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TJPR defere pedido liminar formulado pelo MPPR em ACP proposta para garantir o direito dos idosos
residentes nos Asilos São Vicente de Paulo do Paraná  

O MPPR, através de atuação conjunta entre as Promotorias de Justiça com
atribuições na Defesa dos Direitos do Idoso das Comarcas de Curitiba,
Jacarezinho, Porecatu, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Carlópolis
e Wenceslau Braz, bem como o suporte do CAOP de Defesa dos Direitos do
Idoso e da Pessoa com Deficiência (CAOPIPCD), propôs Ação Civil Pública
visando impedir a exigência, por parte de entidades superiores da
Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), de doações dos imóveis das
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) ligadas à SSVP.
Conforme apurado em procedimentos extrajudiciais, a medida não é
autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como fragiliza a

política pública municipal de moradia e assistência social aos idosos. Nesse sentido, considerando o potencial
dano regional, a 23ª Vara Cível da Capital, nos autos nº 0006627-67.2021.8.16.0194, acatou o pedido de tutela
de urgência antecipada do Ministério Público a fim de suspender a exigência indevida. Para ler mais, clique aqui. 

14ª PJ de Maringá ajuíza ACP para interditar ILPI além de ter pedido de prisão da responsável pela
instituição deferido 

Ao tomar conhecimento acerca da morte de um idoso de 91 anos, que
residia em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de Maringá,
com notícias de maus-tratos e agressões físicas, o MPPR, através da 14ª
Promotoria de Justiça de Maringá, ajuizou Ação Civil Pública com pedido de
interdição da ILPI (autos nº 0015013-35.2021.8.16.0017). As violações aos

direitos do idoso foram descobertas após a vítima ser encaminhada ao hospital em razão de fratura no fêmur,
momento em que se verificou a precariedade de suas condições de higiene, além dos relatos à família sobre
violências físicas e psicológicas por parte das proprietárias e de funcionária da instituição. Além da atuação em
âmbito cível, o MPPR obteve a prisão preventiva da responsável pela instituição. Para saber mais, clique aqui. 

Lançamento da Plataforma digital Cedivida: ferramenta em defesa dos direitos da pessoa idosa 

No dia 21/07/2021 foi realizada Live para lançamento da Plataforma digital Cedivida (Centro de Direitos à Vida da
Pessoa Idosa), uma ferramenta pensada para a defesa dos direitos da pessoa idosa, a qual pretende reunir
informações variadas sobre cidadania, defesa de direitos, prevenção e promoção da saúde dos idosos. Esta
iniciativa, que representa um dos eixos de um projeto mais amplo, decorreu  de uma parceria do MPPR, mais
especificamente da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba, com a Associação dos
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Amigos do Hospital de Clínicas. O programa CEDIVIDA compreende 3 eixos
de atuação: Eixo 1 - já realizado dentro do Complexo HC atendendo a
demanda específica do paciente com mais de 60 anos; Eixo 2 - Plataforma
Digital, que funcionará de forma integrada com o espaço físico; e Eixo 3 -
espaços definidos para o desenvolvimento de atividades (grupos de
convivência, oficinas voltadas à cidadania, saúde e bem-estar, saúde
mental, plano de vida e exercícios físicos). Para assistir à Live e saber mais,

clique aqui. 

Atualização do Protocolo Curitiba contra o Coronavírus para ILPIs 

A Prefeitura de Curitiba, em 19/07/2021, atualizou o Protocolo contra o
Coronavírus (COVID-19) para Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs). Além de instruções gerais, o documento contém diretrizes para

funcionários e voluntários das ILPIs e também para os residentes. Conforme Nota Orientativa SESA n° 41/2021,
reforça-se a recomendação acerca da suspensão de visitas aos idosos, com estabelecimento de critérios em
casos especiais. Além disso, constam outras orientações específicas, por exemplo, quanto à admissão de novos
residentes e ao retorno de internamento hospitalar ou regresso de visita domiciliar.  

5ª Conferência nacional dos direitos da pessoa idosa será realizada em 2021 na modalidade virtual 

A Conferência, com o tema “Os desafios de Envelhecer no Século XXI e o
Papel das Políticas Públicas”, tem por objetivo fortalecer a participação
social da população idosa e das entidades que atuam em defesa desta
população, sobretudo com a participação popular e da sociedade civil
organizada no direcionamento das prioridades para definição de políticas
públicas. Consoante definição ditada pelo Conselho Nacional dos Direitos da

Pessoa Idosa (CNDI), serão realizadas em um primeiro momento etapas regionais, iniciando pela Norte (dias 04,
05 e 06/08/2021), Nordeste (dias 9, 10 e 11/08/2021), Sul (dias 18, 19 e 20/08/2021), Sudeste (dias 23, 24 e
25/08/2021) e, por fim, região Centro Oeste (dias 30 e 31/08 e 01/07/2021). A etapa nacional ocorrerá entre os
dias 29/09/2021 e 01/10/2021. Os encontros podem ser assistidos pelo YouTube. Clique aqui para conferir a
notícia. 

Municípios Paranaenses aderem ao Programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa 

De acordo com informações divulgadas recentemente, desde 2019, subiu de
12 para 108 o número de Municípios do Estado do Paraná que já aderiram
ao Programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (Ebapi). A estratégia,
descrita “como um caminho para o envelhecimento ativo, saudável, cidadão
e sustentável para as pessoas idosas”, é do Governo Federal e, nos termos
do art. 21 do Decreto nº 10.604/2021, operacionalizada pelo Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), através da Secretaria
Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDI). O

papel dos Estados é o de sensibilizar, mobilizar e capacitar os municípios, entes que, por sua vez, são
responsáveis pela execução das ações que têm por objetivo transformar a realidade local. Este programa é
baseado no “Guia Global: Cidade Amiga do Idoso” e “Guia Global das Cidades Amigas das Pessoas Idosas”. No
Paraná, a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), através do Departamento de Políticas para a
Pessoa Idosa (DPPI), presta assessoria técnica às cidades que desejam implantar a iniciativa. Para saber mais,
clique aqui. 

Lei n° 14.181/2021 realiza alteração no Estatuto do Idoso 

A Lei n° 14.181/2021, também conhecida como “Lei do Superendividamento”, editada com o objetivo de
 aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do
superendividamento, realizou alteração no Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003), incluindo a previsão de uma
causa excludente de tipicidade no crime previsto no artigo 96, que trata da tipificação de condutas que
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configuram atos de discriminação contra a pessoa idosa. De acordo com o
texto do novo parágrafo “§ 3º Não constitui crime a negativa de crédito
motivada por superendividamento do idoso”. Além disso, no Código de
Defesa do Consumidor (CDC), foi inserido o artigo 54-C, o qual estabelece
novas proibições na oferta de crédito ao consumidor, dentre as quais
destaca-se: “c) assediar ou pressionar o consumidor para contratar o
fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se se tratar de
consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade
agravada ou se a contratação envolver prêmio”. 
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