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NOTÍCIAS
Lei nº 14.018 prevê auxílio financeiro emergencial no montante de até 160 milhões de reais
às ILPIs em todo Brasil
A Lei nº 14.018, de 29 de junho de 2020, dispôs sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs),
no exercício de 2020, em razão do enfrentamento da pandemia de COVID-19. A
lei é resultado do Projeto de Lei nº 1.888/2020 e de ampla articulação nacional
em favor de ações voltadas a fortalecer as ILPIs, tendo em vista que a situação
dessas instituições é extremamente preocupante. O critério de rateio do valor
será definido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH), considerado o número de idosos atendidos em cada instituição. Os
recursos recebidos pelas ILPIs deverão ser utilizados, preferencialmente, para ações de prevenção e de
controle da infecção, compra de insumos e de equipamentos básicos para segurança e higiene dos
residentes e funcionários, compra de medicamentos e adequação dos espaços para isolamento dos
casos suspeitos e leves.

SESA edita Nota Orientativa sobre testagem de todos os idosos e profissionais de ILPIs
A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) editou, no dia 03/07/2020, a
Nota Orientativa nº 41/2020, sobre medidas de prevenção, controle e
testagem para COVID-19 nas ILPIs. Por meio dessa Nota, a SESA
orienta a realização do teste RT PCR, inicialmente, em todos os idosos
e trabalhadores para identificar a situação de cada ILPI. Indica que,
após, há necessidade de monitorar os casos negativos com teste rápido a cada 7 dias e realizar RT PCR
nos idosos que apresentarem teste rápido positivo, adotando medidas de isolamento e seguindo
orientações da equipe de saúde. Destaca também que, ao ser identificado o primeiro caso positivo da
COVID-19 em uma ILPI, deve ser realizado o teste RT PCR em todos os trabalhadores e idosos,
considerando como potencial surto. Além das orientações quanto à testagem, apresenta-se um rol de
instruções para o Gestor Municipal de Saúde, para as Unidades Básicas de Saúde, para os dirigentes das
ILPIs, para o profissional responsável pela implementação das ações de prevenção e controle da COVID19 nas ILPIs, para os idosos residentes e orientações gerais. Maiores informações foram divulgadas por
meio de Ofício Circular n. 07/2020-CAOPIPCD.

STF e TV Justiça lançam série “Direito em Libras”
Durante a sessão plenária do dia 24/06/2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), anunciou o lançamento da série “Direito em Libras”, da TV Justiça. Esta iniciativa do Poder
Judiciário está voltada à inclusão social e à promoção da cidadania das pessoas com deficiência auditiva.
A série conta com uma sequência de episódios curtos, que abordam individualmente termos jurídicos,
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como, por exemplo: Poder Judiciário, Ministério Público,
Petição, Inconstitucionalidade, Jurisprudência, entre
outros. Acredita-se que com a criação de um glossário
jurídico na Língua Brasileira de Sinais - Libras é possível
ampliar as possibilidades de compreensão da comunidade
surda acerca de seus próprios direitos e das instituições
jurídicas do país. Para saber mais, clique aqui.

TRF-4 mantém decisão liminar que garantiu a uma aluna com TEA da UTFPR
acompanhamento pedagógico individual
Considerando que o direito à educação é garantido pela
Constituição e, de acordo com a Lei n° 12.764/2012, a pessoa
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluída nas classes
comuns de ensino regular, tem direito a acompanhante especializado, o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF-4) negou provimento ao recurso interposto pela Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), mantendo decisão liminar que garantiu a uma aluna com TEA, matriculada no curso de
Engenharia Ambiental, o direito a acompanhamento individual por professores especializados. No
acórdão, destacou-se que a necessidade de acompanhamento especializado para suporte pedagógico à
aluna estava comprovada por prova pericial, documental e testemunhal. Deste modo, a instituição de
ensino, com o apoio técnico e econômico dos Ministérios envolvidos, deve promover as adaptações
razoáveis de que trata a Lei Brasileira de Inclusão - LBI (13.146/2015, art. 4º, § 1º), no caso,
compreendidas como a indispensabilidade de alocação de recursos humanos suficientemente
capacitados para implementação das medidas de apoio individualizadas e efetivas, que contribuam para
a obtenção do máximo rendimento possível da aluna. Para saber mais, clique aqui.

AMPID se manifesta contra a revogação da Portaria do MEC que prevê reserva de vagas em
cursos de pós-graduação para PCDs
Recentemente, ganhou grande repercussão a Portaria n°
545/2020 do Ministério da Educação - MEC, haja vista que
revogava a Portaria Normativa nº 13/2016, também do MEC,
que, ao dispor sobre a indução de Ações Afirmativas na PósGraduação, prevê a reserva de vagas para pessoas com
deficiência, negros e indígenas. Na ocasião, a Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos
Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos (AMPID)
divulgou Nota Pública contra a revogação, destacando que representaria retrocesso, tendo vista que no
Decreto nº 7.824/2012, que regulamenta a Lei nº 12.711/2012 (que dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico), há previsão expressa no sentido de
que "as instituições federais de educação poderão, por meio de políticas específicas de ações
afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade" (artigo 5º, §3º) e, que,
com o ato, essas pessoas perderiam a oportunidade de, em igualdade de condições, acessar vagas em
cursos de pós-graduação. Destaca-se que, após diversas manifestações contrárias à revogação da
Portaria Normativa nº 13/2016, que reverberaram de forma negativa, o MEC voltou atrás e, por meio
da Portaria n° 559/2020, tornou sem efeito pela Portaria n° 545/2020.

UFRGS produz material de comunicação que pode ser usado em contexto de internação
hospitalar de PCDs
Com o objetivo de facilitar a comunicação de pacientes
internados, um grupo multidisplinar da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) desenvolveu pranchas de
comunicação alternativa, que podem ser utilizadas como
ferramentas para auxiliar pacientes internados a externarem
suas necessidades. Estas pranchas servem tanto nos casos de
pacientes que precisem de ventiladores mecânicos ou de outros
procedimentos que limitam ou impedem a comunicação oral,
como para aqueles com algum tipo de deficiência. O
instrumental conta com símbolos gráficos ou letras, para permitir que, ao apontar, a pessoa seja capaz de
construir pequenas frases, comunicar sentimentos, elaborar perguntas simples, responder a
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questionamentos e fazer solicitações, tando à equipe hospitalar como ao acompanhante. Para saber mais
sobre o projeto e ter acesso ao material, clique aqui.

Publicada a Lei Estadual nº 20.243 sobre direito do espectador com deficiência
A Lei Estadual nº 20.243, de 17 de junho de 2020, proíbe os estabelecimentos que
especifica (casas de shows e espetáculos, teatros, cinemas, auditórios, estádios,
ginásios de esportes e demais estabelecimentos instalados no Estado do Paraná) de
cobrarem mais de um ingresso nos casos em que, por necessidade especial ou
deficiência, o espectador necessite ocupar mais de um assento. Importante observar
que a vedação não se aplica à cobrança de assentos ou espaços ocupados por
eventual acompanhante.

INSTITUCIONAL
Webinário "Cuidados com idosos em ILPI em tempos de Covid-19" - 16/07 às 15h
A Promotora de Justiça atuante no CAOPIPCD, Melissa Cachoni Rodrigues, que também é
Coordenadora da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso
(COPEDPDI) do GNDH, participará, no dia 16/07/2020 (quinta-feira), às 15h, do webinário "Cuidados
com idosos em ILPI em tempos de Covid-19". O evento, promovido em parceria pela Frente Nacional
de Fortalecimento à ILPI (FN-ILPI), pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) e pelo Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), também contará com a participação do Procurador de Justiça do
MPPB e Membro Colaborador da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP, Valberto
Cosme de Lira, e da Médica Geriatra e Coordenadora da FN-ILPI, Dra. Karla Cristina Giacomin. A
transmissão será via Microsoft Teams (acessada pelo QR Code da imagem abaixo). Todos devem fazer
inscrição no site do CNMP, as vagas com emissão de certificado são limitadas (50) e os demais inscritos
poderão acompanhar a transmissão, porém sem a emissão de certificado neste caso. Para mais
informações, clique aqui.

Lei Brasileira de Inclusão completa 5 anos no dia 06 de julho de 2020
No dia 06/07/2020 a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015), também
conhecida como LBI ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, completou 5 anos. Importante rememorar,
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especialmente nesta data, a importância da referida Lei, como
consolidadora no Brasil dos preceitos da Convenção da ONU sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência (introduzida no ordenamento
jurídico pátrio com status de emenda Constitucional) no ordenamento
jurídico brasileiro e mecanismo de mudança de paradigma no que se
refere ao conceito de deficiência, que deixou de ser puramente médico
para considerar também as barreiras impostas pela sociedade para a
plena inclusão destas pessoas. A Coordenadora do CAOPIPCD, a
Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, participou ativamente do processo de elaboração da
LBI e, neste momemento de pandemia, em que também é necessário um olhar direcionado para garantia
dos direitos dessas pessoas, o CAOPIPCD ressalta a relevância da LBI e a atuação dos membros do
Ministério Público na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Por fim, ainda em alusão à data,
indica-se o webnário "5 anos de LBI - Lei Brasileira de Incusão - Próximos Passos", promovido pela
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), que foi transmitido nas redes sociais da SMPED (no
Facebook @smpedsp e no canal do You Tube @inclusãosp).

MP Debate - Impactos da pandemia da Covid-19: como ficam os idosos e as ILPIs?
A Escola Superior, em parceria com o CAOPIPCD,
promoveu, no dia 1º de julho, uma edição do programa
MP Debate voltada à discussão sobre os "Impactos da
pandemia da Covid-19: como ficam os idosos e as
instituições de longa permanência (ILPIs)?". O objetivo
desta reflexão foi ressaltar a importância de, neste
contexto de pandemia, diante de uma doença que
assola a população idosa, grupo de risco especialmente
vulnerável às complicações causadas pelo Coronavírus,
o Poder Executivo e o Ministério Público direcionarem a atenção para esse segmento da população,
sobretudo àqueles que vivem nas ILPIs, locais de residência coletiva que têm se mostrado ainda mais
suscetíveis à proliferação do vírus. Além da participação da Procuradora de Justiça Rosana Beraldi
Bevervanço, Coordenadora do CAOPIPCD, e da Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues,
atuante no CAOPIPCD, a live contou também com as contribuições da Médica Especialista em Geriatria e
Gerontologia, Adriane Miró Vianna Benke Pereira, referência técnica da Divisão de Atenção à Saúde do
Idoso da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA). Para assistir ao vídeo, clique aqui.

Reunião virtual da COPEDPDI trata da atuação do MP na defesa dos direitos dos idosos e
PCDs durante a pandemia
No dia 26/06/2020, a Comissão Permanente de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso
(COPEDPDI), coordenada pela Promotora de Justiça
Melissa Cachoni Rodrigues (atuante no CAOPIPCD),
realizou reunião virtual com o objetivo de trocar
informações e experiências sobre os desafios atuais
acerca da atuação do Ministério Público na defesa dos
direitos dos idosos e das pessoas com deficiência durante a pandemia. O encontro contou com a
participação da Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí e Presidente do Grupo Nacional de
Direitos Humanos (GNDH), Carmelina Moura, que ressaltou a importância de, no período de pandemia,
fortalecer a atuação das Comissões Permanentes do GNDH, órgão do Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG). Neste encontro virtual, os
membros da COPEDPDI trataram, entre outros, da realização de vistorias virtuais em ILPIs e em
Residências Inclusivas, do levantamento de dados sobre o impacto da COVID-19 nas instituições de
acolhimento, do isolamento e da saúde mental das pessoas com deficiência e dos idosos, da
acessibilidade nas informações sobre a pandemia e o papel dos agentes ministeriais diante deste
preocupante cenário.

CAOPIPCD publica artigo sobre fiscalização de instituições de acolhimento para PCDs na
Revista do MPPR
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O CAOPIPCD publicou, no "Espaço Institucional" da Revista do MPPR, o artigo
"Instituições de Acolhimento para pessoas com deficiência: mudança de
paradigma, decisões judiciais e importância da atuação do Ministério Público
Estadual" (p. 249 - 275). O artigo aborda a mudança de paradigma das últimas
décadas – especialmente com a incorporação da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (CDPD) ao ordenamento jurídico pátrio (com
status de emenda constitucional) e a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão
– LBI (Lei nº 13.146/2015) – a qual evidenciou que o acolhimento institucional
de pessoas com deficiência deve ser excepcional. Contudo, nos casos em que
essa medida torna-se necessária (jovens e adultos cujos vínculos familiares
estejam rompidos ou fragilizados, que não disponham de condições de
autossustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente e/ou estejam em processo de
desligamento de instituições de longa permanência), fundamental considerar que o direito à moradia,
além de previsão constitucional, no que se refere à pessoa com deficiência, ganha contornos específicos.
Ou seja, cabe ao Estado garantir a adequação do serviço prestado, seja ele público ou privado, para
evitar violações e abusos de direitos. Assim que, a partir de precedentes judiciais nacionais e do
importante precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, buscou-se discutir acerca da
responsabilidade estatal pela viabilização do acolhimento institucional da pessoa com deficiência e,
mesmo quando o serviço é prestado por particulares, pela garantia do padrão de acolhimento e da
dignidade dos acolhidos, concluindo-se pela importância da atuação do Ministério Público na fiscalização
desses serviços, visando à garantia de direitos e apontando as iniciativas que têm sido desenvolvidas em
âmbito nacional e estadual para a efetivação deste mister.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE
7ª PJ de Londrina requisita que idosos e funcionários das ILPIS sejam testados para COVID19
A 7ª PJ de Londrina, que acompanha a situação da COVID-19 nas
ILPIs, fixou prazo para que a Secretaria Municipal de Saúde promova a
imediata realização de teste massivo para a detecção da COVID-19 nos
idosos e funcionários de todas as ILPIs do Município, incluindo as
instituições privadas. A medida foi tomada após a divulgação dos
números relativos à doença nas ILPIs: 8 idosos morreram por causa da
COVID-19 e outras 26 pessoas estavam contaminadas, segundo dados
divulgados pelo Município. Ao todo, há 589 idosos abrigados nas 21
ILPIs de Londrina. Para mais informações, clique aqui.

PJs do Idoso de Curitiba recomendam a continuidade de inspeções in loco em ILPIs, entre
outros
As 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso de
Curitiba expediram Recomendação Conjunta ao Município, quanto à
imprescindível continuidade, durante todo o período de pandemia, da
realização (de ofício e/ou conforme as demandas recebidas), por meio
da Fundação de Ação Social e da Secretaria Municipal de
Saúde/Vigilância Sanitária, das visitas e abordagens presenciais a
pessoas idosas em situação de risco, vulnerabilidade e/ou violação de
direitos, bem como das inspeções in loco pela equipe do Programa de
Qualidade das ILPIs (PQILPI) nas instituições do município. Ressaltouse a necessidade de a observância de todas as cautelas indispensáveis
para evitar a propagação do Coronavírus. Destacou-se, entre outros, que o Decreto Municipal nº
470/2020 resguarda o funcionamento das atividades e dos serviços essenciais (aqueles que, se não
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população), como: assistência
à saúde; assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; atividades de
defesa civil; vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; e a atividade de assessoramento em
resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes. Para saber mais, clique aqui.

EVENTOS
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Live "Os residenciais para idosos em tempos de COVID-19" - 08/07 às 16h
No canal do You Tube do Movimento Longevidade Brasil (MLB), quarta-feira (08/07/2020), às 16h, o
Médico Psiquiatra Dr. Eduardo Sabbi, participará de Live com o tema "Os residenciais geriátricos em
época de COVID-19". Para acessar o canal, clique aqui.

Live "Mediação para Idosos" - 08/07 às 19h
No dia 08/07/2020 (quarta-feira) às 19h, a Comissão de Proteção ao Idoso do Instituto Brasileiro de
Direito Família - IBDFAM/RS, no intagram @ibdfamrs, promoverá Live com o tema "Mediação para
idosos". Participarão do evento a Juíza Dulce Ana Gomes Oppitz (Coordenadora do CEJUSC em Porto
Alegre/RS) e a Professora e Advogada Anelise Crippa (membro da Comissão de Proteção ao Idoso do
IBDFAM/RS).
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Live "Tratado de Marraqueche: aspcetos constitucionais e jurídicos" - 10/07 às 16h
O Ministério Públicio do Ceará promoverá, no dia 10/07/2020, às 16h, um importante debate sobre o
Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência
Visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, firmado em Marraqueche, em 27 de
junho de 2013. Importante destacar que este tratado foi aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do
Decreto Legislativo nº 261/2015, conforme o procedimento de que trata o §3º do art. 5º da Constituição
Federal, com status de emenda constitucional. O evento será transmitido pelo You Tube.
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