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NOTÍCIAS
Pesquisa do IPARDES aponta aumento de 10,7% na população idosa no Paraná até 2040
Segundo pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (IPARDES), divulgada em 06 de julho do corrente ano, as projeções
polucionais dos municípios do Paraná indicam que, enquanto a população de 0
a 14 anos deve passar por um decréscimo, saindo de 20,8% da população, em
2017, para 14,6%, em 2040, a população idosa, por sua vez, tem projeção de
crescimento significativo, passando de 9,2% para 19,9%, no mesmo período. Essa tendência também é
verificada em todo o Brasil, associada ao declínio da natalidade e ao aumento da expectativa de vida. Em
pequenos municípios, dos quais os jovens acabam saindo para centros maiores, a média de proporção
de idosos em relação à população total passa de 11,3% para 24,2%, em 2040. Essa tendência também
se verifica em Curitiba, onde há queda de natalidade e maior expectativa de vida, com a proporção de
idosos saindo de 9,6% para 21,3%. Estes resultados alertam para importância do planejamento de
políticas públicas voltadas para a população idosa. Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

Lei Federal nº 13.466/2017 alterou o Estatuto do Idoso e determinou prioridade especial para
maiores de 80 anos
A Lei Federal nº 13.466, de 12 de julho de 2017, alterou o Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/2003), que prevê a garantia de prioridade para as pessoas idosas, incluindo
no artigo 3º, o §2º, com a seguinte redação “dentre os idosos, é assegurada
prioridade especial aos maiores de oitenta anos, atendendo-se suas necessidades
sempre preferencialmente em relação aos demais idosos”. Esta prioridade especial
geral, foi especificada no que tange à prioridade de atendimento na área de saúde
e na tramitação de processos judiciais, com alterações no artigo 15 e no artigo 71 do Estatuto,
respectivamente, determinando-se que “em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão
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preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência” e que “dentre os processos
de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos”.

Resolução nº 33/2017 do CNDI regulamenta contrato de prestação de serviços com ILPI
A Resolução nº 33, de 24 de maio de 2017, do Conselho Nacional dos Direitos do
Idoso, substituiu a Resolução nº 12/2008, em relação à regulamentação do art.
35 do Estatuto do Idoso, o qual estabelece a obrigação das entidades de longa
permanência firmarem contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa
abrigada. Dentre as inovações, está a compatibilização com a Lei nº
12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social e estabelece a possibilidade das instituições de longa
permanência para idosos serem certificadas como entidades beneficentes de assistência social, desde
que se observe a limitação de que a cobrança não exceda a 70% de qualquer benefício previdenciário ou
de assistência social recebido pelo idoso, conforme dispõe o artigo 35, §2º do Estatuto do Idoso. Assim, a
Resolução nº 33/2017 estabeleceu diretrizes e parâmetros para a regulamentação do artigo 35 da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e trouxe dois anexos com possibilidades de modelo de contrato: “modelo
de contrato de prestação de serviços entre pessoa idosa e entidade sem fins lucrativos, devidamente
certificada como de assistência social de acordo com a Lei nº 12.101/2009” e o “modelo de contrato de
prestação de serviços entre pessoa idosa e entidade privada com ou sem fins lucrativos não certificada
como de assistência social”.

MPPR e CREA firmam acordo para fiscalização de edificações de uso coletivo no interior
O MPPR, por meio do CAOPIPCD, firmou Termo de Cooperação
Técnica com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná (CREA-PR), para que os profissionais vinculados ao Conselho
auxiliem o MPPR na fiscalização de edificações de uso coletivo em todo
o estado. Trata-se de trabalho que repercutirá em prol da
acessibilidade, contribuindo diretamente na atuação dos Promotores de
Justiça, especialmente no interior. Por meio do Ofício Circular nº 03/2017, o CAOPIPCD informou às
Promotorias de Justiça a assinatura do Termo de Cooperação, bem como sobre como ocorrerá a
operacionalização desta parceria. Orientou-se que, às Promotorias de Justiça que necessitarem de
fiscalização de acessibilidade nas áreas de engenharia, que oficiem a este Centro de Apoio fornecendo
dados detalhados sobre o local a ser visitado e problemas detectados (providência esta que poderá ser
via e-mail: caop.idosoepcd@mppr.mp.br). A partir disso, o CAOP fará contato formal com o CREA-PR
para identificação de profissional na região para a fiscalização. Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
Possibilidade de deserdação de filhos em situações de abandono de idoso
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou unanimemente, em
12/07/2017, o parecer do relator do PL nº 3.145/2015. O PL acrescenta inciso aos
artigos 1.962 e 1.963 do Código Civil, os quais versam sobre causas que autorizam
a deserdação, de modo a possibilitá-la nas hipóteses de abandono, tanto na
deserdação do descendente por ascendente, como na hipótese contrária. O inciso
que se propõe seja incluído nos dois artigos versa “V – abandono em hospitais, casas de saúde,
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entidades de longa permanência, ou congêneres”. O autor do PL fundamenta-se no crime previsto no
artigo 98 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) por abandono de idoso em
hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, por isso a pertinência da
correspondente repercussão no âmbito do direito sucessório a fim de que se possibilite a deserdação do
autor do fato pela vítima. Também apreciarão a matéria a Comissão de Seguridade Social e Família (onde
já houve proferimento de parecer favorável) e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para
ler o PL na íntegra, clique aqui.

Projeto de Lei propõe que a pessoa com deficiência seja considerada idosa aos 50 anos
No texto original do Projeto de Lei nº 1118/11, estabelecia-se a idade de 45 anos para
que a pessoa com deficiência fosse considerada idosa, mas a Comissão de
Seguridade Social alterou a idade para 50 anos. O PL pretende alterar a Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), incluindo parágrafo único no artigo 1º, com a
seguinte redação “Para os fins desta Lei, a pessoa com deficiência idosa é aquela
com idade igual ou superior a cinquenta anos”. Argumenta-se que as pessoas com
deficiência apresentam expectativa de vida bem abaixo da média da população e que, mesmo com os
avanços, a expectativa de vida dessa população específica é inferior à média da população sem
deficiência e que o processo de envelhecimento, acompanhado de problemas funcionais, acomete as
pessoas com deficiência mais precocemente, inclusive decorrente das limitações derivadas das
condições de vida a que foram submetidas. Ressalta-se, ainda, a necessidade de se desenvolver
estudos, pesquisas e políticas públicas direcionadas ao envelhecimento desse segmento populacional. A
próxima comissão a se manifestar sobre a proposta será a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania. Para ler o PL na íntegra, clique aqui.

Projeto de Lei do Senado visa tornar obrigatória a utilização de contratos em braile nas
instituições financeiras
O Projeto de Lei do Senado nº 21/2016 propõe o acréscimo de direito à Lei nº
13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) para tornar obrigatória a utilização do Código
de Contrações e Abreviaturas Braille nos contratos de adesão e demais documentos
essenciais para a relação de consumo entre pessoas com deficiência visual e
instituições financeiras, caso interesse ao consumidor. O projeto foi aprovado pela
Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do
Consumidor, com uma modificação para não restringir a obrigatoriedade para a
linguagem em braile, de modo que a pessoa com deficiência poderá solicitar outro método de
acessibilidade, caso necessite. O projeto segue para análise pela Comissão de Educação, Cultura e
Esporte e pela Comissão de Direitos Humanos. Para ler o PLS na íntegra, clique aqui.

INSTITUCIONAL
MP no rádio
A Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Beraldi Bevervanço, coordenadora do CAOP de Defesa dos
Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, participou, em 25 de julho de 2017, do Programa MP no
Rádio, em comemoração aos dois anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Federal nº
13.146/2015, que assimilou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Foi abordada a regulamentação jurídica da matéria, desde a Constituição de 1988, sendo o Brasil um dos
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países mais avançados nessa área. Também tratou-se das principais
dificuldades das pessoas com deficiência que são relatadas por meio de
demandas ao Ministério Público, como a necessária acessibilidade, tanto
arquitetônica, como atitudinal (superação de atitudes discriminatórias), nos
meios de comunicação e na comunicação entre pessoas (libras, sistema
braile), que, caso não observadas, dificultam o exercício de direitos e a
devida inclusão social dessa população. Para acesso ao programa clique aqui

Nova composição da equipe do CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com
Deficiência
O CAOPIPCD está com nova configuração desde a publicação da
Resolução PGJ n. 3629/2017, de 10 de julho de 2017, a qual designou
a Promotora de Justiça, Melissa Cachoni Rodrigues, para atuar junto à
Coordenadora, a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço.
Reafirma-se o compromisso de toda a equipe com o fortalecimento
institucional na defesa dos direitos do idoso e da pessoa com
deficiência e, entre as novidades da atuação, realiza-se o lançamento deste periódico Boletim Informativo.
Compõem a equipe de servidores, Ronildo José do Carmo auxiliar técnico; Beatriz Terezinha Müller
auxiliar administrativa; Roberto Luis Fonseca de Freitas engenheiro de segurança no trabalho e Dandara
dos Santos Damas Ribeiro; assessora jurídica .

EVENTOS
Curso para novos Promotores de Justiça

O CAOPIPCD participará do segundo eixo presencial do “I Curso de Preparação e
Aperfeiçoamento em Ministério Público”, etapa obrigatória no processo de
vitaliciamento dos membros da instituição, aberto à participação do público interno
em geral. O curso é promovido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
(CEAF). A apresentação dos temas dos direitos do idoso e da pessoa com
deficiência ocorrerá em 22/09/2017, as 8h30, no auditório da Associação
Paranaense do Ministério Público - APMP, na Rua Mateus Leme, n° 2.018, Curitiba/PR.

Seminário Estadual sobre o ECA discutiu a inclusão de crianças com necessidades
educacionais especiais nas escolas
O Seminário Estadual realizado pelo MPPR, em 13 de julho de 2017, “O Paraná discute
os 27 anos do ECA”, contou com mesa denominada “Práticas de inclusão e desafios
cotidianos”. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) trouxe importantes avanços
na integração da pessoa com deficiência no sistema de ensino. Como garante o artigo
28, I, “incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar,
acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades,
bem como o aprendizado ao longo de toda a vida”, inclusive em instituições privadas, de modo que se
deve aprender a conviver e respeitar as diferenças. Para saber mais sobre este debate realizado no
evento, acesse: clique aqui
https://mail.google.com/mail/b/AKVXdww7vQ-SJwDaGRewZRutSjLCcuSTuQI8wUCn6yV_IsaKbEso/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=WL8Glr6qy…

4/5

27/02/2018

E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - BOLETIM INFORMATIVO – AGOSTO/2017

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE
Filme narra a história de mãe que busca ajuda a seu filho com autismo através do contato
com as orcas
O filme, baseado em fatos reais, trata de uma criança com autismo cuja mãe sai da
Espanha em direção à Patagônia para buscar ajuda para o filho. O menino manifesta
uma conexão com os animais, desde que viu as orcas em um documentário na TV, o que
motiva a mãe a sair em uma longa jornada, acreditando na possibilidade de que a
interação com estes animais poderia ajudar seu filho a desfiar os freios emocionais. Essa
aproximação é feita por Roberto Bubas, guarda-florestal, que havia desenvolvido uma relação especial
com as orcas, na Península de Valdés. A história de Roberto foi narrada no seu livro “Agustín corazó
abierto”, publicado pela primeira vez em 1999.

Agosto azul - Não pare o curso da vida
A Lei nº 17099/2012 instituiu o mês “Agosto Azul”, dedicado ao desenvolvimento
de ações que visem à integralidade da saúde do homem, objetivando que eles
procurem atendimento médico e verifiquem sua condição de saúde com mais
frequência. Este ano, a Secretaria de Saúde do Paraná lançou a campanha “Não
pare o curso da vida”, chamando atenção para os malefícios do tabaco. Fumar é
hábito que encurta a vida por causar problemas respiratórios e no coração, além de
diversos tipos de câncer. No Paraná, os homens vivem, em média, seis anos e oito meses a menos que
as mulheres. A pesquisa de expectativa de vida foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e considera dados de 2015. Assim, ressalta-se a importância das campanhas de
incentivo para que os homens procurem atendimento médico e verifiquem sua condição de saúde com
mais frequência, antes que doenças se manifestem de forma mais grave. O objetivo é aliar a longevidade
à qualidade de vida. Para saber mais sobre a campanha, clique aqui.

O CAOPIPCD tem a intenção de difundir informações de relevância para a atuação ministerial nas
matérias de direitos do idoso e da pessoa com deficiência, por meio de sua página virtual e de seu
Boletim Informativo, como meios participativos e abertos à colaboração dos interessados.
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