
 

 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO 

FORO CENTRAL DA COMARCA METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 03/2020 

 
 

Ementa: Abrigamento de Idosos, que se encontram internados em 

hospitais e serviços de saúde de Curitiba/PR, em situação de alta 

hospitalar e vulnerabilidade sociofamiliar e de moradia, em 

Instituições de Longa Permanência para Idosos. 

 

Realização imediata e em caráter de urgência de abrigamento de 

Idosos, que se encontram internados em hospitais e serviços de saúde de 

Curitiba/PR, em Instituições de Longa Permanência para Idosos,. 

 
 

O Ministério Público do Estado do Paraná, por 
intermédio das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba, 
no uso de suas atribuições constitucionais e legais de tutela dos direitos e interesses 
das pessoas idosas, conforme Constituição Federal e Lei Complementar 75/93 e, 

 
CONSIDERANDO que é função institucional do 

Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal, promovendo as 
medidas necessárias à sua garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal e art. 
114 da Constituição do Estado do Paraná); 

 
CONSIDERANDO que cumpre ao Ministério 

Público fazer Recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e dos serviços 
de relevância pública (art. 68, inciso III, da Lei Complementar nº 85/99); 

 
CONSIDERANDO que a igualdade é signo 

fundamental da República e vem como forma de proteger a cidadania e a dignidade, 
fundamentos do Estado Democrático de Direito, eliminando-se as desigualdades 
sociais que é um dos objetivos fundamentais de nossa República (art. 1º, incisos II e 
III; art. 3º, incisos I, III, IV e, art. 5º, da Constituição Federal); 

 
CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no seu artigo 74, estabelece que 
“compete ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias 
legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis; 

CONSIDERANDO que o artigo 230 da Constituição 
Federal estabelece que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”; 
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CONSIDERANDO que o artigo 230 da Constituição 

Federal e o Estatuto do Idoso (Lei Federal Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), 
adotaram a doutrina da proteção integral às pessoas idosas, o que significa que “o 
idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”; 

 
CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei 

Federal Nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no seu artigo 3º, adotou a doutrina da 
garantia da absoluta prioridade na efetivação dos direitos fundamentais das pessoas 
idosas, o que significa que “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. 

 
CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), estabelece normas que asseguram o 
pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas idosas e sua efetiva e 
plena integração social; 

 
CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso” (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 4º, §§ 1º e 2º e artigo 5º, 
estabelece que “nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será 
punido na forma da lei”, bem como que “é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos 
direitos do idoso”; 

 
CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso” (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), nos artigos 8º e 9º, estabelece que “o 
envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta 
Lei e da Legislação vigente”, bem como que “é obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais e públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de dignidade”. 

 
CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso” (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 10º, §§ 2º e 3º, estabelece que 
“é obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, 
garantidos na Constituição e nas leis”, bem como que “o direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da 
identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais” e, 
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ainda que “é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. 

 
CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso” (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 43, incisos I a III, estabelece 
que “as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta 
Lei forem ameaçados ou violados: I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por 
falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, III – em razão de sua 
condição pessoal”. 

 
CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso” (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 15, § 1º, incisos I a V, §§ 2º e 
4º, estabelece que: “é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio 
do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os 
idosos”, bem assim que “a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por 
meio de: (...) IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos 
por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com 
o Poder Público, nos meios urbano e rural”; 

 
CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso” (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), nos artigos 46 e 47, incisos I a VI, 
estabelece que “a política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de 
ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios”, bem como que “são linhas de ação da política de atendimento:  I – políticas 
sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; II – políticas e programas de 
assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem; III – serviços especiais 
de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão; IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por 
idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência” (...); 

 
CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso” (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 33, estabelece que: “A 
assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e 
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no 
Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes”. 

 
CONSIDERANDO que o “Estatuto do Idoso” (Lei 

Federal nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), no artigo 7º, no artigo 35, §§ 1º, 2º e 3º, 
estabelece que “os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, 
previstos na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do 
idoso, definidos nesta Lei”; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
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CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 9000, de 

27 de dezembro de 1996 - que institui o Código de Saúde de Curitiba, dispõe sobre a 
proteção à saúde no âmbito do Município de Curitiba e dá outras providências - no 
artigo 1º, estabelece que “O PRESENTE CÓDIGO DE SAÚDE DE CURITIBA 
ESTABELECE NORMAS PARA A PROMOÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CURITIBA, nos termos dos arts. 196 a 200, da Constituição Federal, arts. 
167 a 172, da Constituição Estadual, e arts. 157 a 161, da Lei Orgânica do Município de 
Curitiba, observadas também as disposições das Leis Federais nº 8080, de 19/09/90, e 8142, de 
28/12/90 - Lei Complementar Estadual nº 04, de 07/01/75, regulamentada pelo Decreto nº 
3641, de14/07/77”; 

 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 9000, de 

27 de dezembro de 1996, no artigo 4º, incisos II, III e IV, estabelece que “Compete ao 
Gestor do Sistema Municipal de Saúde, no Município de Curitiba: (…) II- organizar e definir 
as atribuições e competências dos serviços incumbidos das ações de vigilância à 
saúde, bem como promover sua implantação, coordenação e fiscalização, em 
consonância com a legislação sanitária vigente, respeitadas as atribuições legais da 
Conferência e do Conselho Municipal de Saúde; III - realizar, em cooperação com demais 
órgãos governamentais, ações de fiscalização e controle para proteção, preservação, 
recuperação e uso racional do ambiente propício à vida e eliminação ou diminuição 
dos riscos e agravos à saúde coletiva ou individual e, 
IV - manter integração constante com as demais Secretarias Municipais que atuam 
sobre fatores/área determinantes do processo de promoção, prevenção e reparação da 
saúde;(…) 

 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 9000, de 
27 de dezembro de 1996, na Seção IV, que trata da SAÚDE DO IDOSO, no artigo 91, 
incisos I a V, estabelece que: “A atenção à saúde do idoso compreende as ações individuais e 
coletivas desenvolvidas pelos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e 
incluirão: I - o prolongamento da vida ativa, autônoma e independente, vinculada à família e à 
comunidade, propiciando e potencializando sua participação no viver cotidiano; II - avaliações 
periódicas com o intuito de promover a saúde, prevenir doenças ou complicações e 
postergar o surgimento de incapacidade, além das ações de reabilitação; III- garantia 
de acesso a serviços especializados e/ou multidisciplinares, assim como de internamento (...);” 

 
 
CONSIDERANDO que, em data de 11 de março de 

2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a COVID-19, nova 
doença causada pelo coronavírus, é uma pandemia; 
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CONSIDERANDO que o momento é de prudência, 
impondo a adoção de medidas de prevenção e contenção da propagação dos efeitos 
da COVID-19 em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei 
13.979/2020; 

 
CONSIDERANDO a necessidade premente de 

liberação de leitos hospitalares para tratamento de pacientes infectados COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar as 

pessoas idosas do contágio do COVID-19, por se tratar, o público idoso, do mais 
vulnerável às consequências da infecção causada por mencionado vírus, e sendo o 
ambiente hospitalar propício para a transmissão de infecções, ainda mais com a 
morbidade do COVID-19; 

 
CONSIDERANDO o contido na Instrução 

Normativa nº 3 – FAS, a qual revoga a IN nº 2/2020 e estabelece medidas e critérios 
de atendimento e prevenção ao COVID-19 para as unidades e equipamentos públicos 
da FAS e seus parceiros; 

 
CONSIDERANDO que os idosos que estão 

HOSPITALIZADOS ou em atendimento nos SERVIÇOS DE SAÚDE no Município 
de Curitiba, em situação de alta hospitalar e vulnerabilidade sociofamiliar e de 
moradia deverão, em caráter de urgência, receber cuidados especiais em decorrência 
das medidas necessárias para conter a propagação do Coronavírus (Covid-19) e, 
sendo essa a parcela da população um dos grupos mais vulneráveis ao contágio e 
complicações decorrentes da doença, deverão, imediatamente ser encaminhados 
pela Fundação de Ação Social, em ação conjunta e articulada com a Secretaria 
Municipal de Saúde, para abrigamento em Instituições de Longa Permanência para 
Idosos públicas e/ou conveniadas com o poder público municipal de Curitiba/PR; 

 
CONSIDERANDO, portanto, que o tema sob 

enfoque, está a exigir, um pronto, atento e especialíssimo olhar do Poder Público 
Municipal, por meio da imediata atuação da Fundação de Ação Social e da Secretaria 
Municipal de Saúde, voltadas à garantia da integridade e vida das pessoas idosas 
hospitalizadas, em situação de alta hospitalar e vulnerabilidade sociofamiliar e de 
moradia, visando à aplicação de medidas preventivas de não exposição ao risco de 
contaminação ao COVID-19 desse público idoso; 

 

Destarte, com o fito de fazer cumprir a legislação 
vigente, objetivando a proteção e salvaguarda dos direitos, interesses, bem-estar, 
saúde e vida das pessoas idosas hospitalizadas, em situação de alta hospitalar e 
vulnerabilidade sociofamiliar e de moradia, prevenindo-se e evitando-se toda e 
qualquer situação que possa expô-las a risco e/ou insegurança diante da pandemia 
mundial ora instalada em razão da disseminação da COVID-19; 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ, POR MEIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSAS, RESOLVE: 

 
RECOMENDAR, ao Município de Curitiba/PR – sob 

pena de responsabilidade legal - por meio da Fundação de Ação Social e da  Secretaria 
Municipal de Saúde que, em consonância com a legislação vigente que trata do tema, 
notadamente aquela descrita no cerne desta Recomendação, adote, para tanto, as 
seguintes providências: 

  
1) Em ação conjunta e articulada entre a Fundação de 

Ação Social e Secretaria Municipal realizem, de forma imediato e urgente, 
levantamento junto aos Hospitais e Serviços de Atendimento de Saúde de Curitiba, de 
todos os idosos que se encontram hospitalizadas, em situação de alta hospitalar; 

 
2) Em ação conjunta e articulada entre a Fundação de 

Ação Social e Secretaria Municipal realizem, imediata e urgente, retirada de todo esse 
público idoso dos hospitais e serviços de saúde em caráter hospitalar, empreendendo 
as seguintes medidas: 

 

2.1) Para idosos que possuam família, as quais 
possuam condições de prestação de atendimento digno, afetuoso e integral aos seus 
idosos, seja realizado trabalho de encaminhamento, mediante assinatura de Termo de 
Responsabilidade dos respectivos familiares, para bem receber e cuidar de seus 
idosos. Nesse sentido, sejam referidas famílias devidamente conscientizadas e 
orientadas acerca das diretrizes e recomendações de prevenção e contingência para 
fins de não exposição ao risco de contaminação ao COVID-19; 

 

2.2) Para idosos que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade sociofamiliar e de moradia, bem como àqueles que possuam família, 
mas as quais não possuam condições de prestação de atendimento digno, afetuoso e 
integral aos seus idosos, seja realizado o imediato abrigamento desse público idoso 
em Instituições de Longa Permanência para Idosos, que possuam recursos de 
atendimentos e adequados aos mesmos, sejam essas Entidades públicas ou 
conveniadas com o Poder Público Municipal; 

 
3) Outrossim, solicita-se os préstimos do Município de 

Curitiba, no sentido de que: 
 
a) seja remetida cópia da presente Recomendação 

Administrativa para o Ilustríssimo Presidente da Fundação de Ação Social e para o 
Ilustríssimo Secretário Municipal de Saúde, para ciência e adoção das providências 
cabíveis, no âmbito das atribuições e competências legais específicas dos referidos 
Órgãos, de conformidade com a presente “Recomendação”, inclusive para que seja 
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dada a devida ciência de seu inteiro teor aos Distritos/Regionais, Coordenações, 
Supervisões, Diretorias, Departamentos e Gerências, que sejam responsáveis pela 
execução dos referidos trabalhos; 

 
b) informações a respeito das medidas adotadas pelo 

Município de Curitiba e pela Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere às 
providências empreendidas, visando ao atendimento da Recomendação Expedida, 
deverão ser remetidas às Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 

Curitiba, 26 de março de 2020. 
 
 
 
 

ANGELA DOMINGOS CALIXTO  CYNTHIA MARIA DE ALMEIDA PIERRI 
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