federal de Engenharia – CONFEA. 

4. Insistir com a discussão visando a assinatura do termo de cooperação com o 

Conselho Federal de Arquitetura – CAU. 

5. Manter contato periódico com o Ministério do Planejamento para tratar da 

acessibilidade em sítios eletrônicos, inclusive visando a inserção em cursos de 

formação em Tecnologia da Informação e troca de informações por meio de 

manuais e outros materiais. 

6. Estabelecer contato com o Ministério das Cidades para trabalhar o tema da 

acessibilidade nas calçadas como Ação Nacional, observando-se, inclusive, 

políticas públicas que subsidiem eventuais reformas. 

7. Impulsionar os procedimentos em curso no âmbito do NEACE intensificando o 

cumprimento integral da Resolução 81/2012, agora pontualmente nas lacunas 

observadas a partir das informações constantes dos autos. 

8. Solicitar à Corregedoria do CNMP que dê atenção ao cumprimento da 

acessibilidade pelas unidades ministeriais por ocasião das inspeções e correições. 

II - A EXECUÇÃO DO PROJETO 2015 WORKSHOP TODOS JUNTOS POR UM 

BRASIL MAIS ACESSÍVEL 

 A resolução nº 81/2012/CNMP orienta e obriga a implementação da acessibilidade 

em todas as unidades do Ministério Público Brasileiro de acordo com as normas 

constitucionais e legais (leis nº 10.048/2000, nº 10.098/2000 e decretos nº 3.298/99 e nº 

5.296/04), além da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, internalizados com equivalência de emenda constitucional pelo 

Decreto Legislativo nº 186/08 e Decreto nº 6.949/09, e a partir de janeiro/2016, a Lei nº 

13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI). 

Assim, e seguindo sugestão dos participantes da segunda edição do workshop 

Todos juntos por um Brasil mais Acessível/2014, deu-se continuidade à agenda de 

formação de membros e servidores em acessibilidade, acrescentando-se nesta edição a 

parceria dos Conselhos Estaduais de Engenheiros e Agrônomos (CREA), em 

conformidade com o Acordo de Cooperação CNMP/CONFEA assinado em maio/2015, 

governos estaduais e municipais, conselhos de direitos da pessoa com deficiência e 

idosos, assim como a sociedade civil organizada local. 



A agenda foi estabelecida a partir dos pedidos dos Ministérios Públicos Estaduais 

que solicitaram a presença da equipe do NEACE para um dia de palestras, em formato de 

curso de capacitação. Obedeceu-se o agendamento, atendida a ordem cronológica dos 

pedidos. Somente não foram atendidos os MPDFT/DF, MPE/PI e MPE/PA, o que se 

pretende fazer no ano de 2016. 

Pautando-se nas informações constantes dos procedimentos de acompanhamento 

em acessibilidade em curso junto ao NEACE, e com a participação dos conhecimentos 

técnicos dos servidores foi possível, estabelecer discussão qualificada quanto às questões 

referentes à acessibilidade dos projetos arquitetônicos e de atendimento prioritário e suas 

implementações, além de estreitar esses conhecimentos e modelos de ações com os entes 

representativos das diversas áreas voltadas para a acessibilidade, sobretudo órgão dos 

executivos locais, assim como os conselhos de direitos e sociedade civil organizada. 

Nessa segunda edição do workshop Todos juntos por um Brasil mais Acessível, o 

NEACE protagonizou 9 (nove) eventos junto aos Ministérios Públicos Estaduais do 

Amapá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Acre, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina; 

junto ao XXI Congresso Nacional no Rio de Janeiro, e em Brasília/DF decorrente do 

acordo de cooperação com o Confea, com transmissão ao vivo pelo YouTube, 

inaugurando nova ferramento de transmissão do evento. 

1. AMAPÁ 

Data:  29/maio/2015 

Horário: 08:30 às 18:00h 

Local:  MPE/Macapá 

Total certificados: 105 
 

2. RIO DE JANEIRO 

Data: 26/junho/2015 

Horário: 08:30 às 18:00h 

Local: MPE/RJ 

Total certificados: 40 

 

3. MINAS GERAIS 

Data: 03/julho/2015 

Horário : 08:30/18:00h 

Local:  MPE/MG 

Total certificados: 44 

 

4. ACRE 

Data: 28/agosto/2015 

Horário : 08:30/18:00h 

Local:  MPE/Rio Branco 

Total certificados: 229 

 

5. SÃO PAULO 

Data: 18/setembro/2015 

Horário : 08:30/18:00h 



Local:  MPE/São Paulo 

Total certificados: 30 

 

6. RIO DE JANEIRO, XXI CONGRESSO NACIONAL DO MP 

Data: 08/outubro/2015 

Local: Centro Convenções 

Horário: 08:00/13h 

Participantes: 200 

 

7. ESPÍRITO SANTO 

Data: 23/outubro/2015 

Horário : 08:30/18:00h 

Local:  MPE/Vitória 

Total  certificados: 95 

 

8. BRASÍLIA – ENCONTRO CNMP/CONFEA 

Data: 16/novembro/2015 

Horário: 9/18h com transmissão ao vivo YouTube 

Local: Plenário do CNMP 

Total certificados: 70 

 

9. SANTA CATARINA 

Data: 27/novembro/2015 

Horário: 08:30/18:00h 

Local:  MPE/Florianópolis 

Total certificados: 115 

 Os participantes, membros, servidores e o público externo, foram convidados 

pelos Procuradores Gerais de Justiça, seguindo ofício-modelo elaborado pelo NEACE e 

encaminhado pelo Conselheiro Presidente da CDDF (ofícios circulares nº 003 e 

004/2015, anexos). 

 Os temas abordados nesta segunda edição do workshop trataram da acessibilidade, 

atendimento prioritário, concurso público e fortalecimento de conselhos de direitos, com 

duas plenárias cada, totalizando: 

 

9     eventos 

37   palestras 

18    plenárias 

768  participantes certificados, considerados multiplicadores 

  

 Obedecido o programa de cada evento (cópias anexas), as palestras e plenárias 

estão assim distribuídas: 

 

Acessibilidade nos Projetos e Atendimento Prioritário: da Teoria à Pratica   

Rebecca Monte Nunes Bezerra – 09 palestras 

Maria Bernadete Lula de Menezes Cruz – 09 palestras 

 

Atendimento Prioritário da Teoria à Prática 



Ana Carolina Coutinho Ramalho Cavalcanti – 01 palestra 

 

Concurso Público e as Regras nos Editais 

Maria Aparecida Gugel – 09 palestras 

 

Os Conselhos de Direitos e a Acessibilidade 

Maria Aparecida Gugel – 09 palestras 

 

Plenária I - discussão Técnica dos Projetos Locais 

Maria Bernadete Lula de Menezes Cruz – 09 plenárias 

 

Plenárias II - O MP e Atuação Ministerial – 09 plenárias 

Maria Aparecida Gugel 

Rebecca Monte Nunes Bezerra 

 

A SECRETARIA, A CERTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES E O 

MATERIAL UTILIZADO 
 Todos os eventos foram realizados com o apoio logístico do servidor Sérgio Bispo 

da Silva Porto que expediu 3.078 (três mil e setenta e oito) ofícios de convites e 

informações. Os apoios locais ocorreram por meio das equipes dos Centros de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), Escolas Superiores e apoios administrativos. Não 

estão contabilizados nesse relatórios as mensagens eletrônicas e os telefonemas. 

  Dos 7 (sete) workshop  realizados foram registrados 690 (seiscentos e noventa) 

participantes inscritos e 658 (seiscentos e cinquenta e oito) certificados e 37 (trinta e 

sete) certificados aos palestrantes. 

 O material de apoio para a realização dos workshop (nos MP/Estados e no 

Congresso Ministério Público) foi composto de cartilhas editadas pelo CNMP, em número 

conforme abaixo, e 268 (duzentos e sessenta e oito) CDRom com a legislação aplicável 

e as palestras ministradas: 

 

1.147 (Mil cento e quarenta e sete) Cartilha de bolso em acessibilidade 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/cartilhadebolsoace

ssibilidade.jpg 

 

890 (Oitocentos e noventa) Todos Juntos por um Brasil mais Acessível, O MP e a Pessoa 

com Deficiência  

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/ACESSIBILIDA

DE_KM_WEB.pdf 

 

 

875 (Oitocentos e setenta e cinco) Interdição Parcial e a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/Interdi%C3%A7%C3%A3o_Parcial_14.

07_WEB.pdf 

 

710 (Setecentos e dez) Guia de Atuação Ministerial em Acessibilidade, Atendimento 

Prioritário, Concurso Público, Curatela 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/cartilhadebolsoacessibilidade.jpg
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/cartilhadebolsoacessibilidade.jpg
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/ACESSIBILIDADE_KM_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Destaques/Publicacoes/ACESSIBILIDADE_KM_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/Interdição_Parcial_14.07_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/Interdição_Parcial_14.07_WEB.pdf


http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/COMPLETO_Guia_Ministerial_CNMP

_14.11_WEB.pdf 

 

26 (Vinte e seis) Novos Comentários sobre a Convenção sobre a Pessoa com Deficiência, 

da SNDPD/SDH, comentada pelos integrantes do NEACE e GT7 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao-

sdpcd-novos-comentarios.pdf 

 

Os eventos realizados em Palmas/TO e Brasília/DF foram gravados e seus 

conteúdos estão disponibilizados no YouTube e no portal do CNMP em 

http://www.youtube.com/watch?v=UsxW915VdVY e www.cnmp.mp.br/neace, nos 

quais já podem ser verificadas 100 (cem) visualizações, ou mais. 

As cartilhas também foram utilizadas para atender eventos de parceiros como a 

Defensoria Pública da União (120, cento e vinte), a ação nacional para educação inclusiva 

(220, duzentas e vinte), o encontro com os movimentos sociais (175, cento e setenta e 

cinco), seminário sobre interdição parcial no MP/SE (370, trezentas e setenta), na 

conferência estadual da pessoa com deficiência CEPEDE/RS (600, seiscentas), seminário 

sobre lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência MP/CE (635, seiscentas e 

trinta e cinco), diversos pedidos ascom/cddf (29, vinte e nove). 

 Assume-se que a segunda edição do workshop/2015 cumpriu com o objetivo 

principal que é o de formar multiplicadores em acessibilidade, além de formar 

parcerias com órgãos públicos estaduais, municipais e a sociedade civil organizada, 

tendo atingido o número de 705 (setecentos e cinco)  participantes certificados. 

 Do ponto de vista financeiro, realizaram-se os eventos com reduzidos custos 

para o CNMP que arcou apenas com os deslocamentos da equipe do NEACE. 

 

 

REUNIÕES REALIZADAS EM 2015 

  

 No início do ano foram realizadas 2 (duas) reuniões presenciais em Brasília para 

traçar a rotina dos workshop e visitas a órgãos parceiros na ENACE (MPOG, SDH, TCU). 

 Visando a aproveitar os deslocamentos realizados aos Estados, a equipe reuniu-se 

nos dias anteriores ao workshop para atender à pauta interna e também, quando solicitado, 

aos membros organizadores locais. Foram realizadas 8 (oito) reuniões presenciais: 

 

Brasília/DF, pauta dia 11/março/2015 : Rotinas para a realização da segunda etapa do 

workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível: ofícios, programação, divulgação, 

convidados, sugestões de peças etc.; Termo de cooperação e plano de ação com o 

CONFEA (PIC nº 0.00.000.001389/2013-33), elaboração do encontro nacional de 

técnicos no CNMP;  Andamento da ENACE (PIC nº 0.00.000.001574/2013-28); Elaborar 

minuta para os relatórios dos PICs em andamento. 

Brasília/DF, pauta dia  06/maio/2015 : Reunião conjunta NEACE/MP-TCU para tratar 

da ENACE e reserva de vagas em empresas públicas; Aferição dos relatórios e/ou 

despachos nos PP/PIC em andamento. 

 

Macapá/AP, pauta dia 28/maio/2015 : Detalhamento do plano de ação 

CONFEA/CNMP decorrente do Termo de Cooperação assinado em 5/maio. 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/COMPLETO_Guia_Ministerial_CNMP_14.11_WEB.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/COMPLETO_Guia_Ministerial_CNMP_14.11_WEB.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao-sdpcd-novos-comentarios.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencao-sdpcd-novos-comentarios.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=UsxW915VdVY
http://www.cnmp.mp.br/neace


 

Rio de Janeiro/RJ, pauta dia 25/junho/2015 : Contatos locais com a CONAMP e 

AMPERN para levar o workshop “Todos Juntos por um Brasil mais Acessível” ao XXI 

Congresso Nacional do Ministério Público. 

 

Rio Branco/AC, pauta dia 27/agosto/2015 : Conteúdo do workshop Todos Juntos por 

um Brasil mais Acessível no XXI Congresso Nacional MP/RJ; Termo de cooperação 

CAU e propor a instalação da ENACE sem o CNJ; Programação do evento com o 

CONFEA e fortalecimento das adesões estaduais; Dar início à revisão das cartilhas; Visita 

a Cidade do Povo em Rio branco/AC/encaminhamentos. 

 

São Paulo/SP, pauta dia 10/setembro/2015 

Revisão cartilha/fotonovela sobre curatela acessível (GT7 e NEACE); Fechamento do 

Plano de Trabalho CNMP e o CONFEA. 

 
Vitória/ES, pauta dia 22/10/2105 : Novas propostas à minuta programação evento 

CNMP/CONFEA; Providências a serem tomadas para evento acessível; Elaborar e encaminhar 

novamente ofício ao Secretário Geral para incluir permanentemente o intérprete da Libras 

transmissões CNMP. 

Brasília/DF, pauta dia 17/11/2105 : Avaliação técnica de vinte dos 184 procedimentos pela 

colaboradora Maria Bernadete, dias 17 e 18; Planejamento das ações do NEACE/2016. 

 Foram realizadas 2 (duas) reuniões com representantes da Secretaria Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e com o Confea para tratar de assuntos relacionados à Enace 

e Encontro, respectivamente. 

III – A ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO  

CNMP/CONFEA E O ENCONTRO DO CNMP/CONFEA 

 

PIC nº 0.00.000.001389/2013-33 

 
 A assinatura do ACORDO DE COOPERAÇÃO, ocorreu em 12 de maio de 2015. 

Como as partes não dispunham de agenda, o evento inaugural foi programado para o 

segundo semestre do ano: 

 “Acordo de Cooperação que entre si celebram o Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, visando 

ao aperfeiçoamento da atividade de profissionais da engenharia, membros e servidores do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e a execução de ações 

complementares de interesse comum, com o objetivo de garantir a implementação das 

exigências de acessibilidade previstas na legislação brasileira.” 

 Tratou-se do 8º evento realizado pelo NEACE (ENCONTRO DO 

CNMP/CONFEA – ACORDO DE COOPERAÇÃO, realizado em  

16/novembro/2015, no Plenário do CNMP, das 9h às18 horas, com transmissão ao vivo 

via YouTube, e posterior gravação para inserção na internet. 

 Somaram-se  73 participantes  certificados. 



 O material distribuído consistiu-se em 70 agendas e pastas, com cópia do acordo 

de cooperação. Isso porque, não mais se dispunha no acervo o material, consistente em 

cartilhas e outras publicações. 

 Para a realização deste evento o NEACE-CNMP e o CONFEA mobilizaram todos 

os envolvidos no acordo de cooperação, sendo que pelo CONFEA, todos os presidentes 

dos CREAs foram convocados e pelo Ministério Público Brasileiro foram enviados o 

ofício/circular nº 006/2015, total de 87 (oitenta e sete), comunicando a realização do 

evento, com a inovação de transmissão pelo canal YouTube para o acompanhamento em 

tempo real e de forma gratuita, conforme ofício anexo. 

 

IV- ATOS PARA O CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 81/2012 

NOS PROCEDIMENTOS EM CURSO (PIC E PP) 
  

 Constam 184 (cento e oito e quatro) procedimentos em curso para o cumprimento 

da Resolução n° 81/2012/CNMP, instaurados em face de todas as unidades ministeriais, 

conforme relação anexa. 

 Foram expedidos 87 (oitenta e sete) ofícios/circulares nº 001/2015 aos 

Ministérios Públicos sugerindo solicitar à ABNT a liberação gratuita das normas de 

acessibilidade (ABNT-NBR) para os sítios eletrônicos de cada órgão, em atendimento ao 

TAC firmado com o MPF/SP, visando a facilitar a consulta por membros, técnicos e a 

população em geral. 

 Diante das dificuldades encontradas por algumas unidades do MP foi feita consulta à 
ANATEL sobre a forma de acesso aos telefones adaptados para pessoas com deficiência auditiva 

(TUP), cuja resposta foi encaminhada por meio de 87 (oitenta e sete) ofícios/circulares nº 

002/2015 ao Ministério Público Brasileiro sugerindo solicitar às empresas de concessões de 
telefonia fixa do País, para cumprir o plano de metas estabelecido com ANEL, de forma gratuita. 

 Foram expedidos 87 (oitenta e sete) ofícios circulares nº 005/2015 a cada unidade do 

Ministério Público, comunicando estarem instaurados procedimentos de acompanhamento da 
implementação da acessibilidade, bem como despacho para o cumprimento dos prazos e 

determinações da Resolução nº 81/2012. 

 Foram remetidos o total de 261 (duzentos e sessenta e um) ofícios no bojo dos 
procedimentos em curso junto ao NEACE, no ano de 2015, 

 

 

 

V - ATENDIMENTO A CONVITES PARA PALESTRAS 
 A convite dos Ministérios Públicos e/ou instituições, sem ônus para o CNMP seja 

porque foi arcado pelo Ministério Público do Trabalho ou pelo anfitrião, o NEACE 

atendeu, por meio de seus integrantes, a 17 (dezessete) convites para palestras, sendo: 

 

Maria Aparecida Gugel, 13 palestras: 

 

A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, Escola Superior do 

Ministério Público Militar, curso de formação de promotores de justiça militar, palestra 

realizada em 11 de março de 2015, em Brasília - DF. 

 



1º Congresso Estadual de Fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência: Uma proposta inclusiva e sustentável – UNISOCIESC  

Joinville –SC, realizada em  7 e 8 de  abril de 2015 em Joinville – SC. 

 

Educação profissional e tecnológica, Em Defesa da Educação Inclusiva, CCDF,  

realizada em 14 de abril de 2015, em Brasília - DF. 

 

Direitos da Pessoa com Deficiência no Curso Excelência no atendimento à Pessoa com 

Deficiência, minicurso junto à Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do 

Distrito Federal, sobre a evolução dos conceitos e direitos da pessoa com deficiência, 

realizado em 27 de abril de 2015 em Brasília – DF. 

 

Pessoas com Deficiência – Desafios da Atualidade e Metas para o Futuro,  curso sobre 

a atuação da equipe multiprofissional dos concursos públicos, junto a Escola Superior do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul, realizado no dia 11 de maio de 2015 em Porto 

Alegre – RS. 

 

4º Fórum Internacional Síndrome de Down promovido pela UNICAMP/SP, palestra 

sobre A cada passo me preparo para a minha vida E agora fui trabalhar - 20 a 23 de maio 

de 2015. 

 

Interdição Parcial: um novo instituto, minicurso junto à Escola Superior do Ministério 

Público de Sergipe, realizado no dia 17 de agosto de 2015 em Aracajú – SE. 

 

V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL – COEPEDE, palestra inaugural como 

tema Os direitos da Pessoa com Deficiência e a Acessibilidade, realizada no dia 23 de 

setembro de 2015, em Porto Alegre – RS. 

 

Ação de Interdição: uma releitura a partir da lei brasileira de inclusão, minicurso 

sobre A proteção Jurídica da Pessoa com Deficiência, com ênfase na lei brasileira de 

inclusão e as perspectivas do ordenamento jurídico, junto a Escola Superior do 

Ministério Público de Goiás, realizado no dia 28 de setembro de 2015 em Goiânia – GO. 

 

Proteção do trabalhador com deficiência por meio das normas nacionais e 

internacionais: uma incursão na realidade, realizada no Seminário Trabalho e Pessoas 

com Deficiência, em 16 de outubro de 2015, na Escola Judicial do TRT4, Porto 

Alegre/RS. 

 

Direito ao trabalho concretizado por meio da reserva de vagas e do trabalho apoiado 

entre outras medidas, , proferida no dia 17 de outubro de 2015, as 10.30h, no VII 

Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down, em Curitiba/PR. 

 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência: Curatela e Decisão Apoiada, 

Inovações, Conceitos e Reflexos quanto a capacidade legal e a interdição da pessoa 

com deficiência, proferida no dia 17 de outubro de 2015, às 14hs, no VII Congresso 

Brasileiro sobre Síndrome de Down, em Curitiba/PR. 

 



Lei Brasileira da Inclusão e Medida Provisória 676/2015 - Planos de Benefícios da 

Previdência Social, em comemoração ao dia internacional da pessoa com deficiência, na 

APABB a ser realizada dia 3 de dezembro de 2015, as 9h em Brasília – DF. 

 

Rebecca Nunes Monte Bezerra: 4 palestras 

 

Educação profissional e tecnológica, Em Defesa da Educação Inclusiva, CCDF,  

realizada em 14 de abril de 2015, em Brasília – DF. 

 

A educação Inclusiva de alunos com deficiência, proferida no dia 15 de outubro de 

2015, no VII Congresso Brasileiro sobre Síndrome de Down, em Curitiba/PR. 

 

A Educação Inclusiva na perspectiva da nova lei brasileira de inclusão (LBI), junto 

a Escola Superior do Ministério Público de Goiás, realizado no dia 13 de novembro de 

2015 em Goiânia – GO. 

 

Inovações da Lei 13.146/2015, no Seminário Acessibilidade e a nova lei brasileira de 

inclusão, junto à Escola Superior do Ministério Público do Ceará, a se realizar no dia 3 

de dezembro de 2015 em Fortaleza – CE. 

 

VI – AÇÕES EM ANDAMENTO 

 

1. ACORDO COOPERAÇÃO CNMP/CAUBR 

PIC nº 0.00.000.001390/2013-68 

“Acordo de Cooperação que entre si celebram o Conselho Nacional do Ministério Público 

– CNMP e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, visando ao 

aperfeiçoamento da atividade de profissionais da engenharia, membros e servidores do 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e a execução de ações 

complementares de interesse comum, com o objetivo de garantir a implementação das 

exigências de acessibilidade previstas na legislação brasileira.” 

Pendente de aprovação da plenária do CAU/BR, e em análise jurídica junto ao 

gabinete da Presidência do CNMP. 

2. TERMO DE CONSTITUIÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE 

ACESSIBILIDADE (ENACE) 

PIC nº 0.00.000.001574/2013-28 

“TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO NACIONAL 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, A 

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, O 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E O TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO VISANDO A CONSTITUIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

NACIONAL DE ACESSIBILIDADE – ENACE”. 



A ENACE decorre da Resolução  n° 81/2012, com as modificações da Resolução n° 

99/2012. As tratativas foram iniciadas em 2014, tendo sido prontamente aderida pela 

SDH, MPOG e TCU. As dificuldades de ajuste residiram com o Conselho Nacional de 

Justiça. Recentemente foi aprovado pela presidência do CNMP, em harmonia com os 

demais órgãos, o início das atividades da ENACE sem o CNJ. 

Em tratativas finais junto ao gabinete da Presidência do CNMP. 

VII -  PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – NEACE/2015 

Ação 

Tipo de Serviço 

Publicidade Gráficos 
Contrato de 

Eventos 
Passagens Diárias Degravação 

Desenvolvim

ento Digital 
Total 

Implementação da 

ENACE – Formação das 

estruturas 

0,00 0,00 5.697,00 4.500,00 7.791,00 0,00 0,00 17.988,00 

2ª Fase do Workshop 

“Todos Juntos por um 

Brasil mais Acessível” 

0,00 0,00 0,00 60.000,00 40.661,00 0,00 0,00 100.661,00 

Assinatura do  

Termo de Cooperação 

com a CONFEA 

0,00 0,00 5.697,00 4.500,00 7.791,00 0,00 0,00 17.988,00 

Reimpressão da Cartilha 

de bolso – 

“Acessibilidade: Todos 

Juntos por um Brasil 

Mais Acessível” 

0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 

Reimpressão da 

Publicação “o MP e a 

Pessoa com Deficiência: 

Todos Juntos por um 

Brasil Mais Acessível” 

 

0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 

Cartilha “Interdição 

Parcial é mais Legal” 

(Fotonovela) 

0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 

Total 0,00 65.000,00 11.394,00 69.000,00 56.243,00 0,00 0,00 201.637,00 

VIII – ORÇAMENTO REALIZADO/NEACE/2015 

Ação 

Tipo de Serviço 

Gráficos 
Contrato de 

Eventos 
Passagens Diárias 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Planejado Executado Planejado Executado Planejado 

Implementação da ENACE – 

Formação das estruturas 
0,00 0,00 5.697,00 0,00 

2ª Fase do Workshop “Todos 

Juntos por um Brasil mais 
Acessível” 

0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 16.736,00 40.661,00 31.290,00 100.661,00 

Assinatura do  

Termo de Cooperação com a 

CONFEA 

0,00 0,00 5.697,00 0,00 4.500,00 0,00 7.791,00 0,00 17.988,00 

Reimpressão da Cartilha de bolso 
– “Acessibilidade: Todos Juntos 

por um Brasil Mais Acessível” 

16.000,00 8.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 

Reimpressão da Publicação “o 

MP e a Pessoa com Deficiência: 
Todos Juntos por um Brasil Mais 

Acessível” 

16.000,00 11.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 

Cartilha “Interdição Parcial é 

mais Legal” (Fotonovela) 
33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 

Total 65.000,00 20.458,00 11.394,00 0,00 69.000,00 16.736,00 56.243,00 31.290,00 201.637,00 

Utilizado  20.458,00    16.736,00  31.290,00 59.568,00 

Saldo         142.069,00 

 

IX – QUADROS GERAIS DAS ATIVIDADES 

Quadro 1 específico da Segunda Edição workshop Todos juntos por um 
Brasil mais Acessível nos Ministérios Públicos Estaduais 

 
Materiais 

AMAPÁ 
RIO DE 

JANEIRO 

MINAS 

GERAIS 
ACRE 

SÃO 

PAULO 

ESPÍRITO 

SANTO 

SANTA 

CATARINA 
TOTAIS 

CARTILHAS DE 

ACESSIBIIDAD

E(BOLSO) 
170 160 47 200 200 235 135 1147 

CARTILHA MP 

E A PESSOA 

COM 

DEFICIÊNCIA 

90 105 50 120 105 210 210 890 

CARTILHA 

INTERDIÇÃO 

PARCIAL 
160 200 70 120  200 125 875 



GUIA DE 

ATUAÇÃO 

MINISTERIAL 
70 70 50 120 80 160 160 710 

CDs 98 50 50 40 10 10 10 268 
CONVENÇÃO 

COMENTADA 1 3 5 5 3 5 5 27 
 COPIAS ACORDO 1 1 1 1 1 1 1 7 
OFÍCIO CIRCULAR 
CONVITE 67 512 750 59 900 315 439 3042 
OFÍCIOS 
CONFIRMA  
AGRADECE 

3 3 3 3 3 3 3 21 
MEMORANDO 
DESLOCA 2 2 2 2 2 2 2 14 
REUNIÕES 1 1 1 1 1 1  6 
PALESTRAS 4 4 4 4 4 4 4 28 
 PLENÁRIAS 2 2 2 2 2 2 2 14 
CERTIFICADOS 105 40 44 229 30 95 115 658 
PÚBLICO 
INSCRITO 117 49 51 237 37 102 120 713 
CARGA HORÁRIA 8 8 8 8 8 8 8 56 
 DATA 29/05/15 26/06/2015 03/07/2015 28/08/2015 18/09/2015 23/10/2015 27/10/2015  

         

LOCAL MACAPÁ CAPITAL-RJ BH R. BRANCO CAPITAL-SP VITÓRIA FLORIANÓPOLIS TOTAL  8.476 

 

 

 

 

Quadro 2 específico do NEACE/CNMP no XXI Congresso Nacional do 
Ministério Público no Rio de Janeiro 

 
Materiais Quantidades Público Palestrantes Total 

 Acessibilidade  

Bolso 
235  

  

  
235 

Guia Atuação 

Ministerial 
240   240 

Palestras 

O Novo Estatuto da 

Pessoa com Deficiência 

(acessibilidade, 

educação inclusiva, 

concurso público e 

curatela) 

200 
Maria Aparecida Gugel 

Rebecca Monte Nunes Bezerra 
200/04 

Dia/hora 08/10/2105 – 8 às 13h    

Local 
Centro de Convenções 

do Hotel Royal Tulip 
  TOTAL  679 

 

 

 

 

Quadro 3 específico do Encontro do CNMP/CONFEA – Acordo de Cooperação em 
Brasília-DF 

 
Materiais Quantidade 

Pastas 70 

Agenda caderno 70 

Acordo Cooperação 70 

Ofícios circulares 85 

Ofícios 25 

Memorandos 3 

Palestras 11 

Palestrantes 14 

Certificados 73 

Local Plenário do CNMP 



Data/hora 16/11/2015– 9 às 18h 

TOTAL 421 

 

 

Quadro 4. Total Geral 

 

Material utilizado (cartilhas, guias, CDRom, pastas, agendas)                         6.613 

Ofícios (despachos, convite, agradecimento, memorando)                                3.452 

Reuniões (pré-eventos, parceiros)                                                                             12 

Palestras (eventos e convites)                                                                                    60 

Plenárias                                                                                                                      14 

Eventos YouTube (TO e DF)                                                                                       2 

Público Inscrito                                                                                                          986 

Certificados Emitidos                                                                                                768 

TOTAL                                                                                                                   11.907 

 
É o relatório. 

Maria Aparecida Gugel 

Subprocuradora-Geral do Trabalho 

Membro Auxiliar e Coordenadora NEACE/CNMP 

 

Aprovado: _____/________/__________ 

 

 

FÁBIO GEORGE CRUZ DA NÓBREGA 

Conselheiro do CNMP 

Presidente da CDDF/NEACE 

 

IX – ANEXOS 
 

 

       

NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESPECIAL EM ACESSIBILIDADE/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

- CNMP 

Ofício/circular nº 001/2015 – NEACE/CDDF/CNMP   MODELO 

         Brasília, 24 de fevereiro de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do ACRE 
Rua Marechal Deodoro, nº 472 – IPASE 
C E P  69 . 9 00 - 33 3  –  R IO  BR AN C O / AC R E 
 

Assunto: Inclusão de Normas da ABNT em acessibilidade nos sítios eletrônicos do Ministério Público.   

  Senhor Procurador-Geral de Justiça, 

mailto:oneto@mpac.mp.br


  Cumprimentando-o cordialmente, levo ao conhecimento de Vossa Excelência que a Diretoria-Geral da ABNT ofereceu disponibilizar para o site do CNMP todas 

as normas atinentes à acessibilidade de forma gratuita, em observância ao TAC firmado nos autos PP 1.34.001.002998/2003-94 com o MPF, por meio da Procuradoria da República dos 

Direitos do Cidadão da 3ª Região/SP. 

  Aproveitamos a oportunidade para sugerir a esse Ministério Público que formalize seu respectivo pedido ao Senhor Ricardo Rodr igues Fragoso, Diretor-Geral 

da ABNT, localizada na Rua Conselheiro Nebias, nº 1131 – Campos Elíseos, São Paulo-SP, CEP 01.203-002, para a disponibilização das normas que tratam direta e indiretamente do tema de 

acessibilidade em seus respectivos sítios eletrônicos. 

  Esperando com isso tornar cada vez mais efetiva a ação em defesa dos direitos fundamentais, sobretudo os das pessoas com defi ciência, idosos ou com 

mobilidade reduzida, renovo meus sinceros cumprimentos. 

  Atenciosamente, 

  Jarbas Soares Júnior 

                           Conselheiro do CNMP 

                       Presidente da CDDF/CNMP      
 

 

 

NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESPECIAL EM ACESSIBILIDADE/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

- CNMP 

Ofício/Circular nº 002/2015 – NEACE/CDDF/CNMP    MODELO 

         Brasília, 02 de março de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
OSWALDO D’ALBUQUERQUE LIMA NETO 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do ACRE 
Rua Marechal Deodoro, nº 472 – IPASE 
C E P  69 . 9 00 - 33 3  –  R IO  BR AN C O / AC R E 
 

Assunto:  Telefone Adaptado para Deficiente Auditivo 

  Senhor Procurador-Geral de Justiça   

  Cumprimentado-o cordialmente e objetivando o efetivo cumprimento pelos órgãos do Ministério Público do teor do que dispõe o artigo 3º, 

parágrafo 3º, da Resolução nº 81, de 21/01/12, que determina às unidades dos Ministérios Públicos a instalação de, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado 

para a comunicação com e por pessoas com deficiência auditiva, e as dificuldades encontradas e relatadas pela Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região/SP para 

adquirir e instalar o referido equipamento, solicitamos da ANATEL esclarecimentos e sugestões para implementação da referida norma,  tendo o órgão regulador indicado 

que as unidades ministeriais solicitem das concessionárias de telefonia fixa um TUP adaptado para deficiente auditivo (telefone de uso público ou orelhão com TTS) para 

instalação no endereço do Ministério Público, de acordo com as regras do PGMU (plano geral de metas para universalização – Decreto nº 7.512/2011), conforme texto 

transcrito abaixo: 

A comercialização de equipamentos de telecomunicações é livre e a Anatel apenas exige a homologação/certificação destes equipamentos. Os equipamentos homologados/certificados 

podem ser consultados no SGCH (Sistema de Gestão de Certificação e Homologação - disponível em http://sistemas.anatel.gov.br/sgch ). Não há previsão de gratuidade para a instalação 

dos TTS. Alguns destes equipamentos foram instalados no âmbito do PMU I (Plano de Metas para a Universalização) com recursos do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações) em instituições de apoio aos deficientes auditivos, mas hoje, a maioria destas instituições não utiliza os equipamentos. O mais próximo da gratuidade seria a solicitação, 

para a Concessionária de telefonia fixa, de um TUP adaptado para deficiente auditivo (Telefone de Uso público, ou orelhão com TTS) no endereço do MP, de acordo com as regras do 

PGMU (Plano Geral de Metas para a Universalização - Decreto 7.512/2011). 

  Assim, solicito a Vossa Excelência a adoção das providências necessárias ao cumprimento das normas indicadas, informando, em 30(trinta) dias, a este CNMP as medidas 

adotadas.   

  Esperando com isso tornar cada vez mais efetiva a ação em defesa dos direitos fundamentais, sobretudo os das pessoas com deficiência, 

idosos ou com mobilidade reduzida, renovo  nossos sinceros agradecimentos. 

  Atenciosamente, 

Jarbas Soares Júnior 

Conselheiro do CNMP 

Presidente da CDDF 

 

 

NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESPECIAL EM ACESSIBILIDADE/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

- CNMP 

Ofício/circular nº 003/2015 – NEACE/CDDF/CNMP   MODELO 

         Brasília, 13 de abril de 2015 

A Sua Excelência a Senhora 
ALESSANDRA MORO DE CARVALHO -  alessandramoro@mpap.mp.br 
Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher   
Comarca de Macapá 
Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 1585, Centro- 
CEP 68.900-030 - Macapá-AP 
  
Assunto: Workshop “Todos juntos por um Brasil mais Acessível” - Estado do Amapá – 29/05/15 

  Senhora Promotora de Justiça, 

  Cumprimentando-a cordialmente, informo-lhe que o CNMP, por meio do Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade (NEACE), estará em Macapá, no dia 29 

de maio próximo, com o workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível. 

mailto:oneto@mpac.mp.br
http://sistemas.anatel.gov.br/sgch
mailto:alessandramoro@mpap.mp.br


  Nesse novo formato, além de tratar do cumprimento das normas de acessibilidade no âmbito dos Ministérios Públicos, voltamos a atenção, especificamente, 

para administração pública dos estados e municípios com o objetivo de potencializar a formação e o diálogo local. 

  Assim, estamos sugerindo a Vossa Excelência, caso seja interesse deste Órgão, que convide os Prefeitos e os representantes das Secretarias de Obras e 

Urbanismo dos Municípios, e os Conselhos de Direito da Pessoa com Deficiência, se existentes, para participarem do evento. 

  O objetivo do Workshop centra-se na expansão da discussão sobre a política urbana, na forma do Estatuto da Cidade (lei n° 10.257/2001) e da política 

habitacional (lei n° 11.124/2005), observados os pressupostos de acessibilidade da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 

  Portanto, pedimos o empenho de Vossa Excelência para participar conosco desse projeto que pretende, nessa segunda fase, ir além da acessibi lidade obrigatória 

de nossas unidades ministeriais. 

  Em anexo, encontram-se as sugestões de oficios a serem dirigidos às autoridades locais e a programação do evento. 

  Atenciosamente, 

     Jarbas Soares Júnior 

     Conselheiro do CNMP 

                                 Presidente da CDDF   

 

 

 NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESPECIAL EM ACESSIBILIDADE/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - CNMP 

Ofício/circular nº 004/2015 – NEACE/CDDF/CNMP  

      MODELO 

         Brasília, 13 de abril de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
ROBERTO DA SILVA ALVARES 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do AMAPÁ – MPE 
Rua do Araxá – Bairro Araxá 
CEP 68.903-883 - M A C A P Á / A P 
 
Assunto: Workshop “Todos juntos por um Brasil mais Acessível” - Estado do Amapá – 29/05/15 

  Senhor Procurador-Geral de Justiça, 

  Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Excelência que o CNMP, por meio do Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade (NEACE), estará em 

Macapá, no dia 29 de maio próximo, com o workshop Todos Juntos por um Brasil mais Acessível. 

  Nesse novo formato, além de tratar do cumprimento das normas de acessibilidade no âmbito dos Ministérios Públicos, voltamos, especialmente, a atenção para 

administração pública dos estados e municípios com o objetivo de potencializar a formação e o diálogo local. 

  Assim, estamos sugerindo a Vossa Excelência que encaminhe convite aos dirigentes do Poder Executivo (Governador do Estado, Prefeitos Municipais e 

Representantes da Secretaria de Obras e Urbanismo dos Municípios), e ao Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, para participarem do evento. 

  O objetivo do Workshop centra-se na expansão da discussão sobre a política urbana, na forma do Estatuto da Cidade (lei n° 10.257/2001) e da política 

habitacional (lei n° 11.124/2005), observados os pressupostos de acessibilidade da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 

  Em anexo, encontram-se as sugestões de oficios a serem dirigidos às autoridades locais e a programação do evento. 

  Atenciosamente, 

 

Jarbas Soares 

Conselheiro do CNMP 

       Presidente da CDDF/CNMP   

 

 

NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESPECIAL EM ACESSIBILIDADE/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - CNMP 

Ofício/circular nº 005/2015 – NEACE/CDDF/CNMP  

      MODELO 

         Brasília, 20 de maio de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
OSWALDO D’ALBUQUERQUE LIMA NETO 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do ACRE 
Rua Marechal Deodoro, nº 472 – IPASE 
C E P  69 . 9 00 - 33 3  –  R IO  BR AN C O / AC R E 
 
Assunto: Encaminha despacho de autos de acessibilidade em curso no NEACE. 

  Senhor Procurador-Geral de Justiça, 

mailto:oneto@mpac.mp.br


  Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência o despacho anexo exarado nos autos do PP nº 286/2013-56 e do PIC nº 1655/2014-28, em 

trâmite no NEACE/CDDF/CNMP, solicitando a esse Ministério Público a adoção das providências ali elencadas. 

  Para a resposta, solicito, ainda, que seja observado o prazo de 20(vinte) dias, contados a partir do recebimento deste ofício . 

  Esperando com isso tornar cada vez mais efetiva a ação em defesa dos direitos fundamentais, sobretudo os das pessoas com deficiência, idosos ou com 

mobilidade reduzida, renovo votos de alta estima. 

  Atenciosamente, 

    Jarbas Soares Júnior 

    Conselheiro do CNMP 

                          Presidente da CDDF/CNMP      

 

NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESPECIAL EM ACESSIBILIDADE/COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - CNMP 

Ofício/circular nº 006/2015 – NEACE/CDDF/CNMP   MODELO 

         Brasília, 28 de outubro de 2015 

A Sua Excelência o Senhor 
OSWALDO D’ALBUQUERQUE LIMA NETO 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do ACRE 
Rua Marechal Deodoro, nº 472 – IPASE 
C E P  6 9 . 9 0 0 - 3 3 3  –  R I O  B R A N C O / A C R E 
 
Assunto: Comunica realização do evento “Todos juntos por um Brasil mais Acessível” para marcar o início das atividades decorrentes do Acordo de Cooperação firmado entre CNMP/CONFEA, 

com transmissão simultânea pelo canal Youtube para todas as unidades do MP e CREAs. 

  Senhor Procurador-Geral de Justiça, 

  Com minha cordial visita, comunico a Vossa Excelência que o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do NEACE – Núcleo de Atuação Especial em 

Acessibilidade da Comissão de Acompanhamento da Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos Fundamentais, realizará no dia 16 de novembro do corrente ano, no plenário do 

CNMP, o evento “Todos juntos por um Brasil mais Acessível” para marcar o início das atividades decorrentes do Acordo de Coope ração firmado entre CNMP/CONFEA, com transmissão 

simultânea pelo canal Youtube para todas as unidades do MP e CREAs. 

  Nessa ocasião serão avaliadas as novas diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146/2015 a entrar em vigor a 

partir de 6/janeiro/2016, e da nova NBR 9050/2015, assim como outros temas correlatos com a transmissão simultânea via Youtube para todas as unidades ministeriais, bem assim aos CREAs. 

  Encaminho a Vossa Excelência a programação do evento que poderá ser reproduzida e divulgada a todos os membros e servidores desse honroso Órgão. 

  Esclareço ainda que a certificação pela efetiva participação no curso on line deverá ser de cada Órgão, que se incumbirá de controlar suas inscrições.   

  Para reproduzir e acessar o curso é necessário entrar o endereço www.cnmp.mp.br/eventos  e seguir as orientações contidas no flyer.  

      

  Espera-se que o evento torne cada vez mais efetiva a ação em defesa dos direitos fundamentais, sobretudo os das pessoas com deficiência. 

  Atenciosamente, 

 

  Fábio George Cruz da Nóbrega 

      Conselheiro do CNMP 

                      Presidente da CDDF/NEACE/CNMP     

 

 

mailto:oneto@mpac.mp.br
http://www.cnmp.mp.br/eventos

