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Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa  

O dia 15 de junho foi declarado pela ONU como o “Dia Mundial de
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa”. Em 2020, no Estado
do Paraná, a Lei n° 20.252 inseriu no Calendário Oficial de Eventos o
“Junho Violeta”, como o mês de conscientização e prevenção contra a

violência à pessoa idosa, objetivando, dentre outros: garantir dignidade e
respeito à pessoa idosa, promover ações que lhes tragam qualidade de vida
e reprimir e combater a violência contra esse público. Esse tema merece

especial atenção, pois dados do Disque Idoso Paraná indicam o registro de mais de 1500 denúncias de violência
contra idosos no estado no ano de 2021 e 690 registros apenas nos 4 primeiros meses de 2022 (janeiro a abril).
Destacando a importância da data e a necessidade de conscientizar sobre a prevenção e repressão dessas
situações, 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) falou
sobre o tema. Para assistir o vídeo, clique aqui. 

Formas de violência contra idosos é pauta de entrevista do MP no Rádio 

A Promotora de Justiça atuante na 2ª Promotoria de Justiça Especializada
na Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba, Cynthia Maria de Almeida
Pierri, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a
Pessoa Idosa (15 de junho), concedeu entrevista na última edição do
Programa “MP no Rádio”, abordando diferentes formas de violência contra
idosos e as especificidades que tornam esse público vítimas ainda mais
vulneráveis. A Agente Ministerial mencionou as diversas formas de

violência, destacando que essas ações nem sempre deixam marcas visíveis e que é grande o número de casos
envolvendo violência psicológica e patrimonial, tão ou mais graves que a violência física. Para ouvir a entrevista
completa, clique aqui.  

Justiça atende pedido do MPPR e determina interdição de ILPI com irregularidades em Iporã 

A Promotoria de Justiça de Iporã, no Noroeste do estado, propôs Ação Civil Pública visando  à interdição de uma
Instituição de Longa Permanência  que abrigava 23 idosos na cidade. Constatou-se que a ILPI estava irregular,
entre outros, devido à falta de documentação necessária para seu funcionamento, bem como mantinha os idosos
em condições precárias (devido à falta de higiene, salubridade e instalações físicas inadequadas), além de não
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possuir Responsável Técnico. A decisão judicial, que atendeu ao pedido de interdição
formulado pelo Ministério Público, proibiu a proprietária da instituição de manter atividades
relacionadas ao atendimento de idosos e determinou a realocação dos moradores pelo
Município no prazo de 15 dias (encaminhando-os às suas famílias ou para outras
instituições), sob pena de multa diária em caso de descumprimento do prazo. Para saber
mais, clique aqui. 

Reforço da vacina contra a COVID-19 para trabalhadores de ILPIs  

Diante de notícias sobre a dificuldade encontrada em alguns municípios do
Paraná no que diz respeito à aplicação da 4ª dose (ou segunda dose de reforço)
da vacina contra a COVID-19 nos trabalhadores de Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs), o Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com
Deficiência (CAOPIPCD), com base na Deliberação n° 068/22 da Comissão
Intergestores Bipartite da SESA-PR, divulgou Informe direcionado às
Promotorias de Justiça do MPPR com atribuição na área, destacando a

importância de permanecerem vigilantes, fiscalizando a manutenção das
medidas de prevenção e controle do contágio da doença nessas entidades e

adotando as medidas pertinentes, quando necessário. Para saber mais, clique aqui.  

Senado aprova projeto de lei visando agilizar a adoção de medidas protetivas para idosos e pessoas com
deficiência 

O Senado aprovou o Projeto de Lei nº 4.438/2021, que estabelece agilidade
na adoção de medidas protetivas de urgência para idosos e pessoas com
deficiência que tenham sofrido violência ou que estejam na iminência de
sofrê-las. A previsão é de que este público seja atendido com prioridade

pela autoridade policial, que oficiará imediatamente o juiz, para decidir, em até 48 horas, sobre a adoção das
medidas protetivas de urgência. Dessa forma, as pessoas idosas ou com deficiência do gênero masculino (ou
feminino que não estejam em situação de violência doméstica), terão proteção jurisdicional ampliada,
aproximando-se da tutela conferida pela Lei Maria da Penha. O texto aprovado segue para votação na Câmara
dos Deputados. Para ler mais, clique aqui. 

Prioridade de atendimento a acompanhante de idoso e pessoa com deficiência é aprovada no Senado  

O idoso e a pessoa com deficiência possuem direito ao atendimento
prioritário, garantido pelo art. 1º da Lei nº 10.048/2000. Nesta esteira,
ampliando direitos, foi sancionado pelo Presidente da República, no início do
mês de junho, a Lei nº 14.364/2022 que garante atendimento prioritário

também aos acompanhantes de idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de
colo e obesos. O intuito da medida é manter a pessoa que já tinha direito ao atendimento prioritário junto de seu
acompanhante, possibilitando o atendimento conjunto, bem como evitando que a pessoa, ainda que usufrua da
prioridade no atendimento, tenha que aguardar o tempo integral de espera para atendimentos não preferenciais.
Clique aqui para ver mais.

AMPID promove encontro para debater o tema da contenção ambiental de idosos 

Em mais uma edição das “Quintas Ampidianas Kasuo”, organizadas
mensalmente pela Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos
Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência (AMPID), com o
objetivo de abordar diferentes assuntos relacionados a essas áreas e

fomentar os debates por especialistas diversos, foi realizada apresentação
com o tema “Contenção Ambiental de Idosos, uma realidade a ser
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discutida”. Tópico de suma importância, especialmente quando se verifica que não são raras as notícias sobre a
utilização irregular desta prática. A apresentadora neste encontro foi a Assessora Jurídica do MPRJ e Mestre em
Ciências da Saúde pela UFF, Patrícia Barros. Para assistir, clique aqui. 

Cresce o número de eleitores idosos, com nível superior e do sexo feminino  

O perfil dos eleitores brasileiros está mudando, nos últimos anos houve um
aumento no número de idosos, mulheres e pessoas com nível superior
votantes. A Justiça Eleitoral registrou até o mês de março de 2022, 148,3
milhões de eleitores, com um aumento de quase 30% em 20 anos. Os

eleitores com 60 anos ou mais somam 30,2 milhões – 20,4% do eleitorado neste ano, percentual maior do que
nas eleições passadas, quando chegavam a 18,8%, sendo que há 20 anos os idosos representavam apenas
13,2%. Para saber mais e acompanhar a evolução do eleitorado (em percentual) por gráficos, clique aqui. 
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