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NOTÍCIAS

ONU faz alerta mundial sobre a necessidade de orientações e suporte às pessoas com
deficiência durante pandemia

Na matéria intitulada "COVID-19 - Who is protecting people with
disabilities", Catalina Devandas (Relatora Especial da ONU
sobre Direitos das Pessoas com Deficiência) destaca que "as
pessoas com deficiência sentem que foram deixadas para trás",
pois muito pouco tem sido feito por elas, sendo necessário que

os Estados adotem medidas adicionais de proteção, garantindo que o suporte a essas pessoas – que, em
muitos casos, necessitam de auxílios básicos para sua sobrevivência – continuará mesmo nesse período
de pandemia. Para enfrentar essa crise, salientou que é crucial que as informações e campanhas sobre
como prevenir e conter o coronavírus sejam acessíveis a todos, que as organizações de pessoas com
deficiência sejam consultadas e envolvidas em todas as etapas da resposta ao COVID-19, entre outras
importantes ações, haja vista a elevada responsabilidade dos Estados em relação a essa população
devido à discriminação estrutural a que está exposta.

STF suspende ampliação do BPC por ausência da indicação da respectiva fonte de custeio

Em decisão monocrática diante de medida cautelar na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 662,
ajuizada pela Advocacia-Geral da União em face do Projeto de
Lei do Senado nº 55/1996, foi suspensa a eficácia da alteração
da Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social -
LOAS), que ampliou o acesso ao Benefício de Prestação

Continuada (BPC). Com a aprovação do PLS e a publicação da Lei nº 13.981, de 24 de março de 2020,
foi requerido o aditamento da petição inicial, tendo a arguição sido recebida como Ação Direta de

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5880970
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/1204
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13981.htm
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Inconstitucionalidade (ADI), de modo que o processo terá uma nova autuação e será apreciado pelo
Plenário do STF. Na análise da medida cautelar, o Ministro Relator, Gilmar Mendes, suspendeu a eficácia
do art. 20, §3º, da LOAS, na redação dada pela Lei nº 13.981/2020, enquanto não sobrevier a indicação
da respectiva fonte de custeio. Para mais informações, clique aqui.

Reunião Técnica na Câmara do Deputados debate ações preventivas ao Coronavírus
voltadas às ILPIs

No dia 07 de abril, a Comissão Externa de Ações Preventivas
ao Coronavírus no Brasil, da Câmara dos Deputados, realizou –
em pareceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa (CIDOSO) – Reunião Técnica, por
vídeoconferência, para debater o tema "A situação das
Instituições de Longa Permanência para Idosos durante a
pandemia do coronavírus". Participaram como convidados
expositores a Dra. Yeda Duarte, Professora da USP; Rogério
Rabelo, Diretor de Saúde da ILPI filantrópica Casa Ondina Lobo

e membro do grupo voluntário "ILPI.me"; Elizabete Bonavigo, Coordenadora de Saúde do Idoso no
Ministério da Saúde (MS); Leonardo Milhomem, Diretor da Secretaria Nacional de Promoção ao
Desenvolvimento Humano no Ministério da Cidadania (MC); e Antônio Costa, Secretário Nacional de
Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos
(MMFDH). Após a fala dos(as) convidados(as), os(as) deputados(as) debateram propostas a serem
levadas ao Plenário da Câmara. Também foi convidada para a Reunião, estando presente virtualmente, a
Coordenadora do CAOPIPCD, Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço. Do quanto debatido
na reunião, destaca-se a proposta de que, nos Estados e nos Municípios, as áreas da Assistência Social
e da Saúde trabalhem em conjunto para oferecer suporte às ILPIs, absolutamente necessário para o
monitorando dessas instituições nesse momento. Neste sentido, cresce o entendimento de que as ILPIs
devem ser compreendidas como um equipamento híbrido, não mais como um equipamento apenas da
área da Assistência Social, reforçando-se a necessidade dessa interface com a área da Saúde,
especialmente neste período da pandemia de COVID-19. Discutiu-se também sobre a importância de
fluxo de encaminhamento e atendimento para idosos residentes nas ILPIs com sintomas/diagnóstico de
COVID-19, visando evitar a propagação da doença nessas instituições. Para acessar o vídeo da reunião
técnica, clique aqui.

Recursos do Fundo Nacional da Pessoa Idosa apoiarão ILPIs durante pandemia

O Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa (CNDI)
deliberou, em reunião extraordinária, sobre o uso do Fundo
Nacional da Pessoa Idosa para apoiar as Instituições de Longa
Permanência de Idosos (ILPI), conforme disposto na Resolução
CNDI nº 52, de 31 de março de 2020. A ação visa o levantamento
das ILPIs –  por meio da criação de um banco de dados cadastrais
– e o auxílio àquelas instituições que não recebem ajuda do
Sistema Único Assistência Social (SUAS), durante a pandemia de
COVID-19. O titular da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa

Idosa (SNDPI) e Presidente do CNDI reafirmou a importância da inscrição: “Recomendamos que  todas
as ILPIs do Brasil façam seu cadastro conosco, além destas questões da transferência de recursos do
Fundo do Idoso, queremos ter um panorama da situação atual destas instituições para que possamos

https://www.conjur.com.br/dl/adpf-662-suspensao-bpc-gilmar-mendes.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=440865&tip=UN
https://www.camara.leg.br/noticias/651626-comissao-externa-do-coronavirus-promove-debate-sobre-situacao-dos-asilos/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=mxGOqBK8m-Q&feature=emb_title
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/recursos-do-fundo-da-pessoa-idosa-vao-ajudar-abrigos-durante-a-pandemia-do-coronavirus
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-52-de-31-de-marco-de-2020-250639262
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continuar avançando nas ações de promoção dos Direitos da Pessoa Idosa”, explicou. Para acessar o
formulário, clique aqui.

Em liminar, TRF4 garante direito à remoção para servidor cujo filho é diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista

No dia 27 de março, o Desembargador Rogério Favreto, do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), proferiu
decisão que assegura a um professor, cujo filho tem diagnóstico
de Transtorno do Espectro Autista (TEA), o direito à remoção

para outro Estado. O processo foi movido por um docente da Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS), lotado em Realeza/PR, que solicitou remoção para o Instituto Federal Catarinense (IFC), em
Concórdia/SC, cidade em que o filho reside com a mãe e faz tratamento médico. O Juízo da 2ª Vara
Federal de Chapecó/SC concedeu medida liminar, autorizando a remoção do servidor, mas a
UFFS recorreu, afirmando que o processo deveria correr pela via administrativa, mediante perícia médica
própria. O desembargador, por sua vez, negou provimento ao recurso, sob argumento de que a decisão
liminar está de acordo com precedentes do TRF4 e do STJ, os documentos que constam nos autos
atestam as reais condições de saúde da criança (TEA), bem como a necessidade de cuidados por ambos
os genitores e de tratamento especializado multidisciplinar, além do fato de a Universidade não ter
realizado perícia médica não significar impeditivo para outros meios de prova na via judicial. Para acessar
a matéria, clique aqui.

RG no Paraná terá símbolo da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

A Polícia Civil do Paraná passará a emitir, quando forem
retomados os atendimentos no Instituto de Identificação do
Paraná (suspensos em razão da pandemia do COVID-19), o
novo modelo de Cédulas de Identidade (RG), no qual poderá
constar o símbolo da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista (TEA), representado por um laço formado por peças
coloridas de quebra-cabeça. Para solicitar a inserção do
símbolo no documento será necessário apresentar atestado ou
relatório médico que comprove o TEA. Além do RG com o

símbolo, em breve também passará a ser emitida, pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho (SEJUF), a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista (CIPTEA),
documento digital e gratuito, criado recentemente pela Lei nº 13.977/2020. Para mais informações, clique
aqui.

Governo do Paraná entrega álcool líquido 70% para ILPIs e outras entidades

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Justiça,
Família e Trabalho (SEJUF), fornecerá álcool líquido 70% a
instituições que acolhem pessoas idosas, bem como a outras
entidades. “Atenderemos primeiramente as instituições que

abrigam o grupo considerado de risco ao Coronavírus, os idosos, na sequência outras instituições
também receberão uma remessa da doação”, disse o Secretário da pasta. A entrega já está sendo feita
pela Defesa Civil, através dos CRAS e CREAS de cada município, com o apoio dos 22 Escritórios
Regionais da SEJUF. Inicialmente, serão entregues 52 mil litros a 264 entidades. Ao todo serão 250 mil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoYcYHDUskieTUiivS3d1xRwPGVOvx7f1RHXYMK5at1rZAkQ/viewform
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=15107
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/arquivos/File/Modelos_de_Atestado_Relatorio_Medico_Deficiente.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13977.htm
http://www.justica.pr.gov.br/Noticia/RG-emitido-no-Parana-trara-simbolo-da-Pessoa-com-Transtorno-do-Espectro-Autista
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litros. O produto, que será utilizado na assepsia e limpeza dos ambientes, foi doado pela Associação de
Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná (Alcoopar), processado e embalado de forma voluntária pela
empresa Refriko. Para saber quais entidades serão beneficiadas, clique aqui.

Município de Curitiba lança Rede Integrada de Apoio às Pessoas com Deficiência

Foi assinado, pelo Prefeito de Curitiba, o Decreto Municipal n°
110/2020, que institui a Rede de Atendimento Integrado às
Pessoas com Deficiência em Situação de Risco para Violação
de Direitos no âmbito do Município de Curitiba. Por meio desta
Rede, pretende-se oficializar o trabalho de articulação e
assessoramento dos casos, com maior celeridade e
engajamento nos trabalhos das equipes. São objetivos da
Rede, dentre outros: a coordenação e o acompanhamento das
ações e políticas públicas para promoção, garantia e defesa dos

direitos de pessoas com deficiência em situação de risco e vulnerabilidade social; o acompanhamento
dos casos envolvendo ameaça e ou violação de direitos das pessoas com deficiência, com atuação direta
na promoção de acessibilidade aos serviços municipais quando exista impasse ou divergência de
funcionamento; e a realização ou solicitação de visitas institucionais ou domiciliares, reunindo
informações para o adequado encaminhamento das demandas. Por meio do Decreto Municipal n°
281/2020, também já foram nomeados os titulares e suplentes da Rede. Para ler a matéria na íntegra,
clique aqui.

INSTITUCIONAL

CAOPIPCD divulga página no site, na área da pessoa com deficiência, diante da pandemia
de Coronavírus

O CAOPIPCD criou página específica no site para subsidiar a
atuação dos membros do MPPR diante da pandemia de
COVID-19 e os impactos à população com deficiência. No
Paraná, segundo dados do Censo IBGE 2010, 21,83% da
população se declarou com pelo menos uma das deficiências

investigadas, sendo que, deste total, 55,87%  eram pessoas com deficiência visual, 22,82% com
deficiência motora, 16,67% com deficiência auditiva e 4,63% com deficiência intelectual.
Comparativamente, no Brasil, o percentual total da população com deficiência, pelo mesmo recorte
metodológico, era de 23,91%. Diante desta diversidade populacional e das necessidades específicas de
cada tipo de deficiência, indispensável a atuação do Ministério Público para garantir os direitos dessas
pessoas, em meio à situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

20ª PJ de Londrina participa do Programa MP no Rádio sobre políticas de inclusão para
pessoas com deficiência

No dia 07 de abril, foi ao ar o Programa MP no Rádio, que trata dos direitos das pessoas com deficiência
e da necessidade de políticas de inclusão para essa parcela da população. A entrevistada foi a Agente

http://www.justica.pr.gov.br/Noticia/Governo-entrega-alcool-liquido-para-entidades-que-atendem-idosos-nos-399-municipios-do
http://www.pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/Decreto110.pdf
http://www.pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/Decreto281.pdf
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-tem-rede-integrada-a-pessoa-com-deficiencia/55108
http://www.pcd.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=633
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Ministerial da 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, Dra. Leila
Schimiti. Foram respondidas questões abordando o conceito de
pessoa com deficiência, as inovações e as garantias trazidas ao
ordenamento juridico pátrio pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei

n° 13.146/2015) e as demandas mais comuns que chegam ao Ministério Público envolvendo os direitos
das pessoas com deficiência (dentre as quais foram citadas as que envolvem vagas em escola,
acessibilidade, reserva de vagas de estacionamento, entre outras). A respeito das políticas inclusivas que
devem ser adotadas pelo Poder Público, destacou-se aquelas relacionadas à acessibilidade, moradia,
saúde e educação, bem como a necessidade de o Ministério Público atuar para efetivá-las. Ressaltou-se
que a legislação prevê punição para discriminação em razão da deficiência e que a política de
acolhimento institucional ainda é muito incipiente, motivo pelo qual o Ministério Público vem atuando junto
aos entes municipais, buscando a implantação do serviço de Residência Inclusiva. Para ouvir a entrevista
na íntegra, clique aqui.

7ª PJ de Londrina expede RA diante de Decreto Municipal que restringia direitos dos idosos
por conta da pandemia

O Decreto Municipal nº 361, de 23/03/2020, do Município de
Londrina, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento
do Coronavírus - COVID-19, estabeleceu, no seu artigo 7º, que
"A entrada de idosos nos estabelecimentos que permanecerem
abertos será controlada, sendo permitida apenas nos casos em
que o idoso não tiver familiares ou conhecidos que possam
realizar as compras por eles". Diante da análise e sugestão por
este Centro de Apoio, a 7ª Promotoria de Justiça de Londrina –
considerando que os idosos estão em situação mais vulnerável

frente às consequências da doença COVID-19 e que, apesar dessa vulnerabilidade, seus direitos não
podem ser restringidos, especialmente seus direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade e
dignidade – expediu Recomendação Administrativa para que o Prefeito Municipal retire este artigo do
Decreto, bem como se abstenha de determinar medidas que possam ensejar qualquer espécie de
discriminação aos idosos.

PJ de Imbituva obtém medida de proteção em favor de idosos acolhidos em ILPI

Em ação proposta pela Promotoria de Justiça de Imbituva, no
início de março, foi concedida medida de proteção para que
idosos acolhidos em uma Instituição de Longa Permanência
para Idosos (ILPI) do município, embora originários de outros
localidades, permaneçam no local. A medida proíbe que quatro
idosos, como idades entre 65 e 84 anos, sejam transferidos
para outra ILPI, no Município de Prudentópolis. O pedido de
transferência foi realizado pelo Município de Ipiranga, que
subsidia vagas na ILPI, porém o Órgão Ministerial considerou
que a mudança imediata dos idosos seria inadequada e
contrária ao sistema protetivo do Estatuto do Idoso (Lei n°
10.741/2003), apontando os possíveis prejuízos à saúde física
e psíquica dos idosos, que já se encontram residindo na ILPI há
pelo menos quatro anos; a violação à autonomia da vontade
dos idosos, que não tinham consentido com a transferência; e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.mppr.mp.br/2020/04/22486,10/Entrevista-trata-de-politicas-de-inclusao-para-pessoas-com-deficiencia.html
https://www.paiquere.com.br/wp-content/uploads/2020/03/decreto-361-2020-COVID-19.pdf
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ponderando, ainda, sobre a necessidade de preparação e transferência gradual, caso a medida seja
inevitável. Para saber mais, clique aqui.

http://www.comunicacao.mppr.mp.br/2020/03/22378/Acao-do-Ministerio-Publico-do-Parana-assegura-direitos-de-idosos-acolhidos-em-instituicao-de-longa-permanencia-de-Imbituva.html

