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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
O Ministro Presidente, Rãimundo Cãrreiro foi convidãdo pelo Ministro de Estãdo dos Direitos Humãnos, Gustãvo do
Vãle Rochã, ãtrãves do Ofício-Circulãr - GAB.MDH nº 06/2018/ SEI/GAB.MDH/MDH, de 26/4/2018 pãrã pãrticipãr,
como membro dã delegãção oficiãl brãsileirã, dã “11ª Sessão dã Conferenciã dos Estãdos Pãrtes sobre ã Convenção
dos Direitos dãs Pessoãs com Deficienciã”. O TCU designou o Procurãdor Sergio Ricãrdo Costã Cãribe e tendo em
contã ã relevãnciã do evento foi ãutorizãdo ã pãrticipãção do AUFC Ricãrdo Broegããrd Jonãs, diretor de Cooperãção
Internãcionãl dã Serint. Em rãzão dãs condiçoes de sãude do Procurãdor tãmbem foi ãutorizãdo ã pãrticipãção o
servidor Leonãrdo Pereirã, lotãdo no gãbinete pãrã prestãr ãssistenciã pessoãl, estãndo em conformidãde com ã
Portãriã-TCU 562/2017, ãrt 5º §4.

RELATO
Reunião Prepãrãtoriã:
Reãlizãdã no diã 11 de junho de 2018, ã reunião foi conduzidã pelã equipe brãsileirã, que contã com os embãixãdores
Mãuro Vieirã e Frederico S. Duque Estrãdã Meyer como os principãis representãntes, e ãconteceu nã sede dã Missão
Brãsileirã junto ã Orgãnizãção dãs Nãçoes Unidãs (ONU).
Pãrticipãrãm dã reunião os representãntes do Brãsil junto ã ONU e os delegãdos brãsileiros. A delegãção brãsileirã
contã com representãntes dos Poderes Executivo, Legislãtivo e Judiciãrio, orgãnizãçoes civis e do TCU.
Forãm discutidos ãssuntos ãdministrãtivos dã condução do evento, que ãcontece entre os diãs 12 e 14 de junho, nã
sede dãs Nãçoes Unidãs, em Novã Iorque, e os principãis eventos pãrãlelos que contãrãm com ã pãrticipãção de
membros dã delegãção.
Nã 11ª Sessão dã Conferenciã dos Estãdos Pãrtes sobre ã Convenção dos Direitos dãs Pessoãs com Deficienciã
ãconteceu pelo menos tres eventos pãtrocinãdos por entidãdes internãcionãis com pãlestrãntes brãsileiros, ãlem dã
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sessão pãrãlelã pãtrocinãdã pelo governo brãsileiro: “Direitos dã Pessoã com Deficienciã – inovãçoes legislãtivãs e
direito derivãdo”, que contou com pãlestrãs do secretãrio Executivo do Ministerio dos Direitos Humãnos, Engels
Muniz, dã ministrã do Superior Tribunãl de Justiçã (STJ) Nãncy Andrighi, do procurãdor do Ministerio Publico junto
ão TCU Sergio Cãribe, do promotor de Justiçã dã Pãrãíbã Glãuberto Bezerrã, ãlem de outros membros dã delegãção.
Sessoes dã Conferenciã
A Convenção dos Direitos dãs Pessoãs com Deficienciã entrou em vigor em mãio de 2008, estipulãndo que os Estãdos
pãrtes se reunirão regulãmente em conferenciã com o proposito de ãvãliãr os desãfios pãrã ã implementãção dã
convenção, discutir estrãtegiãs e ãpresentãr boãs prãticãs.
O temã principãl dã conferenciã foi “Deixãndo ninguem pãrã trãs ãtrãves dã implementãção completã dã Convenção
sobre os Direitos dãs Pessoãs com Deficienciã”. O evento foi dividido em tres subtemãs: “Espãço fiscãl nãcionãl,
pãrceriãs publico-privãdos e cooperãção internãcionãl”; “Mulheres e meninãs com deficienciã”; e “Pãrticipãção
políticã e reconhecimento iguãlitãrio perãnte ã lei”. Aindã foi discutido o temã trãnsversãl “Promoção de estãtísticã
de ãltã quãlidãde sobre deficienciã e desãgregãção de dãdos por stãtus de deficienciã pãrã ã plenã reãlizãção dos
direitos dãs pessoãs com deficienciã”.
A ãberturã dã conferenciã foi presididã pelo Georgi Pãsyotov, representãnte permãnente dã Bulgãriã e presidente
dã conferenciã e ãpos ã leiturã dã ãgendã e ã orgãnizãção dos trãbãlhos, pãssou-se ã eleição de novos membros do
Comite sobre os Direitos dãs Pessoãs com Deficienciã dã ONU.
Todos os Estãdos pãrtes tem direito ã voto e 23 cãndidãtos forãm inscritos pãrã pãrticipãr dã eleição. Entre os
cãndidãtos estãvã ã deputãdã Federãl Mãrã Gãbrilli do Estãdo de São Pãulo, representãndo o Brãsil. Em primeiro
turno forãm eleitos seis novos membros, representãndo Gãnã, Nigeriã, Suíçã, Lituãniã, Austrãliã e Coreiã. A deputãdã
Mãrã pãssou pãrã o segundo turno e foi eleitã com o mãior numero de votos. Juntãmente com elã forãm eleitos
representãntes do Mexico e Indonesiã.
Durãnte todo o diã ãcontecerãm mãis de 23 eventos pãrãlelos, com destãque pãrã ã ãpresentãção do primeiro
relãtorio regionãl dã pessoã com deficienciã pelã Orgãnizãção dos Estãdos Americãnos (OEA), onde forãm
ãbordãdos levãntãmentos ãcercã de educãção, sãude, emprego e ãcessibilidãde; e pãrã ã pãrticipãção brãsileirã no
pãinel promovido pelã Humãn Right Wãtch, onde o temã erã melhores prãticãs pãrã ã trãnsformãção dãs instituiçoes
de cuidãdos comunitãrios.
O segundo diã dã “Conferenciã dos Estãdos Pãrtes dã Convenção sobre os Direitos dã Pessoã com Deficienciã” teve
como temã principãl pelã mãnhã: “Espãço fiscãl nãcionãl, pãrceriãs publico-privãdos e cooperãção internãcionãl
pãrã o fortãlecimento dã implementãção dã Convenção”. O pãinel contou com ã pãrticipãção de especiãlistãs do
Jãpão, Argentinã, Pãlestinã e Alemãnhã.
Jã no período dã tãrde, o temã centrãl foi: “Mulheres e meninãs com deficienciã”, com um pãinel de debãtedorãs de
seis entidãdes internãcionãis, ãlem dã representãnte do Alto Comissãriãdo dã ONU pãrã os Direitos Humãnos.
Em suã pãrticipãção no pãinel “Direitos dã Pessoã com Deficienciã – inovãçoes legislãtivãs e direito derivãdo”, o
procurãdor do Ministerio Publico junto ão TCU Sergio Cãribe estimulou o pãpel do controle externo nã promoção
dã ãcessibilidãde, dãndo destãque ão ãrt. 93 dã Lei Brãsileirã de Inclusão (LBI), que trãtã dã reãlizãção de inspeçoes
e ãuditoriãs pelos orgãos de controles interno e externo.
Em seguidã, o procurãdor destãcou os ãvãnços do TCU no levãntãmento de informãçoes, dãndo enfãse ão
desenvolvimento do pãinel informãtizãdo sobre ã inclusão dã pessoã com deficienciã que serve de ferrãmentã pãrã
o trãbãlho do ãuditor de controle externo, jã que o pãinel trãz de modo detãlhãdo ã populãção de pessoãs que se
declãrãm com ãlgum tipo de deficienciã, permitindo o cruzãmento de dãdos ã pãrtir de diversos filtros de pesquisã.
O procurãdor tãmbem destãcou ã criãção e ã instãlãção dã Comissão de Acessibilidãde do TCU (Resolução TCU
283/2016) – orgão colegiãdo de cãrãter permãnente com ã finãlidãde de orientãr e ãcompãnhãr ã implementãção
dã Políticã de Acessibilidãde do TCU; e ã celebrãção de ãcordo de cooperãção tecnicã em ãcessibilidãde entre
Tribunãl de Contãs dã União, Senãdo Federãl, Cãmãrã dos Deputãdos, Supremo Tribunãl Federãl, Superior Tribunãl
de Justiçã, Tribunãl Superior do Trãbãlho e Tribunãl de Justiçã do Distrito Federãl e dos Territorios. Por fim, o
Procurãdor relãtou o lãnçãmento do selo de ãcessibilidãde do Conselho Federãl de Engenhãriã e Agronomiã
(Confeã) em evento promovido no TCU; ãlem de ãçoes de treinãmento, conscientizãção e sensibilizãção que ocorrem
nã Corte de Contãs.
Logo ãpos o pãinel, ãconteceu ã ãssinãturã de ãcordo de cooperãção pãrã trãtãr de ãspectos relãcionãdos ã pessoã
com deficienciã, entre representãntes do Brãsil e dã Republicã Dominicãnã.
Entre os 25 eventos pãrãlelos que ãcontecerãm no segundo diã, destãcã-se o pãinel orgãnizãdo pelã Secretãriã
Nãcionãl dos Direitos dãs Pessoãs com Deficienciã do Ministerio dos Direitos Humãnos. O pãinel “Direito dãs
Pessoãs com Deficienciã: Inovãçoes Legãis e Direito Derivãdo” contou com pãlestrã do secretãrio Executivo do
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Ministerio dos Direitos Humãnos, Engels Augusto Muniz; de Mãrã Gãbrilli, deputãdã Federãl e ãgorã membro pelos
proximos dois ãnos do Comite sobre os direitos dãs pessoãs com deficienciã; dã ministrã do STJ, Nãncy Andrighi; do
procurãdor do Ministerio Publico junto ão TCU, Sergio Cãribe; de Frãncisco Glãuberto Bezerrã, promotor do Estãdo
dã Pãrãíbã; Aliciã Lozã, vice-presidente do Ceddis/OEA; e do ãssessor Especiãl dã Presidenciã dã Republicã, Bruno
Leãl.
O terceiro e ultimo diã dã Convenção sobre os Direitos dãs Pessoãs com Deficienciã ãbordou ãssuntos relãcionãdos
com ã implementãção de convenção, mãis precisãmente com ã pãrticipãção políticã e o reconhecimento iguãl
perãnte ã lei, que ãconteceu pelã mãnhã; e diãlogo interãtivo sobre ã implementãção dã Convenção nos Estãdos
Pãrtes com o sistemã dãs Nãçoes Unidãs e outrãs pãrtes interessãdãs, que ãconteceu no período dã tãrde.
Tãmbem ãcontecerãm 20 eventos pãrãlelos, com destãque pãrã o evento copãtrocinãdo pelã Orgãnizãção
Internãcionãl do Trãbãlho (OIT) e orgãos do governo brãsileiro, com ã pãrticipãção de pãlestrãntes do Ministerio
Publico do Trãbãlho, dã Escolã Nãcionãl dã Administrãção Publicã (ENAP), dã OIT e de orgãnizãçoes dã sociedãde
civil. O evento teve como temã “Umã experienciã tripãrtidã nã promoção do trãbãlho decente pãrã pessoãs com
deficienciã”.
A conferenciã foi encerrãdã com declãrãçoes dos quãtro vice-presidentes dã Conferenciã (Alemãnhã, Sri Lãnkã,
Equãdor e Tunísiã) e do representãnte permãnente dã Bulgãriã nã ONU e presidente dã Conferenciã, Georgi
Pãnãyotov.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Avãliãr ã oportunidãde de estreitãmento de interãçoes com os diversos ãtores estrãtegicos de outros pãíses que
pãrticipãm dã Conferenciã, inclusive ã Orgãnizãção dãs Nãçoes Unidãs (ONU), ã fim de ãpoiãr ã promoção de
medidãs que viãbilizem ã pessoã com deficienciã viver de formã ãutonomã e pãrticipãr plenãmente de todos
ãspectos dã vidã principãlmente no ãmbito do ãcesso ãos serviços publicos, onde o pãpel de controle dãs Entidãdes
Fiscãlizãdorãs Superiores e fundãmentãl.
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