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NOTÍCIAS
Alterações na Lei nº 13.979/2020 favorecem a defesa de pessoas idosas e de pessoas com
deficiência durante a pandemia
Duas leis recentes promoveram alterações na Lei n° 13.979/2020 (que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus), garantindo maior proteção
aos direitos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. A Lei
n° 14.022/2020 (que dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência, dentre
outros, contra pessoas idosas e pessoas com deficiência), fez acréscimos que
tratam do funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais; prazos
processuais, apreciação de matérias, atendimento às partes e concessão de
medidas protetivas; registro das ocorrências e natureza urgente destes processos; e adoção de medidas
para garantir a manutenção do atendimento presencial a esse público. A Lei n° 14.023/2020 (que dispõe
sobre a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais
considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública), por sua vez, com o
acréscimo do artigo 3º-J, inciso XVII, à Lei n° 13.979/2020, prevê que, dentre esses profissionais
essenciais, estão os cuidadores e atendentes de pessoas com deficiência, de pessoas idosas ou de
pessoas com doenças raras.

Lei proíbe demissão sem justa causa de pessoas com deficiência durante a pandemia
A Medida Provisória n° 936/2020, de 01/04/2020, que instituiu o Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública causado
pela pandemia da COVID-19, foi convertida na Lei n° 14.020/2020, de
06/07/2020, com algumas modificações, dentre as quais destaca-se a proibição
da demissão sem justa causa de pessoas com deficiência durante a pandemia.
No seu artigo 17, inciso V, a referida lei estabelece que, durante o estado de
calamidade pública a que se refere, "a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência
será vedada". Este Programa tem os seguintes objetivos: I - preservar o emprego e a renda; II - garantir a
continuidade das atividades laborais e empresariais; e III - reduzir o impacto social decorrente das
consequências do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública. Para ler mais, clique
aqui.

Governo Federal lança plano de Contingência para diminuir impacto da pandemia na vida
de pessoas com deficiência
No dia em que a Lei n° 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa com
Deficiência – completou 5 anos (06/07/2020), o Governo Federal apresentou um Plano de Contingência
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com o objetivo de garantir a saúde e reduzir os impactos da pandemia da
COVID-19 na vida das pessoas com deficiência. Dentre as medidas previstas,
constam, por exemplo: a vacinação prioritária contra gripe para mais de 7
milhões de pessoas com deficiência; o repasse de R$ 7 milhões para compra
de equipamentos de proteção individual (EPIs) para cerca de 3 mil profissionais
de 207 unidades de acolhimento que trabalham com pessoas com deficiência;
publicação com orientações para o ensino a distância para crianças e
adolescentes com deficiência; repasse de cerca de R$ 50 milhões para unidades de atendimento e
acolhimento a pessoas com deficiência; repasse de R$ 146 milhões para 1.188 municípios para
alimentação de pessoas com deficiência; antecipação do pagamento de R$ 600 para 178 mil pessoas
com deficiência inscrita no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Como estratégias futuras, o
Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos (MMFDH) ainda citou o desenvolvimento de uma
plataforma para registar informações confiáveis sobre doenças raras, deficiência e tecnologia assistiva,
em parceria com o Minitério da Ciência, Tecnologia e Inovação; e de um sistema de tecnologia de
informação unificado sobre os estudantes brasileiros da educação básica com deficiência, em parceria
com o Ministério da Educação. Para ler a notícia na íntegra, clique aqui.

Decreto nº 10.415/2020 cria GT Interinstitucional sobre o Modelo Único de Avaliação
Biopsicossocial da Deficiência
Também no dia em que a Lei n° 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (LBI)
ou Estatuto da Pessoa com Deficiência – completou 5 anos (06/07/2020), na
cerimônia em que foi lançado o Plano de Contingência para minimizar os
impactos da pandemia na vida das pessoas com deficiência, o Governo Federal
criou o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de Avaliação
Biopsicossocial da Deficiência, por meio do Decreto nº 10.415/2020. Conforme
art. 2º, o GTI tem como atribuição formular propostas sobre ato normativo
regulamentador do art. 2º da LBI, que dispôs acerca da aplicação da avaliação biopsicossocial da
deficiência, quando necessária. Conforme consta no decreto, o ato normativo regulamentador conterá os
instrumentos e o modelo único de avaliação, sendo que o GTI utilizará o Índice de Funcionalidade
Brasileiro Modificado (IFBrM) como instrumento-base para a sua elaboração. Ressalta-se que IFBrM foi
aprovado como "instrumento de avaliação da deficiência" pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (CONADE), por meio da Resolução nº 01, de 05/03/2020.

Instituições financeiras estão proibidas de ofertar, via telefone, empréstimos a aposentados
e pensionistas no Paraná
A Lei Estadual nº 20.276/2020, publicada em 31/07/2020, versa sobre
importante matéria na defesa do consumidor idoso no Estado do Paraná, ao
proibir as instituições financeiras de ofertarem e celebrarem contratos de
empréstimo de qualquer natureza, com aposentados e pensionistas, por ligação
telefônica. A partir de agora, a contratação de empréstimo por telefone só
poderá ser realizada caso o pedido ocorra por meio de solicitação do
interessado, sendo necessário que as instituições financeiras enviem as
condições do contrato por e-mail e, em caso de impossibilidade, por via postal
ou outro meio físico que possibilite o correto acompanhamento dos seus termos. A contratação também
passa a exigir a assinatura de contrato com apresentação de documento de identidade idôneo, não sendo
aceita a simples autorização dada por telefone ou gravação de voz reconhecida como meio de prova. Em
caso de descumprimento, a lei prevê a incidência de multa, sem prejuízo da configuração de outras
práticas qualificadas como abusivas pelos órgãos de defesa do consumidor. Para saber mais, clique
aqui.

Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ expede recomendação aos cartórios sobre
violência patrimonial ou financeira contra idoso
A Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ editou
a Recomendação nº 46, de 22 de junho de 2020, que dispõe
sobre medidas preventivas, no âmbito das serventias
extrajudiciais e da execução dos serviços notariais, para evitar
atos de violência patrimonial ou financeira contra pessoa idosa,
especialmente vulnerável no período da pandemia da COVID-19. O ato cita, em seus considerandos, o
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Pedido de Providências instaurado no CNJ, após recebimento de ofício encaminhado pelo Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), acerca dos dados mais recentes do serviço Disque
100. De acordo com o MMFDH, as denúncias registradas apontam que "os casos de violência patrimonial
contra a pessoa idosa, em 2019, tiveram um aumento de 19% e que, em 2020, com o isolamento social
imposto pela pandemia, a situação tornou-se cada vez mais crítica". Neste sentido, considerando o crime
previsto no artigo 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), recomenda-se aos cartórios notariais e
de registro do Brasil que adotem medidas preventivas, em relação aos seguintes atos: I - antecipação de
herança; II - movimentação indevida de contas bancárias; III - venda de imóveis; IV - tomada ilegal; V mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos; e VI - qualquer outra hipótese relacionada à exploração
inapropriada ou ilegal de recursos financeiros e patrimoniais sem o devido consentimento do idoso. Esta
Recomendação tem validade até 31/12/2020, podendo ser prorrogada ou reduzida por ato do Corregedor
Nacional de Justiça. Diante dessa nova regulamentação, a Associação dos Notários e Registradores do
Brasil (Anoreg/BR) idealizou a campanha Cartório Protege Idosos. Para saber mais, clique aqui.

NT do IPEA trata da dependência financeira dos demais familiares em relação à renda dos
idosos durante a pandemia da COVID-19
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou a
Nota Técnica nº 81/2020, com o título “Os dependentes da
renda dos idosos e o coronavírus: órfãos ou novos pobres?”. De
acordo com o IPEA, o objetivo do documento é demonstrar o
impacto da morte precoce das pessoas com 60 anos ou mais (73,8% dos óbitos registrados por COVID19, até 1º de julho de 2020) e do aumento da taxa de desemprego, na renda dos demais familiares, em
especial naquelas famílias em que os idosos são responsáveis financeiros. De acordo com dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, em 2018, dos 71,3 milhões de domicílios
brasileiros, em 33,9% tinha ao menos um idoso residindo, contribuindo com 69,8% da renda destes
domicílios. O documento, que considera as consequências da pandemia da COVID-19, destaca, nas
considerações finais, que o papel dos idosos nas famílias é pouco reconhecido e que, conforme
demonstrado na PNAD Contínua, observa-se em muitos domícilios brasileiros que, quando um idoso
morre, "uma família entra na pobreza".

STF discutirá a possibilidade de redução de jornada para servidores que tenham filho ou
dependente com deficiência
Após o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF)
reputar constitucional a possibilidade de redução de jornada
para servidores que tenham filho ou dependente com
deficiência e reconhecer a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada (Tema 1097), o tema será
discutido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 1237867. O
recurso foi interposto por uma servidora estadual, cuja filha é diagnosticada com Transtorno do Espectro
Autista (TEA), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que
negou o pedido de redução de 50% da carga horária da servidora, sob o argumento de que não há
respaldo legal para tanto. O Ministro Ricardo Lewandowski, relator do RE, defendeu que a questão
central da causa afeta os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, municipal e estadual,
extrapolando o interesse das partes envolvidas e, do ponto de vista jurídico, esse esclarecimento será
importante para uniformizar o entendimento do Poder Judiciário sobre o tema, evitando decisões
conflitantes em casos similares. Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

INSTITUCIONAL
MPPR atua para proteção da saúde de idosos em ILPIs de todo o estado
A pandemia de Coronavírus chamou a atenção para necessidade de um olhar voltado aos idosos, um dos
principais grupos de risco quando se fala em contágio e complicações decorrentes da doença. Nesse
contexto, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são espaços que requerem especial
atenção, devido ao alto grau de transmissibilidade e o potencial para cenários trágicos, com muitos
óbitos, como os observados no exterior (segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente
50% das mortes relacionadas à COVID-19 na Europa ocorreram nestes locais). Deste modo, tendo em
vista todas as peculiaridades que envolvem esse público, o Ministério Público do Paraná (MPPR) tem
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atuado em diferentes frentes, com objetivo de garantir a
segurança e a preservação da vida dos residentes e
funcionários dessas instituições. Para acessar a matéria na
íntegra e conhecer melhor a atuação do MPPR nessa área,
clique aqui.

CAOPIPCD realiza reunião com PJs sobre atuação
estratégica em relação às ILPIs durante a pandemia
O
realizou

CAOPIPCD
duas

reuniões virtuais com
a participação dos
membros
atuantes
nas Promotorias de
Justiça com atribuição
na defesa dos direitos
do idoso. A primeira ocorreu em 28/07/2020 e contou com a participação das Promotorias de Justiça de
entrância final e da Região Metropolitana de Curitiba. Considerando o resultado positivo do primeiro
encontro, no dia 13/08/2020, repetiu-se a experiência, desta vez com o convite direcionado às
Promotorias de Justiça de entrância inicial e intermediária. Esses encontros objetivaram a apresentação
de orientações gerais pelo CAOPIPCD, a troca de experiências e o debate, voltados ao atual contexto da
pandemia que acarreta extrema vulnerabilidade às pessoas idosas, especialmente aquelas que residem
em Instituições de Longa Permanência (ILPIs). As reuniões contaram com a participação do Ilustre
Procurador-Geral de Justiça, que reforçou a importância do alinhamento e do fortalecimento do
compromisso ministerial no desempenho da atuação em defesa desse segmento populacional, neste
momento. Um dos principais assuntos debatidos foi a Nota Orientativa nº 41/2020, da Secretaria de
Estado da Saúde (SESA), acerca das medidas de prevenção, controle e testagem para COVID-19 nas
ILPIs. A ampla testagem em idosos e profissionais nas ILPIs em todo o estado está sendo feita por meio
de atuação conjunta da SESA, das 22 Regionais de Saúde e das gestões municipais. Nesta
oportunidade, também reforçou-se a importância da realização das Vistorias Virtuais Excepcionais nestas
instituições pelos membros do MPPR.

MP no Rádio: atuação do MPPR com os idosos durante a pandemia
A Promotora de Justiça atuante no Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e
da pessoa com Deficiência (CAOPIPCD), Melissa Cachoni
Rodrigues, participou do programa MP no Rádio, discutindo a
atuação do MPPR na defesa dos direitos dos idosos,
especialmente nesse período da pandemia da COVID-19.
Considerando que os idosos compõem o grupo de risco, sendo
mais vulneráveis a complicações decorrentes da doença, o que
passou a exigir do Poder Público e dos gestores de saúde mais atenção em relação a esse segmento da
população, foram abordadas questões relacionadas às legislações específicas no Brasil, ao panorama
acerca das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no Paraná e aos dados de incidência
da COVID-19 nesses locais de residência coletiva, bem como aos direitos que têm sido mais violados
nesse período e aos desafios da atuação ministerial frente a este cenário. Para ouvir o programa na
íntegra, clique aqui.

COPEDPDI e COPEDUC manifestam-se sobre Parecer do Conselho Nacional de Educação,
acerca do retorno às aulas dos alunos PCDs
A Comissão Permanente de Educação (COPEDUC) e a
Comissão Permanente de Defesa da Pessoa com Deficiência e
do Idoso (COPEDPDI), do Grupo Nacional de Direitos Humanos
(GNDH) do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais
(CNPG), realizaram reunião virtual, em 29/07/2020, para
debater os termos do Parecer nº 11/2020, do Conselho
Nacional de Educação (CNE), o qual apresenta as "Orientações Educacionais para a Realização de
Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia", mais
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especificamente em relação ao seu item 8, que trata das “Orientações para o Atendimento ao Público da
Educação Especial”. A partir dos debates realizados, elaborou-se manifestação conjunta acerca do
Parecer, a qual foi encaminhada à Presidência do GNDH para apreciação pelo CNPG, argumentando que
a questão relacionada à educação especial deveria ser abordada no item 7, que trata das
"Recomendações e Orientações Pedagógicas para o Planejamento da Volta às Aulas", e não em item
apartado, reforçando-se que, quando do retorno às aulas, todos os alunos devem poder voltar para
escola, exceto aqueles que estejam inseridos no grupo de risco, com comprovação por atestado médico,
pois "eventuais fragilidades decorrentes do estado de saúde não podem ser confundidas com
deficiência". Entendeu-se, também, pela necessidade de envolver, ativamente, as pessoas com
deficiência, por intermédio de suas organizações representativas, em particular o Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), no processo de elaboração do Parecer, nos termos do
disposto no art. 4º, item 3, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009).

PROMOTORIAS EM DESTAQUE
PJs do Idoso de Curitiba recomendam a veículos de comunicação e SMS que resguardem a
identidade de idosos
As Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba
expediram recomendação administrativa dirigida aos veículos
de comunicação e à Secretaria Municipal de Saúde, para que
estes preservem, em matérias jornalísticas e conteúdos
similares, a identidade de pessoas idosas residentes em
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) que
tiverem diagnóstico para COVID-19 confirmado. No documento,
destacou-se que “a divulgação de dados pessoais não possui
nenhuma finalidade e não agrega as matérias jornalísticas, gerando apenas exposição e discriminação
em um momento no qual se deve proteger as pessoas infectadas.” Para ler mais, clique aqui.

14ª PJ de Maringá alerta sobre cuidados na escolha de uma ILPI, diante da 3ª instituição
interditada desde dezembro de 2019
Desde dezembro de 2019, três Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs) de Maringá foram interditadas,
a partir de intervenções do MPPR em conjunto com o Serviço
Municipal de Vigilância Sanitária. O caso mais recente é de uma
entidade fechada no mês de julho de 2020, após a
comprovação de que o local não oferecia as condições
adequadas para os cuidados com os residentes, tendo sido
constatadas, inclusive, deficiências no fornecimento de
alimentação e a inexistência de acompanhamento por profissionais de saúde. A situação precária de
algumas ILPIs impõe grandes riscos à vida e à saúde dos idosos residentes, especialmente neste período
de pandemia, que requer cuidados redobrados. Neste sentido, orienta-se que as famílias verifiquem se a
entidade está inscrita no Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos (CMDPI), se possui alvará e licença
sanitária vigentes e se as instalações oferecem condições adequadas de acessibilidade. Outros aspectos
relacionados à saúde e ao bem-estar do idoso também devem ser conferidos, como a oferta de atividades
aos residentes e se há acompanhamento nutricional. Para saber mais, clique aqui.

EVENTOS
Painel "A Velhice em Pauta - Saúde e bem-estar" (04/09 às 18:30)
Dando continuidade às discussões sobre a temática da velhice, no dia 04/09 (sexta-feira) às 18h30min,
no canal do You Tube do Curso de Serviço Social da UEPG, será realizada a terceira edição do Painel "A
Velhice em pauta" que abordará o tema "Saúde e bem-estar", com a participação de profissionais da área
de Assistência Social, Medicina e Enfermagem.
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DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE
Almir Feijó Júnior, idoso residente na ILPI Nosso Lar, de Almirante Tamandaré lança livro
O Sr. Almir Feijó Júnior, publicitário aposentado, crítico de
cinema e escritor, é morador desde 2018 da Instituição de
Longa Permanência para Idosos (ILPI) "Nosso Lar", localizada
no Município de Almirante Tamandaré. Em 25/07/2020, ocorreu
o lançamento virtual de seu novo livro "Tantas Lisonjas Que
Sentiu-se Nua", uma produção independente que reúne 34
contos escritos pelo autor nos últimos 10 anos. O idoso também
é autor do livro "Descríticas", lançado em 2001, que reúne 316
críticas de filmes.
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