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Artigo de opinião: A sociedade que inclui é uma sociedade melhor para todos 

A Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, Coordenadora do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos
Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD), elaborou artigo
de opinião destacando a importância de nos tornarmos uma sociedade mais

inclusiva, buscando mudança cultural e efetivação de políticas públicas para
vencer a falta de sensibilidade social e política que se constata atualmente.
Na área do idoso, o texto destaca a inexistência de políticas públicas

alternativas ao acolhimento institucional, ao revés do quanto previsto na legislação brasileira, bem como o
descompromisso de particulares no cuidado de seus familiares. Por outro lado, em se tratando da pessoa com
deficiência, menciona-se a ausência de acessibilidade e de atuação do Poder Público para criação de
instrumentos para avaliação biopsicossocial da deficiência, que acarreta evidentes entraves para a atuação
ministerial, bem como óbvios prejuízos para a pessoa com deficiência. Para ler o artigo, clique aqui.

Novas orientações do CAOPIPCD em razão do aumento de surtos da COVID-19 em ILPIs 

Diante do aumento exponencial de surtos da COVID-19 em ILPIs no início de 2022, acompanhado da simultânea
epidemia de Influenza, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do
Idoso e da Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD) expediu o Ofício Circular n° 01/2022-CAOPIPCD, que reforça a
necessidade de as Promotorias de Justiça com atribuições na Defesa dos Direitos dos Idosos do MPPR
continuarem o acompanhamento e atuação próxima das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)
localizadas no Paraná. As orientações foram realizadas com base no Memorando Circular nº 12/22-DAV/SESA,
emitido pela Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde, que  indica às equipes de saúde a realização de novo
ciclo de testagem para todos os trabalhadores e residentes de ILPIs, além de recomendar a suspensão das
saídas dos residentes e apontar novas orientações quanto ao isolamento. 

 

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=173
https://comunicacao.mppr.mp.br/2021/12/24192/A-sociedade-que-inclui-e-uma-sociedade-melhor-para-todos.html#:~:text=H%C3%A1%2C%20clara%20e%20infelizmente%2C%20uma,insustent%C3%A1veis%20nutridos%20nestes%20insensatos%20tempos
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=172
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Oficio_Circular_01_2022_CAOPIPCD.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Anexo_Memorando_Circular_SESA-PR.pdf
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MP Responde trata dos direitos do idoso ao atendimento prioritário e à educação 

A Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência
(CAOPIPCD) participou do “MP Responde”, programa  em que, através de
áudios curtos, são esclarecidas dúvidas da população sobre temas afetos às

áreas de atuação do Ministério Público. Nesta edição, os questionamentos
apresentados referem-se aos direitos dos idosos, mais especificamente a
educação e o atendimento prioritário. Para saber mais e ter acesso aos

esclarecimentos realizados pela Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, clique aqui.

Confira os pareceres emitidos pelo CAOPIPCD em 2021 relacionados à área do idoso 

O CAOPIPCD disponibiliza páginas específicas no site (com acesso pela
intranet) em que estão reunidos os pareceres jurídicos emitidos em resposta
a consultas jurídicas, a partir de 2017, sobre assuntos afetos às áreas de
defesa dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência. O objetivo é

subsidiar a atuação das Promotorias de Justiça do MPPR com atribuição
nas referidas áreas, por meio do acesso rápido e simplificado,

especialmente em relação àqueles temas sobre os quais o Centro de Apoio já teve oportunidade de se
posicionar. Com o intuito de facilitar a busca, os pareceres estão organizados tanto por área de atuação como
por tema. Para ter acesso ao acervo na área de defesa dos direitos do idoso, que já está atualizado com os
pareceres emitidos em 2021, clique aqui. 

Promotoria de Justiça de Altônia obtém decisão liminar para interdição de ILPI 

A partir de fiscalização em Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI), a Promotoria de Justiça de Altônia ajuizou Ação Civil Pública (autos
nº 121-18.2022.8.16.0040) com pedido liminar de interdição, o qual foi

deferido. Segundo consta na inicial, foram identificadas irregularidades
insanáveis: a ILPI não estava devidamente identificada; não possuía

constituição nos termos do art. 48, III, do Estatuto do Idoso; não havia documentação dos idosos; a estrutura
física estava precária; inexistia local adequado para que os idosos guardassem seus objetos pessoais; os idosos
estavam sem receituário médico e os medicamentos eram dispensados sem o devido controle e de forma
aleatória. Além de determinar o imediato afastamento do atual gestor/proprietário, a decisão liminar também
responsabilizou o município de Altônia pela transição, com o atendimento social e sanitário dos idosos acolhidos
irregularmente. Para ler mais, clique aqui. 

Atuação do MPPR garante criação do Fundo Municipal de Direitos dos Idosos de Três Barras do Paraná 

Após articulação realizada pela Agente Ministerial atuante na Promotoria de Justiça de Catanduvas junto ao

Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e o Executivo Municipal de Três Barras do Paraná, foi criado o fundo
Municipal do Idoso (por meio da Lei Municipal n° 2134/2021), bem como realizado o seu cadastramento no

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=171
https://comunicacao.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13#
https://mppr.mp.br/2022/02/24216,15/Edicao-trata-de-direitos-do-idoso-a-atendimento-prioritario-e-educacao.html
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=170
https://idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=539
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=169
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm#art48
https://mppr.mp.br/2022/02/24245,11/MPPR-obtem-decisao-liminar-para-interdicao-de-Instituicao-de-Longa-Permanencia-de-Idosos-de-Altonia-que-funcionava-clandestinamente.html
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=168
https://tresbarras.pr.gov.br/transparencia/atos/leis/lei-n-2134-2021
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Cadastro Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH). Essa providência, que além de permitir a criação de
fundo com orçamento específico, possibilitará o recebimento futuro e regular
de doações, dedutíveis ou não do Imposto de Renda, foi realizada pelo
Órgão Ministerial após o recebimento do Ofício Circular n° 09/2020-

CAOPIPCD, que dispõe sobre a importância dos Fundos Municipais de Direitos das Pessoas Idosas e de sua

inscrição no cadastro nacional do MMFDH, conforme Portaria FM/MMFDH nº 2.219/2020. 

Cidoso divulga o Relatório de suas Atividades em 2021 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cidoso) da Câmara
dos Deputados publicou relatório anual  com informações sobre as
atividades desenvolvidas e proposições apreciadas pelos membros em
2021. Na apresentação do documento, o Presidente da Comissão destaca:
“Percebemos, mais uma vez, que o Brasil e o mundo não estão preparados
para lidar com as graves implicações decorrentes da rápida inversão da
pirâmide etária. Também não estão preparados para acolher os idosos de

forma adequada. Já podemos prever que esse fenômeno terá forte impacto
no Sistema Único de Saúde, no mercado de trabalho, na mobilidade urbana, na educação e nas políticas
públicas de previdência e de assistência social”. Para saber mais a respeito das atividades da Comissão e ter
acesso aos relatórios anuais anteriores, clique aqui. 

Comissão aprova BPC para idoso e pessoa com deficiência com renda familiar de até meio salário
mínimo 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara
dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 1832/20, que visa garantir,
através da fixação de novo critério base de renda, o acesso ao Benefício de

Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência e idosos cuja renda familiar mensal per capita seja

inferior a 1/2 salário mínimo. O direito ao BPC – pagamento de um salário mínimo mensal a pessoas com
deficiência e a idosos que não tenham condição de se sustentar ou de serem sustentados por sua família está
previsto na Constituição Federal (art. 203, V). Com a nova regulamentação, o público abrangido pelo benefício
poderia ser ampliado,  pois, atualmente, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), traz como critério
base para acesso ao BPC a renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, permitindo a ampliação para 1/2
salário mínimo, mas desde que haja comprovação de miserabilidade ou vulnerabilidade do grupo familiar,
considerados o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades da vida diária e
o comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos, nos termos da Lei nº 14.176/21. A proposta
ainda será apreciada pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Para saber mais, clique aqui. 

Hospital de Curitiba usa realidade virtual para tratar idosos internados 

Como o ambiente hospitalar não é agradável aos pacientes, visando
minimizar os danos causados aos idosos, o Hospital do Idoso Zilda Arns, de
Curitiba, retomou a utilização de óculos de realidade virtual para tratamentos
de pacientes. A tecnologia é focada no alívio da dor de pacientes que
precisam realizar exercícios de fisioterapia, como a pedalada, havendo
relatos por parte dos idosos de que o aparelho os auxilia a se desconectar
do ambiente hospitalar a partir da visualização de outras paisagens mais

interessantes. Aponta-se que, além da redução da dor, essa tecnologia também promove a prevenção de
quadros de delirium, pois os pacientes são estimulados a ativar a memória. Para saber mais, clique aqui. 

Convivência social melhora saúde mental dos idosos, aponta pesquisa da UFRN 

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Oficio_Circular_09_2020.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=167
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/comissao-de-defesa-dos-direitos-da-pessoa-idosa-cidoso
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/comissao-de-defesa-dos-direitos-da-pessoa-idosa-cidoso/relatorios-de-atividades/relatorio-de-atividades-2021
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/comissao-de-defesa-dos-direitos-da-pessoa-idosa-cidoso/noticias/cidoso-divulga-o-relatorio-de-suas-atividades-em-2021
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=166
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01ar1107payi54xomgxxbxst9536680133.node0?codteor=1880704&filename=PL+1832/2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14176.htm
https://www.camara.leg.br/noticias/843237-comissao-aprova-bpc-para-idoso-e-pessoa-com-deficiencia-com-renda-familiar-de-ate-meio-salario-minimo/
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=165
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/01/21/hospital-de-curitiba-usa-realidade-virtual-para-tratar-idosos-internados.htm#:~:text=Hospital%20de%20Curitiba%20usa%20realidade%20virtual%20para%20tratar%20idosos%20internados,-Reinaldo%20Bajerski%20pedala&text=Em%20seu%20quarto%20de%20hospital,enquanto%20observa%20paisagens%20de%20montanha.&text=%22Consigo%20me%20transportar%20para%20fora,complica%C3%A7%C3%B5es%20causadas%20pela%20covid%2D19
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=164
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Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
dos Direitos do Idoso

(41) 3250-4000 |  | 

A convivência familiar e comunitária é direito previsto expressamente no
Estatuto do Idoso (art. 3º), devendo ser garantido pela família, comunidade,
sociedade e pelo Poder Público com absoluta prioridade. O acolhimento
institucional também é medida excepcional (art. 35 do Estatuto do Idoso) e,

nunca demais rememorar, mesmo aos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPIs), as
convivências citadas não devem ser limitadas ou suprimidas, motivo pelo qual a lei aponta a preservação dos

vínculos familiares e a participação do idoso nas atividades comunitárias como princípios a serem observados
pelas entidades. Nesta esteira, a tese de doutorado de Bruno Araújo, do Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Saúde do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFRN, intitulada “Qualidade de vida e sintomas
depressivos em idosos da atenção primária à saúde: estudo de intervenção e comparativo no Brasil e em
Portugal”, concluiu que é possível reduzir sintomas depressivos e melhorar a saúde mental, estado geral e saúde
física dos idosos com maior convivência social. Para ler mais sobre a pesquisa, clique aqui. 

STF impede até março de 2022 o despejo de idoso debilitado  

Ressaltando o entendimento da Corte Suprema quanto à necessidade de proteção de
pessoas vulneráveis contra despejos, mesmo em situação de inadimplência, com

base no princípio da dignidade humana, o ministro Ricardo Lewandowski, em decisão
monocrática, garantiu que um idoso portador de comorbidades não fosse despejado em ação de execução fiscal
movida pelo município de Londrina/PR, nos autos de Reclamação 50.357. Anteriormente, através da ADPF 828,
relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal referendou a decisão singular que
estendeu até 31/03/2022 as regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia de Covid-
19. Para saber mais, clique aqui. 

Justiça determina que idoso e filhos com deficiência fiquem acolhidos na mesma instituição  

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) ajuizou ação civil
pública para acolhimento excepcional em ILPI de um idoso e seus filhos não
idosos com limitações psíquicas que os impedem de reger atos da vida civil.

A sentença de procedência restou confirmada em segunda instância,
ocasião em que o relator registrou que os três são pessoas vulneráveis e têm sua proteção e dignidade
assegurada pelo Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003), pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n°
13.146/2015) e pela Constituição Federal. Em que pese o caso concreto, é sempre importante reforçar que o
acolhimento institucional de pessoas não idosas em ILPI deve ser tratado com a excepcionalidade que lhe é
devida, não podendo a ausência de políticas públicas em outras áreas influenciar negativamente na política de
atendimento aos idosos. No Ministério Público do Estado do Paraná, o CAOPIPCD tem recebido cada vez mais
questionamentos das Promotorias de Justiça acerca do tema. Na página virtual do CAOP, apenas referente a
2021,  é possível consultar 3 pareceres sobre o acolhimento de pessoas com menos de 60 anos em ILPI
(13/2021, 16/2021 e 23/2021), dentre outros também disponibilizados no site para facilitar o acesso e auxiliar na
atuação dos Agentes Ministeriais em casos similares. Para saber mais sobre o caso de Minas Gerais, clique aqui.

  

https://idoso.mppr.mp.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
https://www.saibamais.jor.br/convivencia-social-melhora-saude-mental-dos-idosos-aponta-pesquisa-da-ufrn/
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=163
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6295402
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6155697
https://www.conjur.com.br/2021-dez-27/lewandowski-impede-despejo-idoso-debilitado-marco-2022
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=162
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=539
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/CJ_13-21_-_Acolhimento_pessoa_adulta_em_ILPI.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/CJ_16-21_-_Acolhimento_pessoa_adulta_em_ILPI.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/CJ_23-21_-_Acolhimento_pessoa_com_menos_de_60_anos_em_ILPI.pdf
https://juristas.com.br/2022/01/23/justica-determina-que-idoso-e-filhos-com-deficiencia-fiquem-juntos-em-instituicao/

