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A POLÍTICA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Rosana Beraldi Bevervanço1

Os Centros de Apoio, órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, 
têm a atribuição de subsidiar as Promotorias e as Procuradorias de Justiça com material 
técnico-jurídico, almejando o constante aprimoramento do desempenho das funções 
institucionais.

O comprovado envelhecimento populacional acelerado traz e trará alterações sociais 
significativas em nossa sociedade e, naturalmente, haverá reflexo para o Agente Ministerial, 
que progressivamente vê e verá crescerem e se modificarem as demandas relativas 
à pessoa idosa no seu labor diário. Por conseguinte, advém a necessidade de contínua 
capacitação e atualização para encontrar respostas apropriadas e ações resolutivas.

Assim é que apresentamos à Instituição e à sociedade o presente estudo, buscando 
evidenciar a Política de Atendimento à Pessoa Idosa sob a perspectiva do sistema legislativo 
vigente e, como não poderia deixar de ser, também a partir da experiência profissional 
auferida em quase três décadas de existência do CAOP de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa, fundado em 1996.

Tendo em conta a ágil dinâmica social que vivenciamos, ressalva-se que o texto 
vertente estará em periódica revisão, tanto quanto possível e, nesse sentido, também 
agradecemos e incentivamos eventuais sugestões.

“Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, 
mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros.”  
(Nelson Mandela)

1 Procuradora de Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa 
dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MPPR.
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1. INTRODUÇÃO

Nos textos produzidos pelo Centro de Apoio, tem-se reiteradamente afirmado que, 
nada obstante os avanços legais destinados à garantia de direitos da população idosa 
verificados nas últimas décadas – tão necessários diante do ressabido envelhecimento 
populacional –, a prática profissional mostra uma distância abissal entre as previsões legais 
e a realidade vivenciada por muitos que passaram dos sessenta anos de idade.

Observa-se tanto o atraso cultural (vide o preconceito existente), quanto a falta de 
políticas públicas e a crescente violência praticada contra pessoas idosas, principalmente 
no meio familiar.

Por conseguinte, relevantes princípios que norteiam a proteção dos direitos da 
pessoa idosa ainda não foram assimilados e, consequentemente, direitos que protegem 
tal população deixaram de ser implementados via efetivação de políticas públicas, 
numa inaceitável inação do poder público diante de um comprovado envelhecimento 
populacional acelerado. 

Resultados apresentados em estudo divulgado em 2021 pelo Instituto de Política 
Econômica Aplicada - Ipea2, adotando três diferentes cenários para hipóteses de 
projeção populacional, segundo consta, baseadas no histórico e na atual tendência de 
comportamento de cada uma das componentes (respaldadas por evidências empíricas), 
demonstram essa perspectiva: 

No que concerne aos grandes grupos etários, observa-se uma 
mudança considerável na estrutura etária do país, com a perda 
do peso relativo dos mais jovens (até 15 anos), e aumento do 
peso relativo dos idosos (acima de 65 anos), em todos os cenários. 
Nos dois primeiros cenários, os mais jovens representarão, em 
2100, aproximadamente apenas 13% da população, ao passo 
que os idosos, cerca de 30%. É o oposto do que ocorria em 2010, 
início da projeção. No cenário de choque, no qual o processo de 
envelhecimento é mais rápido e acentuado, os mais jovens serão, 
em 2100, 9% do total da população brasileira e os idosos, 40%.

Então, frente ao direito assegurado de envelhecimento digno3, imperativa é a atenção 
às formas previstas de atendimento da pessoa idosa para a consecução dessa garantia. 

Neste trabalho, almejando cumprir sua obrigação de elaboração de suporte técnico-
jurídico para a atuação dos órgãos de execução, o Centro de Apoio busca evidenciar que a 

2 BONIFÁCIO, Gabriela; GUIMARÃES, Raquel. Projeções populacionais por idade e sexo para o Brasil até 2100. 
Rio de Janeiro: Ipea, 2021. p. 20-21. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/
td_2698.pdf>.

3 Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n° 10.741/2003): 
 Art. 2º 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 con-
dições de liberdade e dignidade.
 Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, 
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. 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2698.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2698.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
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estrutura legal de atendimento da pessoa idosa está calcada – e não poderia ser diferente 
– na primazia dos cuidados pela família, seguida das formas alternativas ao asilamento e, 
como exceção, na institucionalização.

O direito da pessoa idosa de estar integrada ao grupo familiar também precisa ser 
observado pelos princípios que norteiam o direito de família, conforme verifica-se na 
doutrina: 

(…) a entidade familiar deve ser entendida, hoje, como grupo 
social fundado, essencialmente, em laços de afetividade, pois a 
outra conclusão não se pode chegar  luz do texto constitucional.4 

(…)

Trata-se de entidade de afeto e solidariedade, fundada em relações 
de índole pessoal, voltadas para o desenvolvimento da pessoa 
humana, que tem como diploma regulamentador a Constituição 
da República de 1988.

Aliás, os mesmos autores chamam a atenção para a função social da família:

Com a especial colaboração do Texto Constitucional, torna-se 
inquestionável que a ciência jurídica – como um todos – e, por 
conseguinte, o Direito das Famílias – é um sistema aberto de 
valores, fundado em princípios que indicam um caminho a ser 
perlustrado, em busca da efetivação da dignidade do homem, da 
solidariedade social, da igualdade e da liberdade.

Nessa nova arquitetura jurídica, dúvida inexiste de que todo e 
qualquer instituto, necessariamente, tem que cumprir uma função, 
uma determinada finalidade, a qual precisa ser observada na sua 
aplicação, sob pena de desvirtuá-lo da orientação geral do sistema 
jurídico, criado a partir de opções valorativas constitucionais. E, 
naturalmente, não pode ser diferente com o Direito das Famílias. 
A aplicação da norma familiarista tem que estar sintonizada com 
o tom garantista e solidário da Constituição Federal, garantindo a 
funcionalidade de seus institutos.

É o que se pode chamar de função social da família.

(…)

Trilhando tais pegadas, é lícito asseverar que a família é o espaço 
de integração social, afastando uma compreensão egoística e 
individualista das entidades familiares, para se tornarem um 
ambiente seguro para a boa convivência e dignificação de seus 

4 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Curso de Direito Civil: famílias. 8ª ed,  JusPodivm: Salva-
dor, 2016, p. 52/72.
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membros.5

Valores e princípios como a solidariedade, a afetividade e a integração, dentre outros, 
nos autorizam a concluir sem qualquer dúvida: O LUGAR  DA PESSOA IDOSA É NA FAMÍLIA.

Mas, fato é que circunstâncias de várias ordens podem dificultar que a família, 
embora queira, possa cuidar do(s) seu(s) idoso(s) de forma adequada, oferecendo toda a 
assistência de que necessita(m). Então, o apoio do Estado para tanto é indispensável.

Na mesma ordem de importância, seguem as formas alternativas ao asilamento: 
centro-dia, centro de convivência, condomínio da terceira idade, casa-lar, etc.

Deixemos claro: a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é um 
equipamento importante para atendimento de pessoas idosas sem família, com vínculos 
familiares fragilizados ou rompidos ou carência de recursos, vítimas de violações, etc. Mas, 
ela é uma alternativa excepcional e assim o é concebido desde a Constituição Federal. 

Não é aceitável a prática que ainda vige de conceber a política pública para a pessoa 
idosa de forma dual: família ou asilamento. Isso é excludente e ilegal. Nesse aspecto, 
valiosas as ponderações de Márcio Alves Fonseca sobre a construção social da exclusão:

Excluir é retirar do convívio, separar, rejeitar. Se por um lado, pode-
se tentar compreender uma sociedade por aquilo que ela assimila 
e mantém, por outro, é possível tentar compreendê-la por aquilo 
que rejeita, ou em outras palavras, por aquilo que é objeto de sua 
exclusão. É o que pensa Michel Foucault quando fazendo referência 
ao fato de os historiadores, em nossas sociedades, procurarem 
sobretudo penetrar no segredo íntimo de nossa civilização e 
na maneira pela qual ela constitui a sua identidade, deixam de 
compreendê-la pelo que rejeita, através de seus sistemas de 
exclusão. (…)6

É necessário enfatizar e repetir à exaustão: a prevalência da vontade da pessoa idosa 
– sujeito de direitos – e, via de consequência, a presunção de sua plena capacidade devem 
nortear qualquer atendimento a ele prestado.

Ao final deste trabalho, traz-se uma reflexão sobre o futuro e o que se espera dele na 
perspectiva de atendimento digno e respeitoso da população idosa brasileira.

2. IGUALDADE, LIBERDADE E LEGALIDADE

São três os pilares que consideramos essenciais na defesa dos direitos da pessoa 
idosa: igualdade, liberdade e legalidade. Todos tutelados na Constituição Federal no 
âmbito dos direitos e garantias fundamentais:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

5 FARIAS, op. cit., 2016, p. 132-133.

6 FONSECA, Márcio Alves. Direito e exclusão: uma reflexão sobre a noção de deficiência. In: Direitos da pessoa 
portadora de deficiência / Coordenação: Guilherme José Purvin de Figueiredo et al. São Paulo: M. Limonad, 1997, p. 
118–120.
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residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(…)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; (grifos nossos)

De seu lado, o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n° 10.741/2003) reforça a garantia de 
todos os direitos fundamentais a esses sujeitos, acrescentando que o envelhecimento é 
um direito personalíssimo e sua proteção um direito social (rol não taxativo no art. 6º da 
Carta Magna7), além de prever o direito ao envelhecimento livre, digno, com autonomia 
e respeito:

Art. 2º A pessoa idosa 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.

(…) 

Art. 8º O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua 
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação 
vigente. 

(…)

Art. 10. 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.

§ 1º - O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes 
aspectos:

I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais;

II – opinião e expressão;

(…)

V – participação na vida familiar e comunitária;

7 Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.
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(…)

§ 2º - O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, 
da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos 
espaços e dos objetos pessoais. grifos nossos)

Some-se a esses princípios, o direito à prioridade, também destacado no Estatuto:

3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder 
público assegurar à pessoa idosa, 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. 

§ 1º A garantia de prioridade compreende: 

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos 
órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais 
públicas específicas;

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à pessoa idosa;

IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação 
e convívio Da pessoa idosa com as demais gerações;

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria 
família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não 
a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria 
sobrevivência;

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas 
de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços às pessoas 
idosas;

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 
divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos 
biopsicossociais de envelhecimento;

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência 
social locais. (…)  (grifos nossos)

Pois bem, esses são os princípios, dentre outros, que devem guiar o trabalho 
ministerial na defesa dos direitos da pessoa idosa, a fim de construir e promover ações 
eficazes visando ao fomento e à garantia da atenção especial que lhe é assegurada por lei.
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3. FORMAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA E ENVELHECIMENTO DIGNO

Retomando a constatação de distância entre os avanços legais destinados à garantia de 
direitos da população idosa e a realidade vivenciada por muitos que passaram dos sessenta 
anos de idade, observa-se tanto um atraso cultural (vide o preconceito existente), como a 
falta de políticas públicas e a crescente violência praticada contra idosos, principalmente 
no meio familiar.

Como antes dito, ainda há o equívoco de se estabelecer para a pessoa idosa atenção 
dual: família ou ILPI. Persistente, também, é a lastimável desconsideração da capacidade 
civil e da manifestação de vontade.

Então, frente ao direito assegurado de envelhecimento digno, imperativa é a atenção 
às formas previstas de atendimento para a consecução dessa garantia.

Vários são os percalços, e tal quadro desafia o membro do Ministério Público ao 
cumprir seus deveres legais a também ser um agente transformador daquilo que se mostra 
injusto e, para tanto, importante a articulação com os Conselhos de Direitos e com o Poder 
Público na construção de soluções.

3.1. A VONTADE DA PESSOA IDOSA E SUA CAPACIDADE

Conforme visto no item 2, em que se destacou os três pilares que devem 
inafastavelmente nortear a atuação na área da defesa dos direitos das pessoas idosas, a 
manifestação da vontade é um imperativo. Com efeito, como qualquer cidadão (princípio 
da igualdade), vem o Estatuto da Pessoa Idosa enfatizar, no artigo 10, parágrafo 1º, II, que 
o direito à liberdade compreende a opinião e a expressão. 

Na Cartilha “Idoso em Risco”8, produzida pelo CAOP, registrou-se:

Com as profundas alterações que a Lei Brasileira de Inclusão 
produziu no instituto da capacidade civil, a curatela tornou-se 
medida excepcional e temporária, afetando somente atos de 
natureza patrimonial e negocial, não alcançando o direito ao 
próprio corpo, à sexualidade, ao casamento, à união estável, à 
adoção de filhos, à privacidade, ao voto, à saúde, ao trabalho, etc. 
Absolutamente incapaz, agora, é somente o menor de 16 anos de 
idade. Há, portanto, o reconhecimento de maior autonomia da 
pessoa com deficiência, que, agora, deve ser avaliada por equipe 
multidisciplinar, abandonado o critério exclusivamente médico 
para a verificação de impossibilidade de sua manifestação de 
vontade.

Ocorre que, se o idoso com alguma limitação que não impeça sua 
manifestação de vontade, quiser casar, adotar filhos, constituir 
união estável ou outro ato da vida civil, quando há patrimônio em 
questão, ainda existe a ideia equivocada de que a solução seria 

8 MPPR. CAOPIPCD. Cartilha de Orientação Ministerial Idoso em Risco. Disponível em: <https://idoso.mppr.
mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf>, p. 31-32. 

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf
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“interditá-lo”, isto é, definir uma curatela. Esta situação exige 
atenção do agente ministerial nas ações para estabelecer os termos 
de curatela, porque, em geral, presentes várias circunstâncias que 
podem violar o direito ao envelhecimento digno e com respeito.

Ainda que curatelada, a pessoa idosa tem o direito de escolha sobre as suas questões 
existenciais, dentre as quais ser ou não institucionalizada.

Entretanto, infelizmente, não é raro encontrar pessoas idosas absolutamente 
contrariadas por estarem em ILPI, chegando a afirmar “quero ir para minha casa”, “me 
tirem daqui”, “meu filho me prendeu aqui”, e assim por diante. Situação aterradora, sem 
dúvida, uma pena perpétua. 

Revolta sobremaneira que mesmo a pessoa idosa constantemente afirmando que 
não deseja estar lá, é difícil alguém ouvi-la. Inadmissível, humanamente e perante a lei, 
que a vontade dela, inobstante curatelada, não seja ponderada no sentido do seu melhor 
atendimento. 

No que se refere à violação de direitos que se configura quando se desconsidera a 
vontade da pessoa idosa nessas circunstâncias, colhe-se da doutrina:

No caso de idoso lúcido, que consente em ir para o abrigo, a escolha 
da entidade deve observar sua vontade, sendo vedada a qualquer 
pessoa, sob qualquer argumento, mantê-lo em instituição de longa 
permanência contra sua vontade expressa, sob pena de violação 
ao direito de ir e vir do ancião, podendo caracterizar, conforme 
o caso, constrangimento ilegal, abandono de idoso em casa de 
abrigo, ou até mesmo o crime de sequestro ou cárcere privado.9 

Logo, a observância da autonomia e da presunção da capacidade da pessoa idosa se 
faz necessária continuamente. Pode ela ter assentido com o abrigamento de início, mas, 
após, mudar de ideia, desejando retornar para sua casa e sua família, não podendo, em 
hipótese alguma, ser mantida em abrigamento contra sua vontade.

Vale mencionar importante reflexão da doutrina a respeito da capacidade civil da 
pessoa idosa e da excepcional limitação de seus direitos:

(…) a senectude (velhice), por si só, não implica em incapacidade, 
por mais idosa que seja a pessoa, em razão (…) da necessária 
compreensão restritiva do rol limitador da plena capacidade 
jurídica. Aliás, a Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso estabelece 
especial proteção para a pessoa maior de 60 anos, como 
expressão da universalização do exercício da cidadania. De fato, 
apesar de não ser incapaz, é inegável que o idoso, em razão 
de sua idade, pode sofrer limitações justificáveis, impondo, 
por isso, um tratamento diferenciado (…) como expressão de 
reconhecimento de sua dignidade (…). Vale a ressalva, contudo, 
de que toda e qualquer diferenciação jurídica por motivo etário 
somente será possível “desde que haja razoabilidade na fixação 

9 FREITAS JUNIOR. Roberto Mendes de. In LEITE, GEORGE SALOMÃO. Coord. (et.al.). Manual dos Direitos da 
Pessoa Idosa. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 457.
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do critério discriminador” (…). Sem dúvida, o respeito ao princípio 
constitucional da igualdade substancial reclama tratamento 
diverso aos cidadãos somente quando estejam em situação de 
desigualdade. Por isso, a concessão de tratamento diferenciado às 
pessoas idosas somente é justificável com esteio na razoabilidade, 
de modo a remover obstáculos de fato ao desenvolvimento efetivo 
do idoso.10 (grifos nossos)

É de se recorrer, ainda, aos Princípios das Nações Unidas para o Idoso, previstos na 
Resolução n° 46/91, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 16/12/199111:

14. Desfrutar os direitos e liberdades fundamentais, quando 
residente em instituições que lhe proporcionem os cuidados 
necessários, respeitando-o na sua dignidade, crença e intimidade. 
Deve desfrutar ainda do direito de tomar decisões quanto à 
assistência prestada pela instituição e à qualidade da sua vida. 
(grifos nossos)

Também, a Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos 
Idosos12 destaca os direitos à independência e à autonomia:

 Artigo 7º - Direito à independência e à autonomia

Os Estados Partes na presente Convenção reconhecem o direito do 
idoso a tomar decisões, a definir seu plano de vida, a desenvolver 
uma vida autônoma e independente, conforme suas tradições e 
crenças, em igualdade de condições, e a dispor de mecanismos 
para poder exercer seus direitos.

Os Estados Partes adotarão programas, políticas ou ações para 
facilitar e promover o pleno gozo desses direitos pelo idoso, 
propiciando sua autorrealização, o fortalecimento de todas as 
famílias, de seus laços familiares e sociais e de suas relações 
afetivas. Em especial, assegurarão:

a) O respeito à autonomia do idoso na tomada de suas decisões, 
bem como a independência na realização de seus atos;

b) Que o idoso tenha a oportunidade de escolher seu lugar de 
residência e onde e com quem viver, em igualdade de condições 
com as demais pessoas, e não se veja obrigado a viver de acordo 
com um sistema de vida específico;

10 Curso de Direito Civil: famílias, p. 903.

11 ONU. Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas. Disponível em: <https://idoso.mppr.mp.br/arqui-
vos/File/Direitos_dos_Idosos_-_Principios_das_Nacoes_Unidas_para_o_Idoso.pdf>. 

12 OEA. Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. 2015. Disponível em: 
<https://www.oas.org/en/sare/documents/CIPM_POR.pdf>. 

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Direitos_dos_Idosos_-_Principios_das_Nacoes_Unidas_para_o_Idoso.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Direitos_dos_Idosos_-_Principios_das_Nacoes_Unidas_para_o_Idoso.pdf
https://www.oas.org/en/sare/documents/CIPM_POR.pdf
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c) Que o idoso tenha acesso progressivamente a uma variedade 
de serviços de assistência domiciliar, residencial e outros serviços 
de apoio da comunidade, inclusive a assistência pessoal que 
seja necessária para facilitar sua existência e sua inclusão na 
comunidade e para evitar seu isolamento ou separação desta. 
(grifos nossos)

Esses direitos são ainda reforçados em outros dispositivos da Convenção, confira-se:

Artigo 12 - Direitos do idoso que recebe serviços de cuidado de 
longo prazo

O idoso tem direito a um sistema integral de cuidados que 
proporcione proteção e promoção da saúde, cobertura de serviços 
sociais, segurança alimentar e nutricional, água, vestuário e 
habitação, permitindo que o idoso possa decidir permanecer em 
seu domicílio e manter sua independência e autonomia. 

Os Estados Partes deverão formular medidas de apoio às famílias 
e cuidadores mediante a introdução de serviços para aqueles que 
realizam atividades de cuidados para com o idoso, levando em 
conta as necessidades de todas as famílias e outras formas de 
cuidados, bem como a plena participação do idoso, respeitando 
sua opinião. 

Os Estados Partes deverão adotar medidas para desenvolver um 
sistema integral de cuidados que leve especialmente em conta 
a perspectiva de gênero e o respeito à dignidade e integridade 
física e mental do idoso. Para garantir ao idoso o gozo efetivo de 
seus direitos humanos nos serviços de cuidado de longo prazo, os 
Estados Partes se comprometem a: 

a) Estabelecer mecanismos para assegurar que o início e término 
dos serviços de cuidado de longo prazo estejam sujeitos à 
manifestação da vontade livre e expressa do idoso. 

b) Incentivar que esses serviços contem com pessoal especializado 
que possa oferecer uma atenção adequada e integral e prevenir 
ações ou práticas que possam produzir dano ou agravar a condição 
existente. 

c) Estabelecer um marco regulatório adequado para o 
funcionamento dos serviços de cuidado de longo prazo que permita 
avaliar e acompanhar a situação do idoso, incluindo a adoção de 
medidas para:

i. Garantir o acesso do idoso à informação, em particular a seus 
registros pessoais, sejam físicos ou digitais, e promover o acesso 
aos meios de comunicação e informação, inclusive as redes sociais, 
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bem como informar ao idoso sobre seus direitos e sobre o marco 
jurídico e protocolos que regem os serviços de cuidado de longo 
prazo.

ii. Prevenir ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, 
família, domicílio ou unidade doméstica, ou qualquer outro âmbito 
no qual ocorram, bem como em sua correspondência ou qualquer 
outro tipo de comunicação.

iii. Promover a interação familiar e social do idoso, levando em 
conta todas as famílias e suas relações afetivas.

iv. Proteger a segurança pessoal e o exercício da liberdade e 
mobilidade do idoso.

v. Proteger a integridade do idoso e sua privacidade e intimidade 
nas atividades que realiza, particularmente nos atos de higiene 
pessoal.

d) Estabelecer a legislação necessária, em conformidade com os 
mecanismos nacionais, para que os responsáveis e o pessoal de 
serviços de cuidado de longo prazo respondam administrativa, 
civil e/ou penalmente pelos atos que pratiquem em detrimento do 
idoso, conforme o caso.

e) Adotar medidas adequadas, quando cabível, para que o idoso 
que esteja recebendo serviços de cuidado de longo prazo conte 
com serviços de cuidados paliativos que abranjam o paciente, seu 
entorno e sua família. 

(…)

Artigo 14 - Direito à liberdade de expressão e opinião e ao acesso 
à informação

O idoso tem direito à liberdade de expressão e opinião e ao acesso 
à informação, em igualdade de condições com outros setores da 
população e pelos meios de sua escolha. 

Os Estados Partes adotarão medidas destinadas a garantir ao 
idoso o exercício efetivo desses direitos. 

Artigo 15 - Direito à nacionalidade e à liberdade de circulação 

O idoso tem direito à liberdade de circulação, à liberdade para 
escolher sua residência e a possuir uma nacionalidade em 
igualdade de condições com os outros setores da população, sem 
discriminação por razões de idade. 

Os Estados Partes adotarão medidas destinadas a garantir ao 
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idoso o exercício efetivo desses direitos. 

Artigo 16 - Direito à privacidade e à intimidade 

O idoso tem direito à privacidade e à intimidade e a não ser objeto 
de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, família, 
domicílio ou unidade doméstica, ou qualquer âmbito em que se 
desenvolvam, bem como em sua correspondência ou qualquer 
outro tipo de comunicação. 

O idoso tem direito a não ser objeto de agressões contra sua 
dignidade, honra e reputação, e à privacidade nos atos de higiene 
pessoal ou nas atividades que realize, independentemente do 
âmbito em que se desenvolvam. 

Os Estados Partes adotarão as medidas necessárias para garantir 
estes direitos, particularmente ao idoso que recebe serviços de 
cuidado de longo prazo. (grifos nossos)

Nesse sentido, já foi obtido significativo avanço com o Estatuto da Pessoa Idosa, ao 
prever-se a necessidade de as entidades de atendimento firmarem contrato assinado pelo 
usuário. Por isso, os órgãos incumbidos da fiscalização de ILPIs devem se atentar muito 
para tal obrigação, dada a identificação ainda recorrente da inobservância pelas ILPIs, que 
não raro solicitam um “responsável” para oficializar a contratação do serviço. Nessa senda, 
o Estatuto determina:

Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, 
são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada.

(…)

§ 3º Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante 
legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo. 

(…)

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento:

I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, 
especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e 
prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se 
for o caso; (…) (grifos nossos)

Os artigos 35 e 50 da referida lei são cristalinos ao afirmar que a contratação do 
serviço de ILPI deve ser feita pela pessoa idosa (sob pena de irregularidade na forma 
contratual), garantindo-se o exercício do direito à autodeterminação e à capacidade 
civil, a qual é presumida pelo ordenamento jurídico. Apenas no caso em que a pessoa 
idosa for relativamente incapaz, portanto, caberá a seu representante legal firmar o 
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contrato em seu lugar. 
Deste modo, tem-se que a pessoa idosa não curatelada goza de plena capacidade civil 

para contratar, inclusive com a ILPI. Consigna-se que as possibilidades de representação 
formal por terceiro se dariam apenas nos casos em que há procuração para tanto, ou nos 
casos da fixação dos termos da curatela e da Tomada de Decisão Apoiada (TDA)13, instituto 
de suporte à pessoa que apresenta alguma necessidade de apoio decisório sobre os atos 
da vida civil, em razão da deficiência, mantendo preservada a plenitude de sua capacidade 
civil. 

Sobre esse olhar distorcido a respeito da necessidade de proteger a pessoa idosa, 
vale a reflexão:

Proteger não significa retirar capacidade de exercício, deixar de 
ouvir e decidir ‘o que é melhor’ sem considerar as escolhas da 
pessoa a ser protegida. Infelizmente, tal situação é encontrada 
com uma frequência maior do que se gostaria, razão pela qual 
reafirmar a capacidade legal do idoso é fundamental para a plena 
efetivação dos seus direitos.14

Aliás, nos mais das vezes a pessoa idosa é convencida à institucionalização e, em 
muito isso pode ser creditado à ausência de efetivação de políticas públicas pelo Estado, 
em sentido genérico. Com efeito, há muitos idosos institucionalizados porque as famílias 
não são apoiadas para cuidarem ou não encontram as formas alternativas de atendimento.

Esse débito o Poder Público tem com essa parcela da população e isso é tão pouco 
inteligente que chega a impactar. Com efeito, apoiar as famílias para que cuidem de seus 
familiares e instituir formas alternativas de atendimento é mais digno para as pessoas 
idosas e muito mais barato para o gestor do que o asilamento. Ou seja, dignidade aviltada 
e dinheiro público desperdiçado. Impossível aceitar isso. Falta de inteligência que custa 
caro.

3.2. O DIREITO À INTEGRAÇÃO FAMILIAR

Em documentos internacionais, a busca pela integração familiar e social é destacada. 
Vejamos.

A já citada Resolução n° 46/91, que dispõe sobre os princípios das Nações Unidas 

13 Diante da excepcionalidade da curatela e do novo paradigma social da deficiência trazido pela LBI (art. 84, 
§3º), faculta-se a adoção do processo de TDA, que tem seus contornos delimitados no Código Civil:
 Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualda-
de de condições com as demais pessoas.
 § 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
 § 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. 
 (…)
 Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo me-
nos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio 
na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que 
possa exercer sua capacidade.
 § 1º Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem 
apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive 
o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. (…) 
(grifos nossos)

14 LEITE, George Salomão. Coord. et.al. Manual dos Direitos da Pessoa Idosa. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 218.
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para o Idoso15, abre o documento tratando do princípio da INDEPENDÊNCIA, no seguinte 
sentido:

1. Ter acesso à alimentação, à água, à habitação, ao vestuário, à 
saúde, a apoio familiar e comunitário.

(…)

6. Poder viver em sua casa pelo tempo que for viável.

Adiante, aborda-se o princípio da PARTICIPAÇÃO:

7. Os idosos devem permanecer integrados na sociedade, participar 
ativamente na formulação e execução de políticas que afetem 
diretamente o seu bem-estar e partilhar os seus conhecimentos e 
aptidões com as gerações mais jovens. (…)

E, a seguir, o da ASSISTÊNCIA:

10. Beneficiar da assistência e proteção da família e da comunidade, 
de acordo com os seus valores culturais. (grifos nossos)

A Carta de São José sobre os direitos das pessoas idosas da América Latina e do Caribe16, 
adotada na Terceira Conferência Regional Intergovernamental sobre envelhecimento 
na América Latina e no Caribe, realizada em São José da Costa Rica, em 2012, no tópico 
relativo ao serviço social, traz:

(…) p. Desenvolver o atendimento em domicílio como forma 
complementar à institucional, promovendo que as pessoas 
idosas possam permanecer em suas próprias casas e manter sua 
independência, tendo em conta as possibilidades dos diferentes 
países, 

q. Formular de maneira permanente medidas de apoio às famílias 
mediante a introdução de serviços especiais, em particular aqueles 
que brindam atenção às pessoas idosas,

r. Favorecer as iniciativas de conciliação da vida laboral e pessoal 
como estratégia dedicada a melhorar a capacidade das famílias 
para prestar cuidado, 

s. Garantir que as pessoas idosas que morem sozinhas tenham 
acesso a apoio formal, complementado por redes informais,  (…) 
(grifos nossos)

15 ONU, op. cit. 

16 CEPAL. Carta de São José sobre os direitos das pessoas idosas da América Latina e do Caribe. 2012. Disponí-
vel em: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21660/S2012839_pt.pdf;jsessionid=5B8FBEFC75E-
531302BB92B831A99A8DD?sequence=1>. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21660/S2012839_pt.pdf;jsessionid=5B8FBEFC75E531302BB92B831A99A8DD?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21660/S2012839_pt.pdf;jsessionid=5B8FBEFC75E531302BB92B831A99A8DD?sequence=1
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A Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos17, 
no artigo 3º, ao trazer seus princípios, é clara sobre a integração familiar:

j) A solidariedade e o fortalecimento da proteção familiar e 
comunitária.

(…)

o) A responsabilidade do Estado e a participação da família e 
da comunidade na integração ativa, plena e produtiva do idoso 
dentro da sociedade, bem como em seu cuidado e atenção, de 
acordo com a legislação interna.  (grifos nossos)

Nesse sentido, também a previsão de mecanismos de apoio à família: 

Artigo 7 - Direitos à independência e à autonomia

(…)

Os Estados Partes adotarão programas, políticas ou ações para 
facilitar e promover o pleno gozo desses direitos pelo idoso, 
propiciando sua autorrealização, o fortalecimento de todas as 
famílias, de seus laços familiares e sociais e de suas relações 
afetivas. Em especial, assegurarão:

(…)

c) Que o idoso tenha acesso progressivamente a uma variedade 
de serviços de assistência domiciliar, residencial e outros serviços 
de apoio da comunidade, inclusive a assistência pessoal que 
seja necessária para facilitar sua existência e sua inclusão na 
comunidade e para evitar seu isolamento ou separação desta.

(…)

Artigo 12 - Direitos do idoso que recebe serviços de cuidado de 
longo prazo

(…) 

Os Estados Partes deverão formular medidas de apoio às famílias 
e cuidadores mediante a introdução de serviços para aqueles que 
realizam atividades de cuidados para com o idoso, levando em 
conta as necessidades de todas as famílias e outras formas de 
cuidados, bem como a plena participação do idoso, respeitando 
sua opinião. 

17 OEA, op. cit.
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(…)

iii. Promover a interação familiar e social do idoso, levando em 
conta todas as famílias e suas relações afetivas. (grifos nossos)

No ordenamento jurídico pátrio, o direito à integração familiar é constitucionalmente 
assegurado. Nessa esteira, temos tanto a Política Nacional do Idoso18 quanto o Estatuto da 
Pessoa Idosa19 prestigiando esse locus que é o ideal para se estar em qualquer fase da vida, 
aliás. A respeito do tema, calha a lição de Roberto Mendes de Freitas Filho:

Conforme disposto nos artigos 226 e 230 da Constituição Federal, 
e artigo 3º, inciso V, do Estatuto do Idoso, qualquer medida ou 
decisão judicial a ser proferida envolvendo direitos da pessoa 
idosa deverá observar a necessidade de garantir, sempre que 
possível, os vínculos existentes entre o idoso e seus familiares. O 
idoso tem o direito de ser mantido em seu próprio lar, a fim de que 
sejam preservadas a sua intimidade, o direito de propriedade, a 
privacidade, cultura e costumes, bem como garantir a manutenção 
dos vínculos familiares.20

O mesmo autor lembra: “Não se discute, porém, que havendo conflitos familiares 
que coloquem em risco a segurança, a saúde, o patrimônio, ou qualquer direito do idoso, 
pode-se preferir, dependendo do caso concreto, que o idoso se afaste de seus familiares. 
(…)”.21

Na obra coletiva coordenada por Naide Maria Pinheiro, temos as observações de 
Fladja Raiane Soares de Souza acerca do papel essencial da família na proteção ao idoso:

Em especial atenção à velhice, o constituinte dotou a família de 
papel essencial, elegendo-a como protetora do idoso. Para tanto, 
expressou no art. 229 que os filhos maiores têm o dever de ajudar 
e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O dever de 
amparo pela família também é referido no art. 230 que, juntamente, 
com a sociedade e o Estado, deve assegurar a participação do 
idoso na comunidade. Dispôs, ainda, que os programas de amparo 
aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, 

18 Lei nº 8842/94:
 Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios:
 I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garan-
tindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida;
 Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso:(…)
 III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento 
asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência; (grifos nossos)

19 Art. 10. 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.
 § 1º O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: (…)
 V – participação na vida familiar e comunitária; (grifos nossos)

20 FREITAS JUNIOR, Roberto Mendes de. Direitos e Garantias do Idoso. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 13.

21 FREITAS JUNIOR, op.cit., p.132.
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procurando mantê-los em contato direto com a família (art. 230, 
par. 1º). O Estatuto do Idoso segue essa linha, colocando a família 
como núcleo essencial para o idoso, privilegiando a convivência 
e a responsabilidade familiar. Na verdade, o legislador deparou-
se com a necessidade de serem estabelecidos mecanismos mais 
favoráveis aos idosos, para garantir-lhes uma maior proteção, 
considerando que a estrutura social de amparo aos indivíduos 
é insuficiente. Ademais, dentro da família o idoso passa a ter 
papel da sabedoria, da experiência, além da própria contribuição 
econômica que os mais velhos podem ter. Depreende-se, assim, 
que a coabitação no recesso do lar é direito fundamental, pelo 
que o afastamento do idoso só pode ocorrer se, havendo parentes, 
estes não tiverem condições de mantê-lo, cf. art. 3º, V, do Estatuto. 
Por outro lado, a vida familiar pode existir fora da residência dos 
filhos e parentes, desde que assegurado e praticado o direito de 
visitas. (…).22

Quando inexistente ou o familiar não tenha condições nos termos da lei, e a pessoa 
idosa esteja lúcida, apenas necessitando de cuidados diferenciados em decorrência das 
naturais limitações da idade; esta deverá ser consultada sobre os encaminhamentos 
indicados e, em caso de carência de recursos econômicos, ser atendida pela assistência 
social (quando não haja enfermidade a justificar encaminhamento para instituição de 
saúde). Então, aí serão possíveis: contratação de cuidador, forma alternativa ao asilamento 
e, até mesmo, como exceção, o abrigamento em Instituição de Longa Permanência para 
Idosos, sempre preservado o direito de escolha dela.

Mas, a prática profissional tem nos mostrado situações dramáticas e crescentes de 
abusos praticados dentro do núcleo familiar, independente de condição econômica, que 
colocam a pessoa idosa em risco, como negligência, violências físicas, psíquicas, financeiras, 
entre outras. Tal lastimável fenômeno é objeto de pesquisas e trabalhos científicos.23

Também há situações que demandam maior esforço em busca de resolução como, 
v.g., a detecção de conflito familiar. Com efeito, há relatos terríveis envolvendo o passado 
de pais, filhos e netos, disputas patrimoniais e mágoas, deparando-se o representante 
do Ministério Público com contextos quase insolúveis. Não raro, essas brigas, de tão 
acentuadas, colocam a pessoa idosa em risco, acarretando grande padecimento emocional; 
porquanto são detectados abandono afetivo inverso, alienação parental, chantagens, 
violências físicas, psíquicas, verbais, etc.

Assim, muitas vezes é absolutamente contraindicada a convivência familiar e, na 
impossibilidade da pessoa idosa viver só e, ainda, na falta de recursos financeiros, há 

22 SOUZA. Fladja Raiane Soares de. In: PINHEIRO, Naide Maria (Coord.). Estatuto do Idoso Comentado. Campi-
nas: Saraiva, 2008, p. 134-135.

23 A violência familiar é enfatizada pelos estudos nacionais e internacionais como a mais frequente forma 
de abuso que as pessoas idosas sofrem. Pesquisas revelam que cerca de 2/3 dos agressores são filhos, parentes e 
cônjuges. São particularmente relevantes os abusos e negligências que se perpetuam por choque de gerações, por 
problemas de aglomeração de pessoas nas residências ou por falta condições e de disponibilidade para cuidá-los. A 
isso se soma, em muitas famílias, o peso do imaginário social preconceituoso que concebe as pessoas idosas como 
seres humanos decadentes e descartáveis (MINAYO, 2005; DEBERT, 1999). Disponível em: <http://www.cedi.pr.gov.
br/arquivos/File/CEDI/ManualViolenciaIdosogovfedweb.pdf>.

http://www.cedi.pr.gov.br/arquivos/File/CEDI/ManualViolenciaIdosogovfedweb.pdf
http://www.cedi.pr.gov.br/arquivos/File/CEDI/ManualViolenciaIdosogovfedweb.pdf
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a necessidade de recorrer à política pública de atendimento. Então, dependendo de 
condições físicas e psíquicas, entram em cena as formas alternativas ao asilamento como 
escolha primeira. Dentre elas temos a casa-lar, o centro-dia, o centro de convivência, o 
condomínio da terceira idade, o atendimento domiciliar, a república, etc.

Reitera-se, a garantia de plena inserção do indivíduo idoso na família e na comunidade 
tem matriz constitucional:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado.

(…) 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os 
pais na velhice, carência ou enfermidade

Art. 230. 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.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares. (grifos nossos)

Nesse sentido, também a Constituição do Estado do Paraná:

Art. 223. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação e plena 
integração na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e propiciando-lhes fácil acesso aos bens e serviços coletivos.

Parágrafo único. Os programas de amparo aos idosos, visando 
a superação de qualquer tratamento discriminatório, serão 
executados preferencialmente em seus lares. (grifos nossos)

Quando a Constituição Federal assevera ser a família a base da sociedade, tendo 
especial proteção do Estado, por evidente, não se restringe aos adultos, crianças e 
adolescentes, mas alcança todas as matizes e qualquer fase da vida. 

Em sede doutrinária constitucionalista, acerca do dever de assistência mútua inerente 
à relação familiar e da importância de garantir a participação da pessoa idosa na vida 
comunitária, oferecendo alternativas de atendimento em âmbito familiar, temos:

O Direito determina que os filhos tenham o dever de cuidado 
com aqueles a quem o próprio ordenamento jurídico imputou o 
mesmo dever quando os filhos ainda eram menores. Assim, torna 
recíproco o dever de zelo, inerente à relação familiar, impondo aos 
filhos maiores um dever de solidariedade em relação aos pais.

O dever de assistência mútua existe entre todos os membros 
da família, pelo simples fato do pertencimento a este núcleo. 
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O amparo se intensifica quando os pais precisam de cuidados 
especiais. Quando alcançam a idade de sessenta (60) anos e se 
tornam idosos, o ordenamento jurídico presume o padecimento 
de certa hipossuficiência, que se constitui na ratio do Estatuto do 
Idoso. Por isso e, principalmente, com o escopo de concretizar a 
dignidade do idoso, é que a Constituição estabeleceu que, nesta 
fase, é imperiosa a atuação dos filhos, em postura ativa para 
cuidar dos pais, para que o envelhecimento, direito personalíssimo, 
possa ocorrer de forma digna. Reforça esse dever dos filhos, o 
direito fundamental do idoso à convivência familiar e comunitária, 
previsto pelo art. 3, da Lei 10.741/2003.

(…)

A garantia de participação na vida comunitária foi reforçada no 
§ 1º, ao se estabelecer, expressamente, que os programas de 
amparo aos idosos devem ser, preferencialmente, executados em 
seus lares, sem lhes retirar, portanto, do ambiente familiar a que 
estão acostumados e que lhes proporciona segurança. A norma 
tem ainda outra utilidade. Ao dar preferência aos próprios lares, 
não se favorece a construção de asilos, instituições de assistência 
e estabelecimentos congêneres para o abrigo de idosos; não 
retirando da família o ônus de cuidar de seus membros mais 
necessitados, ônus este que corresponde à regra na cultura 
brasileira.

A Lei n. 10.741/2003, conhecida como Estatuto do Idoso, 
regulamentou o art. 230. O Estatuto previu uma gama de direitos 
aos idosos que já lhes eram garantidos constitucionalmente, tais 
como a vida, a saúde, o direito de ir e vir, dentre outros. Além 
da especificação das garantias individuais atribuídas às pessoas 
idosas, seu principal mérito foi trazer a lume os problemas da 
terceira idade no cenário social e político brasileiro.24 

Sobre o reconhecimento pela Constituição Federal do dever solidário de oferecer 
amparo às pessoas idosas e a priorização do papel da família, na lição do Ministro Alexandre 
de Moraes, destaca-se:

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, em 
seu artigo XXV, 1, assevera a necessidade um envelhecimento 
saudável, ao determinar que toda pessoa tem direito a um padrão 
de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, os 
serviços sociais indispensáveis e direito à segurança na velhice.

24 CANOTILHO, J. J. Gomes et al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 
2143, 2145-2146. 
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A previsão do art. 230 da Constituição Federal de 1988 busca, assim, 
preservar os direitos básicos da população idosa, reconhecendo a 
importância de proteger as pessoas com 60 anos ou mais.

O art. 230 determina o dever de amparo às pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

A ação afirmativa, em seu sentido mais amplo, abrange exatamente 
a edição de leis especiais de para os grupos vulneráveis. O idoso se 
encontra no grupo dos que têm sua vulnerabilidade potencializada, 
devendo ser discriminado positivamente, para resguardo de sua 
dignidade.

Busca-se, portanto, efetivar a proteção integral devida ao idoso, 
especializando a cláusula geral de tutela da humana, na linha já 
adotada para a criança e o adolescente e o consumidor (BARBOZA, 
Heloisa In: PEREIRA, Tânia da Silva; OLIVEIRA, Guilherme de. 
Cuidado e vulnerabilidade. São Paulo: Atlas, 2009, p. 108-113).

(…)

No âmbito da proteção do idoso, a falta de cuidado, o descaso 
e a negligência representaram especial preocupação na Lei 
10.741/2003, ao indicar a corresponsabilidade da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder Público pela efetivação 
de direitos fundamentais, com absoluta prioridade (art. 3). Além 
de especificar as obrigações das entidades de atendimento (arts. 
49-50), identificou responsabilidades na esfera criminal, por ação 
ou omissão (arts. 95-108), visando o tratamento privilegiado aos 
maiores de 60 anos.

(…)

O envelhecimento constitui um direito social, de modo que “a 
proteção ao envelhecimento não é direito somente daquele que já 
envelheceu, mas também um elemento de segurança jurídica que 
atinge a sociedade como um todo’” Observa ainda Pérola Melissa 
Vianna Braga que, ao considerar o direito ao envelhecimento um 
direito personalíssimo, a Lei reconhece que envelhecer é inerente 
à condição humana (BRAGA, Pérola Melissa Vianna. Curso de 
direito do idoso. São Paulo: Atlas, 2011, p. 63).

Efetivamente, o “Estatuto” privilegia a convivência e a 
responsabilidade familiar. O art. 10 indica, entre os vários aspectos 
da liberdade do idoso, seu direito à participação na vida familiar 
e comunitária (V). A coabitação no recesso do lar é um direito 
fundamental, sendo certo que seu afastamento só pode ocorrer 
se, havendo parentes, estes não tiverem condições de mantê-lo 
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(art. 3, V). A vida familiar pode existir fora da residência dos filhos 
e parentes, desde que assegurado e praticado o direito de visitas. 
Alerte-se que o “Estatuto” impõe às entidades que desenvolvem 
programas de institucionalização de longa permanência a 
observância de princípios de preservação dos vínculos familiares, 
bem como a participação do idoso nas atividades comunitárias, de 
caráter interno e externo (art. 49, incisos I e IV).(…)

O princípio da solidariedade, previsto pela Carta Magna, busca 
garantir qualidade de vida ao idoso, assegurando sua autonomia 
e independência. E por meio do cuidado que se pode alcançar o 
livre exercício do direito ao envelhecimento, reconhecido pelo art. 
8° do “Estatuto” como um direito personalíssimo.

Nesse sentido, importa destacar que, nos termos do artigo 12 do 
“Estatuto, a obrigação de prestar alimentos ao idoso é solidária, 
podendo este optar entre os prestadores. O idoso pode acionar 
qualquer de seus filhos, netos, irmãos e sobrinhos, sendo a 
limitação o parentesco colateral de quarto grau.”25

Ainda em sede doutrinária:

As leis de proteção e amparo aos idosos somente terão eficácia 
com a conscientização e a normatização, condicionando a família 
a assumir o seu novo papel. Pelas atuais mudanças de concepção 
familiar, seu atual papel ainda está difuso, e o paradigma 
familiar que emergiu das transformações está infenso a ser 
conformado integralmente a modelos legais. Cumpre ao Direito 
captar suas múltiplas dimensões em constante mutação (Lôbo, 
199, p.307) sendo necessário compreendê-las sob o prisma da 
interdisciplinaridade, resgatando a característica familiar que é a 
afetividade.26

Se de um lado, já se faz tarde a implementação de apoios para a família que cuida 
como política pública, por outro, há – infelizmente em número crescente – o abandono 
da pessoa idosa pela família. Então, a responsabilização familiar demanda do agente 
ministerial atuação interdisciplinar e interinstitucional, com base nos dispositivos legais 
aqui citados, na busca de solução administrativa ou judicial.27 

Com tais sustentações constitucionais e doutrinárias, resta evidenciada a 
excepcionalidade do atendimento asilar, conforme adiante abordaremos.

25 MORAES, Alexandre de. Constituição Federal Comentada. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1549-1550.

26 SOUSA, Ana Maria Viola de. Tutela Jurídica do Idoso. A assistência e a convivência familiar. 2ª ed. São Paulo: 
Alínea, 2011, p. 173. 

27 MPPR. CAOPIPCD. Cartilha de Orientação Ministerial Idoso em Risco. 
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3.3. ASILAMENTO COMO EXCEÇÃO OU ILPI PARA QUEM PRECISA

Como visto no tópico anterior, a manutenção da pessoa idosa em sua própria família 
tem matriz constitucional e deve ser privilegiada.

No contexto atual, decorrente de profundas mudanças econômicas e sociais, 
evidentemente a família necessita do suporte Estatal, via políticas públicas adequadas 
para que a pessoa idosa tenha seu direito de integração social e familiar plenamente 
resguardado. Voltemos à doutrina:

Nas relações sociais, principalmente nos grupos familiares, a 
tutela jurisdicional prestada pelo Estado não tem sido efetiva 
em relação ao idoso. Este necessita ser considerado um cidadão 
pleno, respeitado em sua dignidade, inserido no atual contexto 
social, cujo êxito somente ocorrerá com a proteção jurídica da 
pessoa humana através da tutela da família, enquanto organismo 
social.28 

Ainda na lição sobre o tema, adiante, a autora destaca:

(…) buscam-se soluções efetivas para resgatar a cidadania 
do idoso tendo a família como alicerce fundamental de seu 
desenvolvimento, pois a família é o grupo social que ostenta um 
relacionamento afetivo por excelência. (…)

Do mesmo modo, a proteção do Estado deve visar não apenas à 
instituição familiar, mas também aos membros que a compõem, 
especialmente o idoso, reduzindo a marginalidade pela qual o 
idoso é submetido, resgatando sua autoestima, proporcionando 
sua plena realização.(…).29 

Na esteira da excepcionalidade da institucionalização, vem a imposição de que seja 
ela breve. Com efeito:

(…) Vale notar que o abrigo do idoso em entidade de longa 
permanência, deverá observar, sempre, os princípios da brevidade 
e da excepcionalidade, ou seja, o idoso somente será abrigado 
em última hipótese, e tão logo seja possível, deverá retornar 
imediatamente ao seio familiar.30

Nem é preciso dizer, a realidade é outra, infelizmente. Sabe-se que a pessoa idosa 
institucionalizada tende a ver o fim de seus dias na ILPI. Contudo, o direito é promocional e 
o Ministério Público, como defensor do regime jurídico e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, tem a tarefa de estimular a transformação daquilo que se mostra injusto 
e de não de chancelar injustiças, perpetuando modelos arcaicos ou mesmo ameaças de 
retrocessos.

28 SOUSA, op.cit., p.175.

29 Ibidem, p.180-181.

30 FREITAS, op. cit., 2017, p. 457.
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O asilamento como exceção está expressado claramente nos dispositivos legais a 
seguir.

Política Nacional do Idoso (Lei n° 8.842/1994):

Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso:

(…)

III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias 
famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos 
idosos que não possuam condições que garantam sua própria 
sobrevivência; (grifos nossos)

Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n° 10.741/2003):

Art. 3º - 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.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

V - priorização do atendimento do idoso por sua própria família, 
em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a 
possuam ou careçam de condições de manutenção da própria 
sobrevivência; (grifos nossos)

Decreto n° 9921/2019, que consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo 
federal que dispõem sobre a temática da pessoa idosa:

Seção II

Das modalidades de atendimento

Art. 16. Para fins do disposto neste Capítulo, entende-se por 
modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, à 
pessoa idosa sem vínculo familiar ou sem condições de prover a 
própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de 
moradia, de alimentação, de saúde e de convivência social.

Parágrafo único. A assistência na modalidade asilar de atendimento 
ocorre na hipótese de inexistência de grupo familiar, de abandono, 
ou de carência de recursos financeiros próprios ou da própria 
família. (grifos nossos)

Política Estadual dos Direitos do Idoso - Lei Estadual n° 11.863/97:

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=8656&indice=1&totalRegistros=1
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CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 2º. Na execução da política estadual do idoso, observar-se-ão 
os seguintes princípios:

(…)

V - o fortalecimento e a valorização dos vínculos familiares, de modo 
a evitar o abandono da pessoa idosa à ação pública ou internações 
inadequadas e/ou desnecessárias em estabelecimentos asilares; 
(grifos nossos)

Portanto, o asilamento destina-se aos que não têm família ou quando esta não possui 
condições de atender adequadamente o idoso. Naturalmente que sempre haverá um 
público a necessitar da institucionalização, isto é, de instituições de longa permanência. 
No entanto, devem ser casos excepcionais, conforme prevê a lei.

Entretanto, repete-se, há a ideia equivocada, ainda vigente em nosso meio social, 
de que para a pessoa idosa são atendimentos adequados apenas a família ou instituição 
de longa permanência (ILPI). Exemplo disso é a pesquisa acerca dos recursos existentes 
para idosos nos municípios do Estado do Paraná, realizada conjuntamente pelo MPPR e 
pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso – CEDI-PR, nos anos de 2010 e 2014, quando 
identificou-se que em 73,70% deles não havia nenhuma forma alternativa ao asilamento. 

Ademais, há estudos científicos demonstrando a prevalência de quadros depressivos 
e consequente piora de saúde em idosos asilados. Com efeito, na excelente publicação da 
Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná (SESA-PR)31, consta: 

A prevalência da depressão entre idosos residentes na comunidade 
varia entre 2% e 14%, podendo chegar a 30% entre aqueles que 
residem em instituições de longa permanência. Sua ocorrência 
aumenta o risco de morbidade clínica (…) Embora o impacto 
desse transtorno para os idosos seja cada vez mais reconhecido, a 
depressão frequentemente passa despercebida ou não é tratada 
de maneira adequada, por acreditar-se que seus sintomas façam 
parte do envelhecimento normal. (grifos nossos).

Então, a conclusão que se impõe é a de que as instituições de longa permanência 
para idosos, além de serem estruturas mais dispendiosas – porque mais complexas – do 
que o atendimento familiar ou nas formas alternativas ao asilamento, trazem ainda o risco 
significativo de moléstias, resultando num maior custo para a Saúde Pública.

No período pandêmico, em que é elaborado este estudo, não se ignora que há 
sustentação de suposto preconceito contra as ILPIs. Isso pode até ser verídico, contudo, 
não é o debate que aqui se propõe, pois tratamos de asilamento como exceção em 

31 PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Linha guia da saúde do idoso / SAS-SESA, Adriane Miró Vianna 
Benke Pereira, Amélia Cristina Dalazuana Souza Rosa. Curitiba: SESA, 2018, p. 66. Disponível em: <https://www.sau-
de.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/linhaguiasaudeidoso_2018_atualiz.pdf>.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/linhaguiasaudeidoso_2018_atualiz.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/linhaguiasaudeidoso_2018_atualiz.pdf
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conformidade com a estrutura legal pátria.

3.4. FORMAS ALTERNATIVAS AO ASILAMENTO

Se contamos com o princípio já citado da convivência familiar e comunitária, vejamos 
os fundamentos legais para as formas alternativas ao asilamento.

Lembremo-nos da Lei nº 8.842/94, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, 
estabelecendo: 

Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são 
competências dos órgãos e entidades públicos:

I - na área de promoção e assistência social: (…)

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de 
atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de 
cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, 
atendimentos domiciliares e outros; (grifos nossos)

O Decreto nº 9.921/2019, por sua vez, elenca:

Art. 17. Para fins do disposto neste Capítulo, entende-se por 
modalidade não asilar de atendimento:

I - centro de convivência - local destinado à permanência diurna 
da pessoa idosa, onde são desenvolvidas atividades físicas, 
laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação 
para a cidadania;

II - centro de cuidados diurno: hospital-dia e centro-dia - local 
destinado à permanência diurna da pessoa idosa dependente 
ou que possua deficiência temporária e necessite de assistência 
médica ou de assistência multiprofissional;

III - casa-lar - residência, em sistema participativo, cedida por 
órgãos ou entidades da administração pública, ou por entidades 
privadas, destinada às pessoas idosas detentoras de renda 
insuficiente para a sua manutenção e sem família;

IV - oficina abrigada de trabalho - local destinado ao 
desenvolvimento, pela pessoa idosa, de atividades produtivas, que 
lhe proporcione a oportunidade de elevar sua renda, regido por 
normas específicas;

V - atendimento domiciliar -  serviço prestado no lar da pessoa 
idosa dependente e que vive sozinha, por profissionais da área 
da saúde ou pessoas da própria comunidade, com a finalidade de 
suprir as suas necessidades da vida diária; e

VI - outras formas de atendimento - iniciativas desenvolvidas na 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9921.htm
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própria comunidade, com vistas à promoção e à integração da 
pessoa idosa na família e na sociedade. (grifos nossos)

Como se vê, o rol acima, relativo às formas alternativas de atendimento é 
exemplificativo. Sabiamente o legislador, ao referir-se a outras formas de atendimento, 
concebeu-as como “iniciativas surgidas na própria comunidade, que visem à promoção e 
à integração da pessoa idosa na família e na sociedade”.

Em âmbito estadual, há muito tempo, ao menos desde o advento da Lei n° 
11.863/1997 (Política Estadual dos Direitos do Idoso), a necessidade de estimular a oferta 
dessas alternativas já era reconhecida:

Art. 3º. A implantação da política estadual do idoso é competência 
dos órgãos públicos e da sociedade civil organizada, cabendo:

I - Na área da Promoção e Assistência Social:

(…)

b) o estímulo à criação de incentivos e de alternativas de 
atendimento ao idoso, como centros de convivência da família, 
grupos de convivência, centros-dia, casas lares, condomínios da 3ª 
idade, oficinas ocupacionais, atendimentos domiciliares e outros; 
(grifos nossos)

Com o advento do Estatuto da Pessoa Idosa, temos:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
poder público assegurar à pessoa idosa, 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.  

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais 
públicas específicas;

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção  à pessoa idosa;

(…)

V – priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria 
família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não 
a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria 
sobrevivência;

(…)

Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
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à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas 
que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade.

Art. 10. 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.

§ 1º O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes 
aspectos (…)

V – participação na vida familiar e comunitária; (grifos nossos)

Pois bem, constatam-se as premissas da responsabilidade partilhada do caput 
do artigo 3º, da convivência familiar como forma privilegiada de atenção e, ainda, do 
asilamento como excepcionalidade. Entretanto, quando é arriscado ou indesejado pelo 
idoso estar com a família, as formas alternativas ao asilamento devem entrar em cena e a 
família acolhedora, em nossa ótica32, pode ser uma das formas mais dignas e afetuosas de 
atendimento.

Naturalmente, o Estatuto da Pessoa Idosa prestigia o princípio da manutenção de 
vínculos familiares, mas inafastável observar que tal diploma legal peca – e muito – em 
não enfrentar com a devida atenção a relevantíssima questão das formas alternativas 
ao asilamento, na medida em que trazem maior dignidade ao envelhecimento, 
indubitavelmente. Timidamente, prevê no artigo 37:

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família 
natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, 
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou 
privada. (grifos nossos)

Ignora-se, assim, algo de relevância única para a população idosa, que são as formas 
alternativas ao asilamento. Estas, por qualquer ângulo de análise, são muito mais dignas 
e promocionais para aqueles que não podem (ainda que por um período de tempo ou do 
dia) ou não desejam estar no meio familiar de origem.

A título de exemplo, imaginemos uma família em que todos os integrantes trabalhem 
e fiquem o dia inteiro fora, contando com uma pessoa idosa que passa o dia só, mas 
necessita de atenção e cuidados. Acaso esse núcleo familiar não tenha possibilidade de 
contratar um cuidador e resida em um município que não conta com a modalidade de 
centro-dia, esse familiar idoso estará fadado ao acolhimento institucional. Logo, a ausência 
da política pública tem consequências muito maléficas, além de contrariar princípios legais 
e constitucionais, pois se houvesse a referida alternativa em âmbito municipal a pessoa 
idosa iria lá fazer suas atividades e seria cuidada, voltando para casa ao final do período, 
em perfeita integração familiar e social.

32 Neste ponto, relevante indicar como leitura complementar: BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. A importância 
da família acolhedora como forma alternativa ao asilamento. Disponível em: <https://www.revistadomppr.org.br/
edicoes/8/505-525.pdf>.
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A Portaria MPAS/SEAS nº 73/2001, que estabeleceu as Normas de Funcionamento 
de Serviços de Atenção ao Idoso no Brasil, aborda com detalhe as formas alternativas.33

Então, quando o Estatuto da Pessoa Idosa partilha a responsabilidade entre família, 
sociedade e Poder Público, observando a realidade atual, evidencia-se o quão pouco tem 
este último cumprido com o dever que a lei lhe impõe. Pode-se afirmar, sem hesitação, 
que nesse partilhar de responsabilidades o Estado tem sido o grande inadimplente.

Fato é que, em não havendo formas alternativas ofertadas quantitativa e 
qualitativamente para a sociedade, o resultado é a destinação de idosos para as ILPIs. 
Também sem hesitação podemos afirmar que há muitas pessoas idosas asiladas sem que 
lá devessem estar, pois são público da inserção familiar e/ou formas alternativas.

Ademais, enquanto o Poder Público estiver alheio a esse cenário, repisa-se, pagará 
muito mais caro pelo asilamento. Portanto, dinheiro público sendo mal empregado em 
formas de atenção inadequadas. Por conseguinte, o inafastável princípio constitucional da 
eficiência tem sido violado. Nessa perspectiva, interessante trazer as conclusões de Iadya 
Gama Maio sobre a comparação de custos do serviço de ILPI e centro-dia:

(…) além da desconsideração das vantagens biopsicossociais de 
se adotar o equipamento de centro-dia no Brasil, outro fator que 
contribui para a sua pouca disseminação é o desconhecimento 
do valor per capta de manutenção de um idoso nesse tipo de 
equipamento, proporcionando um pensamento distorcido de que 
seja mais oneroso do que a manutenção em uma ILPI.

Em pesquisa realizada junto a instituições brasileiras e espanholas, 
verificamos que o valor desembolsado, em 2014, pelo serviço de 
centro-dia foi menor do que o utilizado na manutenção de um 
idoso em uma ILPI (…).34

Começam a surgir, especialmente nos Estados do Paraná e Santa Catarina35, 
iniciativas de municípios que estão implementando a “Família Acolhedora” para pessoas 
idosas, relatando grande êxito. Essas propostas, em geral, têm o objetivo de dispensar 
atendimento em ambiente familiar à pessoa idosa que se encontre em situação de 
vulnerabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, responsabilizando-se 
as famílias inscritas pelos cuidados ao acolhido (assistência material, moral e social) e 
recebendo, em contrapartida, auxílio financeiro mensal do ente municipal.

Como adiante veremos, no Brasil, ainda falta a regulação da profissão de Cuidador de 
Idoso(a) e isso é péssimo para muitos que poderiam estar nos seus lares sendo atendidos 
por profissionais capacitados.

Enfim, vários cenários alternativos que tragicamente não são superados apontam 
para uma grave e dolorosa falta de inteligência na implementação da política de atenção 

33 BRASIL. Portaria MPAS/SEAS nº 73/2001. Disponível em: <PORTARIA MPAS/SEAS Nº 73, DE 10 DE MAIO DE 
2001 (fiocruz.br)>.

34 MAIO, Iadya Gama. Pessoa idosa dependente: políticas públicas de cuidados intermediários ao idoso no 
Brasil e a atuação do Ministério Público. Curitiba: Juruá, 2016. p. 69.

35 MPSC apresenta projeto de família acolhedora para pessoas idosas aos Secretários Municipais de Assistên-
cia Social. Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC. 26 de fev. de 2019. Disponível em: <https://www.mpsc.
mp.br/noticias/mpsc-apresenta-projeto-de-familia-acolhedora-para-pessoas-idosas-aos-secretarios-municipais-de-
-assistencia-social>. 

https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/normasdefuncionamentodeservicosdeatencaoaoidosonobrasil.pdf#:~:text=PORTARIA%20MPAS%2FSEAS%20N%C2%BA%2073%2C%20DE%2010%20DE%20MAIO,para%20um%20envelhecimento%20saud%C3%A1vel%20com%20qualidade%20de%20vida.%E2%80%9D
https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/normasdefuncionamentodeservicosdeatencaoaoidosonobrasil.pdf#:~:text=PORTARIA%20MPAS%2FSEAS%20N%C2%BA%2073%2C%20DE%2010%20DE%20MAIO,para%20um%20envelhecimento%20saud%C3%A1vel%20com%20qualidade%20de%20vida.%E2%80%9D
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-apresenta-projeto-de-familia-acolhedora-para-pessoas-idosas-aos-secretarios-municipais-de-assistencia-social
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-apresenta-projeto-de-familia-acolhedora-para-pessoas-idosas-aos-secretarios-municipais-de-assistencia-social
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-apresenta-projeto-de-familia-acolhedora-para-pessoas-idosas-aos-secretarios-municipais-de-assistencia-social
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ao idoso.
Mostra-se urgente que também os conselhos de direitos, no papel de formuladores 

e fiscalizadores das políticas públicas para a área, assumam o protagonismo que lhes cabe 
para a superação da inadequação aqui apontada.

Além disso, os serviços de assistência social dos municípios e do Estado não têm se 
mostrado suficientemente resolutivos nesse sentido, restando patente a falta de articulação 
entre as instâncias governamentais para buscar alternativas mais consentâneas com as 
necessidades do público idoso, relembra-se, em vertiginoso crescimento36.

3.5. CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS

Como visto no tópico relativo ao direito à integração familiar, impõe-se ao Ministério 
Público atuação, quando necessária, seja na área cível ou criminal, para responsabilizar os 
familiares no que diz respeito aos cuidados e assistência fundamentais às pessoas idosas.

Não se pode olvidar a modificação dos arranjos familiares na sociedade moderna, bem 
como a cada vez maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e o reconhecimento 
de seu papel social, refletindo em uma presença mais frequente em espaços externos ao 
ambiente doméstico, que também culminam na necessidade de constantemente repensar 
e implementar novas políticas de atenção à população idosa. 

Além disso, refletindo sobre a importância de minimizar as dificuldades futuras, vez 
que outras mudanças sociais ocorrerão (cada vez mais rápido, inclusive), é conveniente 
não refutar uma visão prospectiva, considerando que envelhecer no futuro pode, e 
muito provavelmente será, uma experiência muito diferente das que tiveram as gerações 
anteriores. Nessa lógica, o “Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde”, publicado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2015, ao abordar a mudança nas percepções de 
saúde e envelhecimento, pontuou:

As normas de gênero também estão mudando em várias partes 
do mundo. No passado, o papel fundamental das mulheres era 
o de cuidadoras, tanto de crianças como parentes mais velhos. 
Essa participação restritiva a força de trabalho remunerada 
proporcionou consequências negativas a elas, incluindo maior 
risco de pobreza, menos acesso aos serviços de saúde de alta 
qualidade e de assistência social, maior risco de abuso, problemas 
de saúde e acesso reduzido às pensões. Hoje, as mulheres estão 
cada vez mais desempenhando outras funções, que as proporciona 
mais segurança em idades mais avançadas. Porém, essas 
mudanças também limitam a capacidade das mulheres e famílias 
de fornecer cuidado para os adultos maiores que precisam. Junto 
com os números rapidamente crescentes de pessoas mais velhas 
que podem precisar cuidados, os modelos antigos de cuidados à 

36 Nesse sentido, é importante considerar, especialmente, a inversão da pirâmide demográfica e projeção de 
aumento deste segmento populacional já nos próximos anos, do aumento da expectativa de vida e da alteração dos 
arranjos familiares. Dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE) apontam que, em 2040, no Paraná, 
a população de 0 a 14 anos deve passar de 20,8%, em 2017, para 14,6% do total do Estado, sendo que a população 
com 65 anos ou mais passará de 9,2% para 19,9%. Tratam-se de dados essenciais e que devem embasar a elaboração 
de políticas públicas e de planejamentos de atuação voltados às pessoas idosas, nos diversos âmbitos de atuação do 
Poder Público, inclusive do Ministério Público do Estado do Paraná. Disponível em: <http://www.aen.pr.gov.br/mo-
dules/noticias/article.php?storyid=94503>.

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94503
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=94503
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família simplesmente não são sustentáveis.37 (grifos nossos)

Em documentos internacionais, a busca pela integração familiar e social é destacada, 
restando previstos mecanismos para apoiar a família que cuida. Conforme citamos 
anteriormente, está claro na Carta de São José sobre os direitos das pessoas idosas da 
América Latina e do Caribe38, no tópico relativo ao serviço social, que o atendimento em 
domicílio deve contar com “medidas de apoio às famílias mediante a introdução de serviços 
especiais”, “conciliação da vida laboral e pessoal como estratégia dedicada a melhorar a 
capacidade das famílias para prestar cuidado”, e garantia de que “as pessoas idosas que 
morem sozinhas tenham acesso a apoio formal, complementado por redes informais”.

A Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos39 
prevê a adoção pelos Estados Partes de “políticas ou ações para facilitar e promover o 
pleno gozo desses direitos pelo idoso, propiciando sua autorrealização, o fortalecimento 
de todas as famílias, de seus laços familiares e sociais e de suas relações afetivas”, bem 
como que, em especial, assegurarão: 

(…) c) Que o idoso tenha acesso progressivamente a uma variedade 
de serviços de assistência domiciliar, residencial e outros serviços 
de apoio da comunidade, inclusive a assistência pessoal que 
seja necessária para facilitar sua existência e sua inclusão na 
comunidade e para evitar seu isolamento ou separação desta.

Não há dúvida que poder contar com o auxílio de um profissional adequadamente 
treinado, cuja função seja regulada em lei, constitui um apoio substancial – quando não 
indispensável – para a família que cuida. Nesse sentido, ao divulgar resultados da pesquisa 
“CUIDA-COVID: Pesquisa Nacional sobre as Pessoas Cuidadoras de Idosos na Pandemia de 
COVID-19”, desenvolvida com apoio da Fiocruz, salientou-se: 

A falta de políticas públicas voltadas para a prestação direta 
de cuidados aos idosos, sobretudo nos âmbitos domiciliar 
e comunitário agrava o problema, fazendo com que muitas 
pessoas procurem uma solução no mercado. Entretanto, nem 
todos dispõem de recursos para tal, levando a uma situação de 
iniquidade no acesso a esse tipo de serviço, o que aumenta a 
situação de vulnerabilidade daqueles que necessitam de cuidados 
e seus cuidadores(as) (Groisman, 2020; Santos; Gomes, 2019; 
Bernardo, 2018). 

(…)

A ocupação de “cuidador de idosos” é fracamente regulada no país. 
Quando exercido no âmbito domiciliar, está inserida no âmbito 

37 OMS. Resumo - Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde. 2015. p. 10. Disponível em: <https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf;jsessionid=7FB616EC578E41C82A94E2FD-
DC63CFC0?sequence=6>.

38 CEPAL. op. cit.

39 OEA. 2015, op. cit.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf;jsessionid=7FB616EC578E41C82A94E2FDDC63CFC0?sequence=6
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf;jsessionid=7FB616EC578E41C82A94E2FDDC63CFC0?sequence=6
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf;jsessionid=7FB616EC578E41C82A94E2FDDC63CFC0?sequence=6
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do emprego doméstico, o qual é fortemente marcado pela falta 
de formalização nas relações de trabalho, baixa remuneração e 
poucas oportunidades de qualificação profissional. Essa situação, 
que conjuga aspectos relacionados às desigualdades de gênero, 
raça-cor, classe social e a desproteção social, já situava as 
cuidadoras remuneradas de idosos, mesmo antes da pandemia, 
como um grupo vulnerável (Guimarães; Hirata, 2020; Groisman; 
Passos, 2019).

Da mesma forma, estudos realizados junto às cuidadoras familiares 
de pessoa idosa vêm também alertando para seus efeitos na 
produção de desigualdades e vulnerabilidades. A prestação de 
cuidados como uma obrigação que recai mais pesadamente sobre 
as mulheres pode deflagrar situações de sobrecarga e prejuízos 
para a saúde física e mental, vulnerabilizando tanto quem cuida 
quanto quem é cuidado(a) (Carrasco; Borderías; Torns, 2011; 
Dighiero, 2015).40

Outrossim, o risco a que os idosos estão expostos diante desse cenário já foi por nós 
mencionado, em estudo específico que aborda a importância de se regular a profissão de 
cuidador de idosos no Brasil41, confira-se: 

(…) a ausência de regulação da profissão de cuidador de idoso no 
Brasil é fator de violação dos direitos ao envelhecimento digno, 
à integração familiar e social e à segurança. Por conseguinte, há 
ofensa ao interesse público.

(…) se o asilamento é exceção e deve ser privilegiada a plena 
integração familiar do idoso, indispensável que as famílias 
possam contar com profissional preparado para essa função. Mas, 
novamente, a vivência profissional nos mostra que, atualmente, 
por não ser profissão regulamentada, os cuidadores são, em geral, 
familiares que deixam o mercado de trabalho, empobrecendo a 
família ou, então, são empregados domésticos que assumem a 
função sem qualquer preparo, resultando, às vezes, em cuidados 
inadequados, violências praticadas contra idosos, etc. 

Em não podendo a família contar com o cuidador preparado e 
regular e nem com as formas alternativas ao asilamento, resta a 
institucionalização, lamentavelmente.

Por conseguinte, escancara-se que, no Brasil, não há política 

40 GROISMAN, Daniel et al. Cuida-Covid: Pesquisa nacional sobre as condições de trabalho e saúde das pessoas 
cuidadoras de idosos na pandemia – Principais resultados. Rio de Janeiro: EPSJV/ICICT/Fiocruz, 2021. p. 5-6. Disponí-
vel em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/Relat%C3%B3rio_CUIDA_COVID_01_10_2021.pdf>. 

41 BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. A imprescindibilidade da Regulação da Profissão de Cuidador de Idoso: Ques-
tão de Interesse Público. 2021. Disponível em: <https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/TEXTO_CUIDADOR_DE_IDO-
SO.pdf>.

https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/Relat%C3%B3rio_CUIDA_COVID_01_10_2021.pdf
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pública satisfatória para cumprir com os ditames legais tendentes 
ao envelhecimento digno.

(…) não se ignora que a função está prevista na Classificação 
Brasileira de Ocupações, mas isso não é suficiente para afastar 
os inconvenientes antes descritos. Está evidenciado, por qualquer 
ângulo que se aborde a questão, o interesse público.

Diante disso, importante recordar o veto integral ao Projeto de Lei da Câmara de 
Deputados nº 11, de 201642 (nº 1.385/2007, na casa de origem)43 por inconstitucionalidade, 
com a seguinte razão presidencial de veto:

A propositura legislativa ao disciplinar a profissão de cuidador 
de idoso, com a imposição de requisitos e condicionantes, ofende 
direito fundamental previsto no art. 5º, XIII da Constituição da 
República, por restringir o livre exercício profissional a ponto de 
atingir seu núcleo essencial, nos termos da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal (v. g. RE 414.426, Rel. Min. Ellen Gracie, 
Plenário, julgado em 1º de agosto de 2011). Ouvido o Ministério 
da Economia.

Resta evidenciado que, para a razão de veto, não foi considerada a integralidade da 
decisão na qual foi ressalvado o interesse público. É de tal ordem surpreendente (para dizer 
o mínimo) a razão de veto supra que necessário consultar o julgado referido. Vejamos.

DIREITO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL E 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM 
CONSELHO PROFISSIONAL. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 5º, IX E 
XIII, DA CONSTITUIÇÃO. Nem todos os ofícios ou profissões podem 
ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu 
exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial 
lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho 
de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de 
controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida 
pela garantia da liberdade de expressão.

(STF - RE: 414426 SC, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de 
Julgamento: 01/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
10/10/2011). (grifou-se)

Ou seja, inacreditavelmente foi ignorada a potencial lesividade para as pessoas idosas 
ao ficarem expostas a profissionais não regulados e não treinados, bem como restaram 
ignorados todo o sistema protetivo e o interesse público que aí reside. Não se aplica aqui 
o princípio da mínima intervenção, pois há risco de dano social e individual.

42 Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 2016. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/
materias/-/materia/125798>.

43 Projeto de Lei nº 1385/2007. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramita-
cao?idProposicao=356737>.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125798
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125798
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=356737
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=356737
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Atualmente, tramita o Projeto de Lei nº 5178/202044, no Senado Federal, de iniciativa 
do Senador Paulo Paim, que dispõe “sobre o exercício da profissão de cuidador de pessoa 
ou cuidador social de pessoa, e altera as Leis nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, nº 
13.146, de 6 de julho de 2015, nº 8.069, de 13 de julho de 1990”. O texto traz definições, 
atribuições, requisitos, deveres, dentre outras providências. Ao justificar o Projeto de Lei, 
o propositor bem acentua a jornada de quase uma década em busca da regulamentação 
da atividade em exame.

A medida tendente à regulação da profissão de cuidador de idoso, ousa-se dizer, 
já é tardia diante da mudança etária que vem apresentando a sociedade brasileira e, 
ressaltamos, não se deve confundir tal função com outras tantas existentes no âmbito da 
saúde, já que estas contam com legislação reguladora, funções e remunerações diversas.

Com efeito, é de conhecimento geral que há agremiações profissionais que fazem 
pressão política, pois entendem que o cuidador de idoso ingressaria na seara de suas 
atividades, o que é um equívoco, pois, repete-se, já contam os profissionais de saúde 
com garantias legais suficientes que não autorizam buscar impedir que o cuidador seja 
regulado.

Enquanto perdurar essa resistência por parte dos profissionais de saúde, uma imensa 
população idosa estará desassistida nos cuidados regulares e seguros de que necessita.

Ao final, há aqui que se distinguir o profissional cuidador e o cuidador social, este 
previsto no artigo 39 da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão – LBI):

Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios 
no âmbito da política pública de assistência social à pessoa 
com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da 
segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, 
do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e 
comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena 
participação social.

§ 1º A assistência social à pessoa com deficiência, nos termos do 
caput deste artigo, deve envolver conjunto articulado de serviços 
do âmbito da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, 
ofertados pelo Suas, para a garantia de seguranças fundamentais 
no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por 
fragilização de vínculos e ameaça ou violação de direitos.

§ 2º Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com 
deficiência em situação de dependência deverão contar 
com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e 
instrumentais. (grifos nossos) 

Este último, portanto, destina-se aos cuidados ao idoso com deficiência, em situação 
de dependência para cuidados básicos e instrumentais. Esse direito, além de ser um 
mecanismo para conferir dignidade, poderá ser meio para evitar a institucionalização e, 
assim, garantir outros direitos como a convivência familiar. Nesse sentido a Resolução nº 

44 Projeto de Lei n° 5178, de 2020. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/
materia/145435>.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145435
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145435
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09/2014, do CNAS prevê as ocupações desses profissionais com escolaridade de ensino 
médio, que compõem as equipes de referência do SUAS:

Art. 4º As ocupações profissionais com escolaridade de ensino 
médio, que compõem as equipes de referência do SUAS, 
desempenham funções de apoio ao provimento dos serviços, 
programas, projetos e benefícios, transferência de renda e ao 
CadÚnico, diretamente relacionadas às finalidades do SUAS, quais 
sejam: 

I – Cuidador Social, com as seguintes funções: 

a) desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a 
vida diária e instrumentais de autonomia e participação social 
dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, 
contemplando as dimensões individuais e coletivas; 

b) desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e 
promoção da autonomia e autoestima dos usuários; 

c) atuar na recepção dos usuários possibilitando uma ambiência 
acolhedora; 

d) identificar as necessidades e demandas dos usuários; 

e) apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina 
diária; 

f) apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização 
e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos;

g) apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, 
organização, alimentação e lazer;

h) apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas;

i) desenvolver atividades recreativas e lúdicas;

j) potencializar a convivência familiar e comunitária; 

k) estabelecer e, ou, potencializar vínculos entre os usuários, 
profissionais e familiares; 

l) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a 
serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, 
ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas 
afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, 
contribuindo para o usufruto de direitos sociais;

m) contribuir para a melhoria da atenção prestada aos membros 
das famílias em situação de dependência; 
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n) apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros 
das famílias; 

o) contribuir para o reconhecimento de direitos e o desenvolvimento 
integral do grupo familiar; 

p) apoiar famílias que possuem, dentre os seus membros, 
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de 
espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar; 

q) participar das reuniões de equipe para o planejamento das 
atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado. 
(…) (grifos nossos)

Além disso, tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 535/202145, de 
autoria do Deputado Otavio Leite, que prevê a dedução no Imposto de Renda das Pessoas 
Físicas (IRPF), na forma de despesas com a saúde, dos pagamentos efetuados pelo 
contribuinte aos cuidadores de pessoas idosas e de pessoas com deficiência.

Por conseguinte, tem-se que a regulamentação da profissão de cuidador de pessoa 
idosa encontra amplo amparo no sistema jurídico brasileiro e deve ser implementada 
em sua totalidade, a fim de garantir envelhecimento digno. Porém, está o Brasil atrasado 
nessa tarefa, em evidente descompasso com o envelhecimento de seu povo e com as 
necessidades correlatas.

Nessa lacuna, está também a integração familiar, o direito da pessoa idosa de estar 
no seio da família e, assim, contar com cuidador legalmente regulamentado que a atenda 
em sua residência. É dizer: o cuidador regulamentado e treinado é meio para viabilizar o 
direito à integração familiar e conferir segurança à pessoa idosa, devendo-se interpretar 
adequadamente a questão, pois envolve evidente interesse público.

Destarte, reforça-se a conclusão no sentido de que as formas alternativas ao 
asilamento devem ser implementadas urgentemente em todo o país (estão elas em atraso 
desde 1994, quando da edição da Política Nacional do Idoso), pois trata-se de política 
pública que confere dignidade e respeito ao envelhecimento. Ademais, nunca é excessivo 
repetir, é mais econômico para o Poder Público.

4. CONCEITO DE ILPI

A Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994), traçando como diretriz a priorização 
do atendimento no âmbito familiar em detrimento do atendimento asilar, não conceitua 
essa modalidade como faz o seu Decreto Regulamentador (Decreto nº 9.921/2019):

Art. 16. Para fins do disposto neste Capítulo, entende-se por 
modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, à 
pessoa idosa sem vínculo familiar ou sem condições de prover a 
própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades de 
moradia, de alimentação, de saúde e de convivência social.

45 Projeto de Lei nº 535/2021. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2270651>.
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Parágrafo único. A assistência na modalidade asilar de atendimento 
ocorre na hipótese de inexistência de grupo familiar, de abandono, 
ou de carência de recursos financeiros próprios ou da própria 
família. (grifos nossos)

Logo, a regulamentação traz a ILPI tanto como forma de moradia como modalidade 
de atendimento em regime de internato.

O Estatuto da Pessoa Idosa, de seu lado, no Capítulo IX, que trata do direito à 
habitação, prevê:

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família 
natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, 
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

§ 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa 
permanência será prestada quando verificada inexistência de 
grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos 
financeiros próprios ou da família.

(…)

§ 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter 
padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem 
como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis 
às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. 
(grifos nossos)

Portanto, tal Estatuto fala, ao mesmo tempo, em moradia digna, assistência integral 
e abrigamento. Com efeito, até mesmo quando das medidas de proteção, trata de 
abrigamento:

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o 
Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, 
poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

(…)

V – abrigo em entidade;

VI – abrigo temporário. (grifos nossos) 

Adiante, ora o Estatuto fala de entidades de atendimento, ora em entidade de 
assistência e ora em entidade de institucionalização. Exemplificativamente:

Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela 
manutenção das próprias unidades, observadas as normas de 
planejamento e execução emanadas do órgão competente da 
Política Nacional do Idoso, conforme a Lei no 8.842, de 1994.

Parágrafo único. As entidades governamentais e não-
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governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição 
de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância 
Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua 
falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, 
especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes 
requisitos:

I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade, (…)

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes 
princípios (…) (grifos nossos)

Na seara de atos normativos infralegais, a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais insere a ILPI nos Serviços da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de 
equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos 
familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção 
integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o 
respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de 
vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação 
sexual. 

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos 
grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a 
utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade 
local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas 
de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia 
dos usuários, conforme perfis. 

Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com 
características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física 
adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas 
do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas 
de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos 
existentes e às necessidades dos usuários, oferecendo condições 
de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade 
e privacidade.

(…) Para idosos (as):

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, 
independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza 
do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de 
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longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de 
autossustento e convívio com os familiares. 

É previsto para idosos(as) que não dispõem de condições para 
permanecer com a família, com vivência de situações de violência 
e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos 
familiares fragilizados ou rompidos. 

Idosos(as) com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, 
irmãos, amigos, etc., devem ser atendidos na mesma unidade. 
Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto. Idosos(as) com deficiência 
devem ser incluídos(as) nesse serviço, de modo a prevenir práticas 
segregacionistas e o isolamento desse segmento. 

O serviço de acolhimento institucional para idosos(as) pode ser 
desenvolvido nas seguintes modalidades:

1. Atendimento em unidade residencial onde grupos de até 10 
idosos(as) são acolhidos(as). Deve contar com pessoal habilitado, 
treinado e supervisionado por equipe técnica capacitada para 
auxiliar nas atividades da vida diária; 

2. Atendimento em unidade institucional com característica 
domiciliar que acolhe idosos(as) com diferentes necessidades 
e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com 
familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, 
bem como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas 
e de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das 
unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, devendo 
ser assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com 
até 4 (quatro) idosos(as) por quarto.

A Portaria nº 2.854/2000 (SEAS/MPAS)46, mesmo antes do advento da Tipificação 
Nacional e do regramento próprio editado pela ANVISA, já determinava as modalidades 
de atendimento à pessoa idosa, a forma e condições de funcionamento das instituições e 
dos programas de atenção ao idoso, estabelecendo: 

Apoio à Pessoa Idosa

Atendimento integral institucional - é aquele prestado em 
instituições acolhedoras conhecidas como: abrigo, asilo, lar e casa 
de repouso, durante o dia e a noite, às pessoas idosas em situação 
de abandono, sem família ou impossibilitadas de conviver com 
suas famílias. Estas instituições deverão garantir a oferta de 
serviços assistenciais, de higiene, alimentação e abrigo, saúde, 

46 MPAS. Resolução n° 2854/2020. Disponível em: <https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Porta-
ria_N_2854_2000.pdf>. 
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fisioterapia, apoio psicológico, atividades ocupacionais, de lazer, 
cultura e outros, de acordo com as necessidades dos usuários. 
A instituição também é responsável pelo desenvolvimento de 
esforços constantes para reconstrução dos vínculos familiares que 
propiciem o retorno do idoso à família.

Na Portaria SEAS nº 73/200147, do antigo Ministério da Previdência e Assistência 
Social48, que também estabeleceu normas de funcionamento de serviços de atenção ao 
idoso no Brasil, já estava previsto, in verbis:

9.1- Definição

Atendimento integral institucional - é aquele prestado em uma 
instituição asilar, prioritariamente aos idosos sem famílias, em 
situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes serviços nas áreas 
social, psicológica, médica, de fisioterapia, de terapia ocupacional, 
de enfermagem, de odontologia e outras atividades específicas 
para este segmento social. 

Tratam-se de estabelecimento com denominações diversas, 
correspondentes aos locais físicos equipados para atender pessoas 
com 60 anos e mais, sob regime de internato, mediante pagamento 
ou não, durante um período indeterminado e que dispõe de 
um quadro de recursos humanos para atender às necessidades 
de cuidados com assistência, saúde, alimentação higiene, 
repouso e lazer dos usuários e desenvolver outras atividades que 
garantam qualidade de vida. São exemplos de denominações: 
abrigo, asilo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica ancianato. 
Estes estabelecimentos poderão ser classificados segundo as 
modalidades, observando a especialização de atendimento.

9.1.1 - Modalidade I 

É a instituição destinada a idosos independentes para Atividades 
da Vida Diária (AVD), mesmo que requeiram o uso de algum 
equipamento de auto-ajuda, isto é, dispositivos tecnológicos que 
potencializam a função humana, como por ex., andador, bengala, 
cadeira de rodas, adaptações para vestimenta, escrita, leitura, 
alimentação, higiene, etc. 

Capacidade máxima recomendada: 40 pessoas, com 70% de 
quartos para 4 idosos e 30% para 2 idosos.

9.1.2 - Modalidade II 

47 MPAS. Portaria MPAS/SEAS nº 73, de 10 de maio de 2001. Normas de funcionamento de serviços de atenção 
ao idoso no Brasil. Disponível em: <https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Portaria_MPAS_73_2001.pdf>.

48 Disponível em: <https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/normasdefunciona-
mentodeservicosdeatencaoaoidosonobrasil.pdf>. 

https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/normasdefuncionamentodeservicosdeatencaoaoidosonobrasil.pdf
https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/normasdefuncionamentodeservicosdeatencaoaoidosonobrasil.pdf
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É a instituição destinada a idosos dependentes e independentes 
que necessitam de auxílio e de cuidados especializados e que 
exijam controle e acompanhamento adequado de profissionais de 
saúde. Não serão aceitos idosos portadores de dependência física 
acentuada e de doença mental incapacitante. 

Capacidade máxima recomendada: 22 pessoas, com 50% de 
quartos para 4 idosos e 50% para 2 idosos.

9.1.3 - Modalidade III 

É a instituição destinada a idosos dependentes que requeiram 
assistência total, no mínimo, em uma Atividade da Vida Diária 
(AVD). Necessita de uma equipe interdisciplinar de saúde. 

Capacidade máxima recomendada: 20 pessoas, com 70% de 
quartos para 2 idosos e 30% para 4 idosos.

9.2- Objetivo 

Garantir aos idosos em estado de vulnerabilidade serviços de 
atenção biopsicossocial, em regime integral, de acordo com as 
suas necessidades, priorizando sempre que possível, o vínculo 
familiar e a integração comunitária.

9.3 - Público Alvo 

Idosos dependentes e ou independentes em estado de 
vulnerabilidade social, com e ou sem vínculo familiar que não 
dispõe de condições de permanecer em sua família ou em seu 
domicílio.

A Resolução RDC Nº 502/2021, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA)49, normativa mais atual que estabelece o padrão mínimo de 
funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos, ao definir esse serviço, 
repetiu em todos os seus termos a revogada RDC n° 283/2005, novamente, portanto, 
indicando o seu caráter residencial:

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI): instituições 
governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, 
destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, com ou sem suporte familiar, em 
condição de liberdade e dignidade e cidadania. (grifos nossos)

Em sede doutrinária, destaca-se a forma de atendimento e o público ao qual se 

49 ANVISA. Resolução RDC nº 502, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre o funcionamento de Instituição de Lon-
ga Permanência para Idosos, de caráter residencial.  Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolu-
cao-rdc-n-502-de-27-de-maio-de-2021-323003775>. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-502-de-27-de-maio-de-2021-323003775
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-502-de-27-de-maio-de-2021-323003775
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destina essa instituição:

As entidades asilares são aquelas nas quais o atendimento é 
realizado sob o regime de internato, aos idosos sem vínculo 
familiar, ou abandonados, ou ainda sem condições de prover a 
própria subsistência de modo a satisfazer suas necessidades de 
moradia, alimentação, saúde e convivência social. Abrange os 
asilos propriamente ditos, casas de repouso, residenciais, clínicas 
geriátricas, etc.50 (grifos nossos)

Ainda na doutrina, sobre o que se deve esperar do serviço oferecido, enfatiza-se:

(…) o abrigo não pode ser confundido com prisão ou hospital, não 
devendo ter destinação de uma entidade que simplesmente “dite” 
normas de conduta aos idosos, que o enclausure ou se torne o 
último lugar que restou ao idoso, quando abandonado pela sua 
família. Pelo contrário, o que se espera é a prestação de serviços 
de qualidade consistente no oferecimento de um ambiente de 
respeito à singularidade e à identidade de cada idoso que ali 
habita.51 (grifos nossos)

Contudo, nessas décadas de experiência com entidades de atendimento para a 
pessoa idosa, observamos, lamentavelmente, ações absolutamente contrárias aos direitos 
de liberdade, dignidade e integração familiar. Com efeito, não poucas vezes vimos ILPIs 
que proibiam a saída de idosos lúcidos e independentes, impediam ou limitavam visitas 
de algumas pessoas porque assim desejam os filhos do(a) idoso(a), utilizavam meios 
controles químicos e mecânicos, etc. Além do que, são raras as entidades que cumprem a 
lei no sentido de buscar preservação de vínculos familiares52.

Claro, que a “empresa” ILPI não tem interesse em contrariar o filho que paga a 
mensalidade. Não podemos esquecer que as ILPIs privadas ou filantrópicas (não públicas) 
são empreendimentos. Algumas, eventualmente e de forma velada, podem estabelecer 
um pacto com os familiares e cumprir até mesmo exigências ilegais para manter o “cliente”.

Enfim, a conclusão é no sentido de falta de uniformidade, de conceituação concreta 
e precisa de ILPI. Isso, entendemos, também é decorrente da indefinição, até aqui, da 
natureza dessas instituições, conforme adiante abordaremos.

Contudo, registra-se a total discordância em conceituar a ILPI como moradia. Se 
a institucionalização deve ser excepcional e temporária, não se pode afirmar – como é 
costume, aliás – que “ali é a casa do idoso”. Em nossa casa podemos ter plena liberdade 
e privacidade, inclusive para, por exemplo, de madrugada elaborar um alimento que nos 
agrade, abrir uma bebida, fumar, ouvir a música que queremos no volume que desejamos 
(respeitado o direito dos vizinhos), cultivar quantas plantas e onde quisermos, enfim, as 
regras nós fazemos. Em uma instituição – seja lá qual for – isso não é possível, não é 
residência.

50 FREITAS, op. cit., 2017, p. 458.

51 PINHEIRO, Naide Maria. Coord., Estatuto do Idoso Comentado. Campinas-SP. Ed. Saraiva, 2008, p. 338.

52 Conforme princípio definido no artigo 49, I, do Estatuto da Pessoa Idosa.
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Aliás, a própria denominação da institucionalização para idosos é uma contradição em 
termos, pois se ela é excepcional e temporária, jamais deveria ser de “longa permanência”, 
ou assumiremos que uma vez que a pessoa idosa lá ingresse estará neste local até morrer.

Por conseguinte, não há uniformidade conceitual.
Sobre o direito à moradia, na Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos 

Direitos Humanos dos Idosos53 temos:

Artigo 24: Direito à moradia 

O idoso tem direito à moradia digna e adequada, e a viver em 
ambientes seguros, saudáveis, acessíveis e adaptáveis a suas 
preferências e necessidades. 

Os Estados Partes deverão adotar as medidas pertinentes para 
promover o pleno gozo deste direito e facilitar o acesso do idoso 
a serviços sociossanitários integrados e a serviços de cuidados 
domiciliares que lhe permitam residir em seu próprio domicílio 
conforme a sua vontade. 

Os Estados Partes deverão garantir o direito do idoso à moradia 
digna e adequada e adotarão políticas de promoção do direito 
à moradia e do acesso à terra reconhecendo as necessidades do 
idoso e atribuindo prioridade aos que se encontrem em situação 
de vulnerabilidade. Além disso, os Estados Partes fomentarão 
progressivamente o acesso ao crédito habitacional ou outras 
formas de financiamento sem discriminação, promovendo, entre 
outros, a colaboração com o setor privado, a sociedade civil e 
outros atores sociais. As políticas deverão levar especialmente em 
conta: 

a) A necessidade de construir ou adaptar progressivamente 
soluções habitacionais para que estas sejam arquitetonicamente 
adequadas e acessíveis ao idoso com deficiência e com 
impedimentos relacionados com sua mobilidade. 

b) As necessidades específicas do idoso, particularmente o que vive 
sozinho, por meio de subsídios para o aluguel, apoio às renovações 
da habitação e outras medidas pertinentes, segundo a capacidade 
dos Estados Partes. 

Os Estados Partes promoverão o estabelecimento de procedimentos 
expeditos de reclamação e justiça em caso de desalojamento de 
idosos e adotarão as medidas necessárias para protegê-los contra 
os desalojamentos forçados ilegais (…) (grifos nossos)

Contudo, se a Política Nacional do Idoso afirma como objetivo inaugural a integração, 

53 OEA. 2015, op. cit.. 
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parece contraditório tratar as ILPIs como moradia. Mas, adiante, em total consonância 
com demais preceitos garantidores, a norma traz entre seus princípios54 a participação 
efetiva na sociedade, como diretrizes a viabilização de formas alternativas de participação, 
ocupação e convívio; a priorização do atendimento ao idoso através de sua própria 
família; a excepcionalidade do asilamento55 e, ainda e coerentemente, estipula como ação 
governamental a estimulação da criação de formas alternativas ao asilamento56.

Como dito anteriormente, no contexto atual, decorrente de profundas mudanças 
econômico-sociais, evidentemente a família necessita do suporte Estatal, via políticas 
públicas adequadas para que a pessoa idosa tenha seu direito de integração social e familiar 
pleno resguardado e, nesse cenário, ganha ainda mais relevância a atuação promocional e 
transformadora do Ministério Público.

Conforme adiante discorrer-se-á, as ILPIs precisam ser reconhecidas pelo poder 
público com o caráter híbrido que de fato elas têm, passando a ofertar todas as políticas 
públicas necessárias de saúde, além da assistência social. 

4.1. ILPIS REGULARES, IRREGULARES E CLANDESTINAS

Tendo em mente a importância de zelar pelo adequado atendimento às pessoas idosas 
nessas instituições, relevante expor, de forma breve, algumas diferenças entre os tipos 
de entidades usualmente encontradas, além das ações sugeridas para que o Ministério 
Público atue de forma a garantir os direitos daqueles que residem nesses locais, evitando 
ou reprimindo condutas indesejáveis ou abusivas. 

I - ILPIs REGULARES

Naturalmente, as ILPIs regulares ostentam todos os requisitos legais e sanitários 
(conforme previsto no Estatuto da Pessoa Idosa como na RDC ANVISA n° 502/2021, entre 
outras), além de alvará de funcionamento e inscrição no Conselho Municipal dos Direitos 
do Idoso.

Entende-se desnecessário aqui citar o registro alternativo em conselho estadual ou 
nacional57, eis que no Estado do Paraná a instalação e funcionamento regular dos conselhos 

54 Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios:
 I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garan-
tindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

55 Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso:
 I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que proporcionem sua 
integração às demais gerações;
 (…)
 III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do atendimento 
asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua própria sobrevivência;

56 Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e entidades públicos:
 I - na área de promoção e assistência social: (…)
 b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, 
centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros;

57 Estatuto da Pessoa Idosa:
 Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas 
as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a 
Lei no 8.842, de 1994.
 Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à 
inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Ido-
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municipais atingiu índice quase que total nos municípios, graças a trabalho conjunto entre 
Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI-PR), Ministério Público do Paraná – via 
CAOPIPCD – e outros atores importantes. 

A busca é pela existência apenas desse tipo de instituição que, além de observar os 
requisitos formais para funcionamento, considera os princípios norteadores da política 
de atendimento à pessoa idosa, realizando, assim, um acolhimento individualizado e 
humanizado, capaz de proporcionar o bem-estar e a manutenção da qualidade de vida, 
considerando não só as carências materiais, mas também emocionais, físicas e sociais 
desse público.

No entanto, tendo conhecimento de que ainda estamos muito distantes de alcançar 
esse quadro em se tratando dos serviços ofertados às pessoas idosas no Brasil, inevitável 
expor, na sequência, a diferenciação entre as ILPIs clandestinas e irregulares, conforme 
consta na “Cartilha de Orientação Ministerial - Idoso em Risco”58, produzida pelo CAOPIPCD 
com o objetivo de contribuir para a atuação efetiva das Promotorias de Justiça na defesa 
dos direitos da pessoa idosa. 

II - ILPIs CLANDESTINAS

Esta, mostra a experiência profissional, quer atuar à margem da lei. Em geral, não 
há placa de identificação no local, nem licença ou alvará para funcionamento, faz-se 
indiscriminada mistura de público (pessoas com deficiência, portadores de transtorno 
mental, dependentes químicos e outros), gerando graves riscos, além de existirem 
irregularidades diversas como, por exemplo: medicamentos vencidos, quadro de recursos 
humanos escasso para o número de acolhidos, alimentos estragados e/ou insuficientes, 
falta de acessibilidade, falta de atenção à saúde dos usuários, etc. 

Nas ILPIs clandestinas, o risco aos residentes é alto, sobretudo porque, como 
já mencionado, são instituições que preferem se manter à margem, sem qualquer 
regularização, inclusive com o objetivo de obterem mais lucro. 

Por não demonstram interesse em se adequar às normativas legais ou respeitar os 
direitos dos idosos abrigados, não raro são verificadas situações graves de violação de 
direitos, que ensejam a atuação imediata e taxativa do Ministério Público para suspensão 
das atividades e dissolução da entidade, bem como para a apropriada transferência dos 
acolhidos. 

Como exemplo prático desse tipo de situação, cumpre citar a que foi objeto do 
acórdão da 5ª Câmara Cível do TJPR59, em autos de agravo de instrumento contra decisão 
liminar que deferiu provimento para suspensão dos serviços prestados por ILPI localizada 
no interior do Estado:

Importante contar que ação de origem foi ajuizada após 
investigação realizada pelo Ministério Público, no âmbito do 
Inquérito Civil nº MPPR-0088.21.000303-9, instaurado para 

sa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, 
observados os seguintes requisitos:

58 MPPR. CAOPIPCD. p. 37-39. Disponível em: <https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf>. 

59 TJPR - 5ª C.Cível - 0011491-17.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA 
-  J. 11.07.2022. Disponível em: <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000020398861/Ac%C3%B3rd%C3%A
3o-0011491-17.2022.8.16.0000#> 

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000020398861/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0011491-17.2022.8.16.0000
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000020398861/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0011491-17.2022.8.16.0000
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acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta firmado com a instituição agravante, 
em 28 de novembro de 2018. Dentre as obrigações celebradas 
pelas partes constava a necessidade de a entidade requerida 
obter licença sanitária e alvará de localização/funcionamento 
definitivo. Ocorre que, em vistoria realizada em 03 de outubro 
de 2019, pelo Setor de Fiscalização da Prefeitura de Maringá, 
foi constatado que a instituição agravante permanecia irregular 
em relação ao seu alvará de funcionamento, razão pela qual foi 
iniciado protocolo para interdição do estabelecimento, consoante 
informado pelo Ministério Público em sua exordial. Decorrido 
o prazo para cumprimento das obrigações avençadas no TAC, 
constatou-se, também, por meio de informações repassadas 
pela Vigilância Sanitária, Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso, Secretaria Municipal de Fazenda e Corpo de Bombeiros, 
a existência de inúmeras pendências administrativas junto aos 
referidos órgãos, evidenciando o descumprimento das cláusulas 
segunda e quarta do mencionado acordo extrajudicial. Ou seja, 
o Termo de Ajustamento firmado com o Parquet deixou de ser 
cumprido em sua totalidade, como se verificou do Relatório de 
Inspeção realizado pela Vigilância Sanitária, em 03 de março 
de 2021, nas dependências da instituição agravante, que as 
irregularidades ainda persistiam, ocasião em que foi emitido o 
Termo de Infração nº 67776 (mov. 1.56 dos autos originários – 
fl. 719). Sendo que mais recentemente, a Vigilância Sanitária 
elaborou novo parecer, datado de 07 de fevereiro de 2022, no qual 
aponta a permanência de diversas irregularidades, tais como: 
armazenamento inadequado de medicamentos, prescrições de 
dietas sem acompanhamento médico, falta de higienização e 
limpeza do refrigerador de medicamentos e outras superfícies, 
ausência de registros em prontuário de todas as atividades e 
cuidados com a saúde dos idosos, deficiência no monitoramento 
de idosos com distúrbios neurológicos, culminando, novamente, 
em Termo de Infração, registrado sob o n.º 61770 (mov. 23.2 dos 
autos originários – fls. 05 a 07). Deste modo, há que concluir pela 
presença dos requisitos necessários e manutenção da decisão 
agravada. (grifos nossos)

Também a fim de ilustrar o acolhimento dos pedidos pelo TJPR nesse tipo de caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DO 
IDOSO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. 
OPERAÇÃO EM CLANDESTINIDADE. IRREGULARIDADES E FALTA 
DE AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO DE 
RISCO. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DAS PESSOAS ACOLHIDAS, 
COM O DEVIDO ENCAMINHAMENTO A INSTITUIÇÕES REGULARES, 
DE SUSPENSÃO E DE ABSTENÇÃO FUTURA DE EXERCER TAIS 
ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS. 
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CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE DEVE SER 
ACOMPANHADO DIRETAMENTE PELO AGRAVADO. DECISÃO 
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 5ª C.Cível - 0074552-17.2020.8.16.0000 - São José dos 
Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 
03.05.2021)60 (grifos nossos)

São casos, portanto, em que a propositura de ação judicial de interdição de ILPI 
possibilita que o Agente Ministerial fique respaldado em relação a todas as providências 
necessárias para resguardar os direitos dos idosos, especialmente porque, muitas vezes, 
a Vigilância Sanitária já promoveu a interdição administrativa da entidade, a qual não é 
cumprida, pela falta de rigor na continuidade da fiscalização. 

Nesses casos, dada a seriedade dos contextos e da ameaça aos direitos das 
pessoas idosas, não se recomenda a utilização de Termos de Ajustamento de Conduta e 
Recomendações Administrativas, devendo-se atentar ainda para responsabilização civil e 
criminal dos dirigentes, com aplicação das penalidades previstas no artigo 55 do Estatuto 
da Pessoa Idosa, de acordo com a natureza e gravidade da(s) infração(ões).

De outro lado, tendo em vista que, não raro, os responsáveis por esse tipo de 
serviço, se não tomadas as medidas pertinentes, acabam apenas transferindo a atividade 
para outra localidade, pode ser conveniente requerer ao juízo que eles sejam, a bem do 
interesse público, proibidos de realizar quaisquer atividades relacionadas ao atendimento 
de pessoas idosas (por si ou por terceiros interpostos simuladamente, ou, ainda, por meio 
da utilização de outra pessoa jurídica ou de nome fantasia diverso), nos termos do art. 55, 
II, ‘e’ do Estatuto da Pessoa Idosa.

Para auxiliar na identificação e nas medidas para cessação das atividades destas 
instituições, muito importante que o Agente Ministerial estimule o Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso, a Vigilância Sanitária e a comunidade em geral a ficarem atentos, 
tomando, o Conselho e a Vigilância, as medidas que lhes cabem por lei (artigo 52, do 
Estatuto da Pessoa Idosa). 

Em razão da diversidade de riscos que podem estar presentes, como os relativos 
à saúde, à alimentação, à acessibilidade e outros, observa-se que inspeções são mais 
proveitosas se realizadas em conjunto com a Vigilância Sanitária, Secretarias Municipais 
de Saúde e de Assistência Social, Conselhos Municipais de direitos da pessoa idosa e, em 
certos casos, Corpo de Bombeiros e Autoridade Policial. 

III - ILPIs IRREGULARES

Nas ILPIs irregulares o risco aos idosos abrigados pode ser, em geral, mais baixo, haja 
vista que as inadequações decorrem, principalmente, de pendências relativas a dificuldades 
burocráticas e financeiras que concernem ao cumprimento de todos os requisitos legais, 
presentes tanto no Estatuto da Pessoa Idosa como na RDC ANVISA n° 502/2021. 

Contudo, a identificação de riscos graves não é improvável. Nessa perspectiva, por 
exemplo, trecho do voto e fundamentação, em Acórdão da 4ª Câmara Cível do TJPR61, em 

60 Disponível em: <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000016211801/Ac%C3%B3rd%C3%A
3o-0074552-17.2020.8.16.0000#>. 

61 Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO IDOSO. INTERDIÇÃO 

https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000016211801/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0074552-17.2020.8.16.0000
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000016211801/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-0074552-17.2020.8.16.0000
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que se destaca o fato de que a regularidade documental não pode ser avaliada isoladamente 
e também não é prova irrefutável de que o serviço é prestado de forma satisfatória e em 
consonância com a legislação:

O Relatório de Visita, consta péssimas condições da instituição 
tanto físicas quanto humanas, tais como: ausência de cuidadores 
em número suficiente e de alimentação adequada; irregularidades 
nos contratos de prestação de serviços; além de péssimas condições 
de higiene.

O agravante, no entanto, afirma que no respectivo dia, uma das 
cozinheiras, que trabalham no local, não pode ir trabalhar, o que 
sobrecarregou as demais, que o responsável pela intuição, estava 
fazendo compras de alimentos para o lar, que possui licença da 
Vigilância Sanitária com prazo de validade até agosto de 2020, 
e que por esses motivos, a decisão deveria ser reformada. Razão 
não lhe assiste.

Os argumentos expendidos pela agravante, pelo menos neste 
momento de exame sumário, não são suficientes a afastar o juízo 
de convicção firmado pelo juízo singular.

Na Notícia de Fato nº MPPR-0039.20.000229-1, (Mov. 1.12 – 1º 
Grau), consta que na data da visita se encontrava presente somente 
uma cuidadora chamada Vanice e, uma funcionaria responsável 
pela limpeza, sendo que a casa de repouso acolhe 22 (vinte e dois) 
idosos, e contando com a presença de apenas 01 (uma) cuidadora 
na instituição, visto a outra ser responsável pela limpeza.

A tese sustentada pelo agravante de que possui licença da Vigilância 
Sanitária com prazo de validade até agosto de 2020, e por isso 
pode funcionar, não se sustenta, uma vez que não comprova que 
a instituição exerce as atividades conforme a legislação. (grifos 
nossos)

São casos em que resta perceptível a busca da regularização pela entidade, 
demandando, essencialmente, intervenção no âmbito administrativo, motivo pelo qual 
é indicada a utilização pela Promotoria de Justiça de Recomendação Administrativa ou 
Termo de Ajustamento de Conduta, visando sanar os problemas encontrados de forma 
mais ágil e eficaz. 

A Promotoria de Justiça ainda pode valer-se da propositura de apuração judicial 
de irregularidades, prevista nos artigos 64 e seguintes do Estatuto da Pessoa Idosa, que 

CASA DE REPOUSO. IDOSOS ACOLHIDOS EM ESTADO DE RISCO. LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DENTRO DO 
PRAZO. IRRELEVÂNCIA. RELATÓRIOS APONTANDO VÁRIAS IRREGULARIDADES. APLICABILIDADE DO ARTIGO 55, §1º 
DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível 
- 0023230-55.2020.8.16.0000 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - 
J. 05.10.2020). Disponível em: <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/4100000013591011/Ac%C3%B3rd%C3%A
3o-0023230-55.2020.8.16.0000#>.
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permite decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou 
outras medidas adequadas para evitar lesão aos direitos dos residentes, nos casos em que 
existir motivação para tanto. Indispensável aqui também, requisitar o acompanhamento 
pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e pela Vigilância Sanitária para evitar 
agravamento da situação. 

4.2. EXIGÊNCIAS LEGAIS

Com relação às exigências legais, ou seja, os requisitos previstos para que a ILPI 
funcione com regularidade, vejamos o que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa sobre os 
princípios e as obrigações das entidades de atendimento:

Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela 
manutenção das próprias unidades, observadas as normas de 
planejamento e execução emanadas do órgão competente da 
Política Nacional do Idoso, conforme a Lei n° 8.842, de 1994.

Parágrafo único. As entidades governamentais e não-
governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição 
de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância 
Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua 
falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, 
especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes 
requisitos:

I - oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

II - apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho 
compatíveis com os princípios desta Lei;

III - estar regularmente constituída;

IV - demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes 
princípios:

I - preservação dos vínculos familiares;

II - atendimento personalizado e em pequenos grupos;

III - manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de 
força maior;

IV - participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter 
interno e externo;

V - observância dos direitos e garantias dos idosos;
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VI - preservação da identidade do idoso e oferecimento de 
ambiente de respeito e dignidade.

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de 
atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos 
que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções 
administrativas.

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento:

I - celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, 
especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e 
prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se 
for o caso;

II - observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos;

III - fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação 
suficiente;

IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade;

V - oferecer atendimento personalizado;

VI - diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares;

VII - oferecer acomodações apropriadas para recebimento de 
visitas;

VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do 
idoso;

IX - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de 
lazer;

X - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de 
acordo com suas crenças;

XI - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência 
de idoso portador de doenças infecto-contagiosas;

XIII - providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite 
os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que 
não os tiverem, na forma da lei;

XIV - fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que 
receberem dos idosos;
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XV - manter arquivo de anotações onde constem data e 
circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, 
parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como 
o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais 
dados que possibilitem sua identificação e a individualização do 
atendimento;

XVI - comunicar ao Ministério Público, para as providências 
cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos 
familiares;

XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação 
específica. (grifos nossos)

Outra informação que se reputa muito importante – abordada no item seguinte 
– diz respeito à saúde das pessoas idosas institucionalizadas com acentuado grau de 
dependência. Isto porque, se a entidade for assistencial, não está impedida de prestar 
atendimento a esse público, porém, necessário considerar que, não obstante a previsão 
de diferentes modalidades de ILPIs de acordo com o grau de dependência dos residentes62, 
há vedação legal para o acolhimento de pessoas que necessitam de “assistência médica 
permanente ou de assistência de enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr 
em risco a sua vida ou a vida de terceiros”, conforme previsões contidas no Decreto nº 
9.921/2019:

Art. 19. Fica proibida a permanência em instituições asilares, de 
caráter social, de pessoas idosas que tenham doenças que exijam 
assistência médica permanente ou assistência de enfermagem 
intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco a sua vida ou a 
vida de terceiros.

Parágrafo único. A permanência ou não da pessoa idosa doente 
em instituições asilares, de caráter social, dependerá de avaliação 
médica prestada pelo serviço de saúde local. (grifos nossos)

Há, ainda, o dever de a ILPI estar de acordo com a Resolução Federal da Diretoria 
Colegiada – RDC nº 502/2021, da ANVISA, que dispõe sobre o funcionamento de Instituição 
de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial, estabelecendo requisitos.

Na lição de Roberto Mendes de Freitas Junior destaca-se o objetivo do legislador ao 
estabelecer tais diretrizes e princípios norteadores da atividade:

O objetivo do legislador ao impor a observância aos referidos 
princípios, teve por fundamento garantir a manutenção de todos 
os direitos legais dos idosos abrigados, vez que tais instituições não 
podem funcionar como mero depósitos de anciãos; ao revés, seus 
dirigentes e funcionários devem zelar pela manutenção absoluta 

62 Dentre os graus de dependência previstos em uma ILPI, o mais alto é o grau III, que, segundo a Portaria 
SEAS nº 73/2001, refere-se aos idosos que “requeiram assistência total, no mínimo, em uma Atividade da Vida Diária 
(AVD)”.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9921.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%209.921%2C%20DE%2018%20DE%20JULHO%20DE%202019&text=Consolida%20atos%20normativos%20editados%20pelo,a%20tem%C3%A1tica%20da%20pessoa%20idosa.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9921.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%209.921%2C%20DE%2018%20DE%20JULHO%20DE%202019&text=Consolida%20atos%20normativos%20editados%20pelo,a%20tem%C3%A1tica%20da%20pessoa%20idosa.
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da dignidade dos abrigados, em toda a sua amplitude.63

Ainda em sede doutrinária, e desta feita recorrendo aos ensinamentos de Iadya 
Gama Maio, ao comentar o artigo 49 do Estatuto da Pessoa Idosa:

Aqui se reforça a ideia de que o abrigo não pode ser confundido com 
prisão ou hospital, não devendo ter a destinação de uma entidade 
que simplesmente “dite” normas de conduta aos idosos, que os 
enclausure ou se torne o último lugar que restou ao idoso, quando 
abandonado pela sua família. Pelo contrário, o que se espera é a 
prestação de serviço de qualidade consistente no oferecimento de 
um ambiente de respeito à singularidade e à identidade de cada 
idoso que ali habita.64

Como aqui repetidamente chamaremos a atenção, é preciso buscar o atendimento 
em pequenos grupos, consoante o artigo 49, II, do Estatuto da Pessoa Idosa:

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes 
princípios:

I – preservação dos vínculos familiares;

II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; (grifos 
nossos)

Quanto à preservação dos vínculos familiares (artigo 49, I, supra), é princípio a ser 
adotado pela ILPI. Tal dispositivo conjuga-se àquele referente às obrigações das entidades, 
quando dispõe o inciso XVI, do artigo 50: “comunicar ao Ministério Público, para as 
providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares”.

Tais pequenos grupos também são previstos na Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais: ao tratar do serviço de acolhimento institucional:

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

(…)

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos 
grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a 
utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade 
local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas 
de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia 
dos usuários, conforme perfis. (grifos nossos)

Além disso, essencial atentar-se para outra situação bem recorrente, que diz respeito 

63 FREITAS, op. cit., 2017, p. 463.

64 PINHEIRO, op. cit., 2008, p. 338.
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ao limite legal estabelecido para a possibilidade de contribuição pela pessoa idosa no 
custeio das ILPIs filantrópicas:

Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, 
são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada.

§ 1º No caso de entidade filantrópica, ou casa-lar, é facultada a 
cobrança de participação da pessoa idosa no custeio da entidade.

§ 2º O Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou o Conselho Municipal 
da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista 
no § 1º deste artigo, que não poderá exceder a 70% (setenta por 
cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência 
social percebido pela pessoa idosa. (grifos nossos)

A lei estabelece a participação das pessoas idosas no custeio da ILPI através de 
destinação máxima de 70% dos valores recebidos a título de benefício previdenciário ou 
de assistência social.

Não se trata de uma contribuição automática, nem mesmo obrigatória, de modo 
que é indispensável o adequado esclarecimento e a anuência ou de seu representante 
legal (nos casos em que houver curatela) quanto a essa cláusula específica do contrato e à 
forma de participação no custeio da instituição. Afinal, as pessoas idosas (especialmente 
as não curateladas), têm livre decisão em relação à administração de seus recursos, vez 
que, a condição de idoso ou o fato de estar acolhido, por si só, não retira a capacidade para 
o exercício de qualquer dos atos da vida civil, devendo ser-lhes garantida autonomia para 
decidir a melhor destinação desses valores que compõem seus bens.

Sobre o direito da pessoa idosa de dispor, como melhor entender, de seus recursos, 
a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994), em eu artigo 10°, § 1º, ressalta:

§ 1º É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, 
proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de incapacidade 
judicialmente comprovada. (grifos nossos)

No mesmo sentido, a Resolução n° 33/2017 do Conselho Nacional dos Direitos do 
Idoso, determina em seu artigo 3°, inciso III:

III – A garantia de que o percentual restante, de no mínimo 30%, 
deve ser destinado à própria pessoa idosa, a qual, a seu critério, 
lhe dará o destino que bem lhe aprouver, garantindo-se-lhe o 
direito de liberdade, dignidade e cidadania; (grifos nossos)

Por conseguinte, resta configurada a obrigação legal de respeitar o limite de até 
70% na cobrança dos benefícios previdenciários ou assistenciais percebidos pelas pessoas 
idosas abrigadas para sua participação no custeio do serviço da ILPI filantrópica, sob pena 
de configuração do crime previsto no artigo 102 do Estatuto da Pessoa Idosa:

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou 
qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação 
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diversa da de sua finalidade:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Por sua vez, quanto à aplicação da limitação prevista no art. 35 às ILPIs privadas com 
fins lucrativos, colhem-se da doutrina, os seguintes apontamentos:

A regra não é dirigida para entidades privadas que explorem 
comercialmente tal atividade, ou seja, que não desfrutem da 
condição de filantrópicas. A norma não proíbe que essas entidades 
comerciais também venham a celebrar contrato que comprometa 
parte da renda do idoso (…).

A norma, assim, apenas permite (faculta) que entidades sem fins 
lucrativos também venham a perceber contribuições do idoso, não 
impedindo que, comercialmente, outras entidades também não o 
façam.

É excepcional a remuneração por serviços prestados por entidade 
filantrópica, daí a previsão normativa.

Resta, no entanto, esclarecer se a limitação inserida no § 2 º 
será aplicável a outras entidades (não filantrópicas) que firmem 
contrato de prestação de serviços.

Desde que não contenha o contrato a previsão de condutas vedadas 
pelo Estatuto (como obrigatoriedade de outorga de procuração 
ou a retenção de cartão magnético), é possível o estabelecimento 
de remuneração por serviços prestados por entidade privada, 
mesmo que superada a limitação prevista do § 2 º. do art. 35, 
norma dirigida especificamente às entidades filantrópicas.65 
(grifos nossos)

Rememorando o dever que a ILPI tem de firmar contrato com a pessoa idosa, neste 
tópico que diz respeito aos requisitos legais, pertinente acrescentar que, apesar de não 
configurada relação de consumo, no caso de instituição filantrópica (por não se tratar de 
contraprestação, mas de contribuição do idoso como participante do custeio do serviço 
socioassistencial), ainda assim aplicam-se os princípios previstos gerais do Direito Civil e 
também do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), como a função social 
do contrato, a transparência, a boa-fé e a equidade, observando-se o equilíbrio entre os 
direitos e deveres das partes, proibidas cláusulas abusivas, especialmente em desfavor do 
idoso, que, no âmbito do serviço socioassistencial em ILPI, é a parte mais vulnerável da 
relação.

Por fim, vale lembrar que ainda podem existir outras normativas em âmbito estadual 
ou municipal, de caráter sanitário ou que regulamentem tal prestação de serviços de 
atendimento.

65 JESUS. op.cit., 2005. p.119.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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4.3. ASILAMENTO PARA QUEM?

O Ministério Público do Paraná, via Centro de Apoio, já vem se manifestando, 
inclusive em respostas às consultas das Promotorias de Justiça, acerca da temática dos 
critérios para acolhimento de pessoa adulta dependente de cuidados em Instituição de 
Longa Permanência para Idosos, sendo observável recorrentes pedidos formulados ao 
Ministério Público, com considerável aumento nos últimos anos, sobre autorização para 
acolhimento de pessoas adultas em ILPIs.

Nas visitas a essas instituições, não é raro encontrar pessoas doentes, com deficiência 
ou transtorno mental na condição de usuárias. É verdade que hoje muito menos que no 
passado e, em geral, tais constatações ocorrem em instituições não regularizadas.

De qualquer forma, esse é um contexto preocupante e exige análise detida, pois já 
houve casos de conflito entre idosos e pessoas que não deveriam estar em ILPI, abuso 
sexual, agressões físicas, etc, além de transmissão de doenças, tudo a formar um grave 
quadro.

 Como é sabido, as ILPIs são entidades voltadas ao atendimento de pessoas com 
idade igual ou superior aos 60 anos, de acordo com o previsto no artigo 1º do Estatuto da 
Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003)66.

Especificamente, quanto às ILPIs socioassistenciais, conforme Resolução CNAS nº 
109/09, tem-se que o serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas apresenta 
os seguintes parâmetros gerais:

Acolhimento para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os 
sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A 
natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, 
de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades 
de auto-sustento e convívio com os familiares. É previsto para 
idosos (as) que não dispõem de condições para permanecer com 
a família, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos. Idosos (as) com vínculo de parentesco 
ou afinidade – casais, irmãos, amigos etc. – devem ser atendidos 
na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos 
casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos 
(as) com deficiência devem ser incluídos (as) nesse serviço, de 
modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse 
segmento. 

Já a Portaria SEAS nº 73/2001, que estabeleceu normas de funcionamento de serviços 
de atenção ao idoso no Brasil, prevê in verbis: 

9.3 - Público Alvo

Idosos dependentes e ou independentes em estado de 
vulnerabilidade social, com e ou sem vínculo familiar que não 

66 Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
https://www.mds.gov.br/webarquivos/public/resolucao_CNAS_N109_%202009.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/public/resolucao_CNAS_N109_%202009.pdf
https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/normasdefuncionamentodeservicosdeatencaoaoidosonobrasil.pdf
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dispõe de condições de permanecer em sua família ou em seu 
domicílio. 

Dado esse contorno mais amplo acerca do público ao qual se destina essa modalidade 
de acolhimento institucional, devem ser avaliadas as vedações dispostas em lei. 

Nesse aspecto, necessário reforçar que, não obstante a previsão de diferentes 
modalidades de ILPIs de acordo com o grau de dependência dos residentes, há vedação 
legal para o acolhimento de pessoas que necessitam de “assistência médica permanente 
ou de assistência de enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco a sua 
vida ou a vida de terceiros”, conforme previsões do Decreto nº 9.921/2019: 

Art. 19. Fica proibida a permanência em instituições asilares, de 
caráter social, de pessoas idosas que tenham doenças que exijam 
assistência médica permanente ou assistência de enfermagem 
intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco a sua vida ou a 
vida de terceiros.

Parágrafo único. A permanência ou não da pessoa idosa doente 
em instituições asilares, de caráter social, dependerá de avaliação 
médica prestada pelo serviço de saúde local.

Art. 20. Para implementar as condições estabelecidas no art. 19, 
as instituições asilares poderão firmar contratos ou convênios com 
o sistema de saúde local. (grifos nossos)

Ou seja, mesmo para pessoas idosas, dependendo da complexidade do quadro de 
saúde que apresentem, não será a ILPI o local indicado para o acolhimento, tendo em vista 
ser política pública própria para a faixa etária referida e também considerada sua função 
híbrida de serviço sociossanitário: na área da saúde (desde que não demande assistência 
médica permanente ou assistência de enfermagem intensiva) e na área social. 

A necessária intersetorialidade entre saúde e assistência social nesses casos mais 
complexos aponta para a importância da estruturação pelo Poder Público de políticas 
voltadas aos cuidados continuados e integrados e aos cuidados paliativos. Não são raros os 
casos em que pessoas idosas dependentes, em situação de vulnerabilidade, permanecem 
internados em leitos hospitalares indefinidamente, mesmo após receberem alta, por 
não terem referência familiar, ficando mais suscetíveis a enfermidades (como a infecção 
hospitalar, por exemplo) e retirando vaga daqueles pacientes que de fato precisam de 
internação por questões de saúde.

Ora, a saúde e assistência social são partes constitutivas de um único sistema 
que é a seguridade social, com fundamento no art. 19467 da Constituição Federal, com 
garantia da “universalidade da cobertura e do atendimento”. É pertinente, portanto, que 
esses importantes setores atuem de forma integrada para ofertar suporte satisfatório à 
população que demanda proteção social e cuidados prolongados, inclusive às pessoas 
adultas, as quais carecem de política pública sociossanitária para propiciar seu adequado 
atendimento (em capítulo vindouro trataremos dos cuidados continuados e cuidados 

67 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos 
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9921.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%209.921%2C%20DE%2018%20DE%20JULHO%20DE%202019&text=Consolida%20atos%20normativos%20editados%20pelo,a%20tem%C3%A1tica%20da%20pessoa%20idosa.
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paliativos).
De outra ótica, quanto às pessoas com transtornos mentais, a Lei n° 10.216/2001, 

conhecida como Lei Antimanicomial, garante direitos específicos a esse público:

Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, 
a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente 
cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste 
artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo 
de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela 
inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para 
esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua 
doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 
saúde mental.

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política 
de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 
portadores de transtornos mentais, com a devida participação da 
sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento 
de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades 
que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos 
mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a 
reinserção social do paciente em seu meio.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
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§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado 
de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de 
transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência 
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3° É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos 
mentais em instituições com características asilares, ou seja, 
aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2° e que não 
assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo 
único do art. 2º. (grifos nossos)

A referida lei, portanto, veda expressamente a internação de pessoas com transtornos 
mentais em instituições com características asilares, conforme artigo 4º, § 3º, estando 
abrangidas neste conceito aquelas instituições “desprovidas dos recursos mencionados 
no § 2º do art. 4º” (serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de 
lazer, e outros, de forma a oferecer assistência integral à pessoa) e “que não assegurem 
aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º”. 

Identifica-se que a preocupação do legislador em ambos os casos (no Decreto nº 
9.921/2019 e na Lei nº 10.216/2001) é tanto a proteção da pessoa idosa residente em ILPIs 
sem esses complicadores, quanto das pessoas que necessitam de tratamento compatível 
e direcionado devido às condições de saúde mental. 

Desta feita, quando verificada a presença de pessoa com transtorno mental ou 
deficiência intelectual em ILPI, o balizador da atuação deve ser o critério médico (e também 
social), com base na previsão do parágrafo único do artigo 19 do supracitado Decreto nº 
9.921/2019, qual seja: “A permanência ou não do idoso doente em instituições asilares, 
de caráter social, dependerá de avaliação médica prestada pelo serviço de saúde local.”

A despeito do quanto acima ponderado, nas visitas ministeriais de fiscalização às ILPIs, 
não é raro encontrar na condição de usuárias dessas instituições, pessoas que necessitam 
de assistência médica permanente ou de assistência de enfermagem intensiva, pessoas 
com deficiência ou com diagnóstico de transtorno mental.

Esta mistura de público é decorrente, dentre outros, mas sobretudo, da falta da 
disponibilização das demais políticas públicas específicas, tornando as ILPIs, muitas vezes, 
tanto nos municípios menores, mas também nos de maior porte, a única modalidade de 
acolhimento institucional disponível, especialmente em situações emergenciais nas quais 
se identifica risco iminente. Isto é deveras preocupante e exige do Ministério Público, 
tanto na seara de defesa dos direitos da pessoa idosa, como na proteção da saúde pública 
e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, análise detida e ação articulada, 
demandando do Poder Público as respostas adequadas com base nas previsões do 
ordenamento jurídico.

Em outras palavras, definitivamente a solução para a falta de políticas públicas 
nas áreas da pessoa com deficiência, transtorno mental, sequelas de doenças, cuidados 
paliativos, etc., não pode desaguar na ILPI, como se fosse ela similar àqueles tenebrosos 
dispensários medievais, em evidente prejuízo para o bem-estar daqueles que são os seus 
genuínos destinatários. 

Enfim, não é tolerável que a ILPI seja depositária de população vulnerável que não 
conta com política pública adequada instalada como, v.g. pessoa com deficiência e/ou 
transtorno mental. O que aconteceu em passado próximo não pode se repetir como os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9921.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9921.htm
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resquícios da desospitalização psiquiátrica sendo direcionados para a ILPI.
Entretanto, há excepcionalidades a serem consideradas.
No que tange à defesa dos direitos das pessoas idosas, há que se ter em vista a pouca 

margem para interpretações extensivas em relação ao público-alvo das ILPIs. Nos termos 
da Lei, verifica-se que a condição de pessoa idosa é definida a partir de critério etário. 
Ademais, deve-se ponderar o fato de que esse tipo de acolhimento, desrespeitando o 
critério etário, pode ser considerado inadequado do ponto de vista legal haja vista ir de 
encontro ao próprio objeto social ou estatuto dessas entidades.

Não há previsão legal específica que aponte o rol de situações que se encaixariam na 
excepcionalidade da concessão de autorização de acolhimento de pessoa adulta em ILPI, 
ou mesmo quanto ao órgão e/ou entidade responsável para tal tipo de avaliação.

Não obstante, foi sendo consolidado o entendimento sobre algumas situações que 
se caracterizariam como exceções, a partir do próprio balizador que é a avaliação médica 
e também social, em casos muito específicos e excepcionais, desde que haja fundamento 
idôneo, com indispensável comprovação documental e demonstração de que a pessoa 
acolhida não terá seus direitos limitados, nem os residentes da ILPI estarão expostos a 
risco:

1. idoso que convive com familiar com deficiência intelectual ou transtorno mental, 
cujo vínculo afetivo seja tão significativo, que a separação seria prejudicial, mas a 
não institucionalização do idoso consistiria em uma situação de risco. Isto desde 
que, por óbvio, tal situação não viole direitos ou coloque em risco quaisquer das 
pessoas envolvidas68.

2. pessoa com menos de 60 anos ou com transtorno mental, sem retaguarda familiar, 
que já está acolhida há significativo tempo em ILPI, tendo criado laços com os 
residentes e com os profissionais da instituição, a qual é capaz de proporcionar o 
adequado atendimento, sem exposição a risco dos demais acolhidos.

Sobre a segunda hipótese, em julgado do TJPR, observa-se a ponderação sobre duas 
pessoas com transtorno mental acolhidas em ILPI, sendo que um dos abrigados residia 
há quase 30 (trinta) anos na instituição. Tendo em vista relatórios do CREAS e do CAPS 
informando o bom relacionamento deste residente com os demais idosos e funcionários, 
bem como parecer ministerial favorável, entendeu-se necessária sua permanência, como 
um caso excepcional, para não ocasionar “mais traumas e transtornos psicológicos”. No 
entanto, em relação a outra pessoa com transtornos mentais que havia sido há pouco 
tempo abrigada na mesma ILPI, o Tribunal entendeu pela necessidade de sua transferência, 
reforçando as previsões da Lei Federal nº 10.216/2001 e demais  normativas correlatas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA (…) MODIFICAÇÃO DO 
PEDIDO PELO ENTE MINISTERIAL, PARA QUE NÃO HOUVESSE 
A INTERDIÇÃO DA INSTITUIÇÃO, MAS SIM A SUA ADEQUAÇÃO 
A LEGISLAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE 
PROCEDENTE A AÇÃO DETERMINANDO A ADEQUAÇÃO DA 
ESTRUTURA FÍSICA DO LOCAL ATUAL, COM A EXPEDIÇÃO DAS 
LICENÇAS NECESSÁRIAS; CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA 

68 Em se tratando da pessoa com deficiência, é importante considerar a previsão do art. 6º da LBI, que garante 
o direito à família e à convivência familiar e comunitária. Ademais, é recomendável também avaliação social de for-
ma a apurar histórico de vida, relações familiares, entre outras, buscando evitar mais danos que benefícios, isto é, 
comprovando que a situação de mudança pode representar um desencadeador de situação de risco, especialmente 
quando há familiar idoso na mesma instituição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
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ATENDIMENTO DOS IDOSOS, PROIBIÇÃO DE ACOLHIMENTO 
DE PESSOAS COM IDADE INFERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS, 
E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES JUNTO COM O CREAS – 
(…) INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA CRIADAS PARA 
ATENDIMENTO DE IDOSOS, CONSIDERADOS AQUELES POSSUI 
MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS – CONCEITO CRONOLÓGICO 
ADOTADO PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, PELO 
ESTATUTO DO IDOSO E LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO (LEI 
Nº 8.842/1994) – EXISTÊNCIA DE DUAS PESSOAS PORTADORAS DE 
ESQUIZOFRENIA NO ASILO – PREVISÃO EXPRESSA DE PROIBIÇÃO 
DE PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL EM INSTITUIÇÕES 
ASILARES – PECULIARIDADE DO CASO, EM RELAÇÃO AO ABRIGADO 
MAIS ANTIGO – PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO HÁ QUASE 30 
(TRINTA) ANOS – RELATÓRIOS DO CREAS E DECLARAÇÕES DO CAPS, 
INFORMANDO O BOM RELACIONAMENTO DO ACOLHIDO COM OS 
DEMAIS ABRIGADOS E FUNCIONÁRIOS – MEDIDA EXCEPCIONAL 
PARA ATENDER SUA SITUAÇÃO PECULIAR E CUIDADOS PARA NÃO 
OCASIONAR MAIS TRAUMAS E TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS 
– PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL A SUA 
PERMANÊNCIA – ENTENDIMENTO PELA EXCEPCIONALIDADE DO 
CASO E MANUTENÇÃO DO ABRIGADO NA INSTITUIÇÃO – QUANTO 
AO SEGUNDO ABRIGADO COM TRANSTORNOS MENTAIS, SEU 
ACOLHIMENTO DEU-SE À POUCO TEMPO – SITUAÇÕES DIVERSAS 
– EXCEÇÃO QUE NÃO PODE VIRAR REGRA – LEI FEDERAL Nº 
10.216/2001 QUE ESTABELECE A RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
NO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PARA ATENDIMENTO 
DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS E LEI ESTADUAL 
Nº 11.189/1995 QUE REGULAMENTA AS QUESTÕES DE 
INTERNAÇÕES DOS CIDADÃOS COM TRANSTORNOS MENTAIS EM 
ESTABELECIMENTOS SIMILARES AOS HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS 
– PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2048/2009 QUE 
PREVÊ AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS PARA ATENDIMENTO DAS 
PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS – DEVER DO ESTADO E 
DOS MUNICÍPIOS GARANTIREM ATENDIMENTO A ESSAS PESSOAS, 
HAVENDO PREVISÃO LEGAL NÃO APENAS DOS HOSPITAIS 
PSIQUIÁTRICOS, MAS TAMBÉM DA CRIAÇÃO DOS SERVIÇOS 
RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS/MORADIAS – DEFESA DO DIREITO 
À SAÚDE E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – LEGITIMIDADE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO DE AÇÃO NA DEFESA 
DIREITO DIFUSO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – REMESSA DE CÓPIA 
DE PARTE DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA AS DEVIDAS 
PROVIDÊNCIAS – MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO SEGUNDO 
ABRIGADO NO ASILO, ATÉ QUE SEJA ENCONTRADA UMA VAGA 
PARA A SUA TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE 
RISCOS AOS DEMAIS ABRIGADOS – RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJ-PR – APL: 0002531.39.2017.8.16.0100 PR, Relator: 
Desembargador Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 
03/08/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020) 
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(grifos nossos)

Verifica-se que não há, deste modo, uma resposta categórica em abstrato quanto ao 
tema das excepcionalidades para acolhimento em ILPI, demandando-se o cotejamento 
de direitos e de princípios, a partir dos contornos do caso concreto, bem como a atuação 
ministerial para reivindicar o fornecimento e a capilarização das políticas públicas 
condizentes, conforme as normativas em vigor.

Em relação à política de acolhimento institucional para pessoas com deficiência, 
deve-se ter em vista que se encontra em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, com 
status de emenda constitucional, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência. Com base nesta Convenção, foi instituída, em 06 de julho de 2015, a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI (Lei nº 13.146/2015), destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais das pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.

Necessário, neste contexto, frisar o conceito de deficiência apresentado pela LBI, 
que supera o critério estritamente médico anteriormente adotado, para considerar um 
critério biopsicossocial, que leva em consideração também a interação entre o indivíduo e 
as barreiras impostas pela sociedade:

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação.

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 
deficiência. (grifos nossos)

Deste modo, quando da indicação de situações de pessoas adultas que necessitam 
de cuidados continuados e acolhimento institucional, pode-se demandar a realização 
pelo Poder Público municipal da avaliação biopsicossocial prevista na LBI, para identificar 
se o sujeito enquadra-se no conceito de pessoa com deficiência, atraindo, então, todo o 
sistema normativo e protetivo correspondente para si.

Com este novo contorno legislativo, tornou-se incontroverso que o ordenamento 
jurídico nacional não dá espaço à institucionalização das pessoas com deficiência em 
unidades totais (abrigos), buscando-se uma nova perspectiva para as situações que 
demandam acolhimento institucional, primando pela sua reintegração social, assim que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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possível. 
Além disso, buscando apoiar a família e evitar o acolhimento institucional, o art. 39, 

§2º, da LBI, previu que “os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência 
em situação de dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe 
cuidados básicos e instrumentais”. Deste modo, consiste em obrigação do Poder Público 
municipal, no bojo da política de assistência social, disponibilizar este profissional para 
prestar apoio em domicílio nos cuidados necessários para realização das atividades da 
vida diária.

A LBI ainda garante à pessoa com deficiência, segundo preceitua seu artigo 31, o 
direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, a viver com seu cônjuge 
ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente, ou, 
ainda, em residência inclusiva. Assim, a modalidade de acolhimento institucional prevista 
em lei, é a residência inclusiva69, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
sendo voltada à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha 
de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

No entanto, é de conhecimento geral que ainda são poucas as residências inclusivas 
para pessoas com deficiência no Paraná70 e no Brasil, demandado atuação do Ministério 
Público para exigir do Estado e dos Municípios a implementação e a capilarização dessa 
política pública nas mais diversas regiões, fazendo com que, deste modo, esse público 
também possa ter a modalidade de serviço adequado garantido quando necessário.

Enquanto essa implementação não ocorre, observa-se recorrente dificuldade 
na condução de casos que requerem esse tipo de encaminhamento, ensejando 
questionamentos tanto por parte das Promotorias de Justiça com atribuição na defesa 
dos direitos da pessoa com deficiência, como das que possuem atribuição na defesa dos 
direitos da pessoa idosa.

Isso porque, tendo em vista que as ILPIs estão presentes inclusive em municípios 
de pequeno porte, acabam sendo o local por meio do qual as gestões municipais tentam 
suprir a necessidade de respostas imediatas e paliativas a uma problemática muito mais 
desafiadora, que é a estruturação das políticas de atendimento adequadas para cada 
tipo de público, como as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno mental e as 
pessoas adultas que demandam cuidados continuados. Ou seja, o abrigamento de público-
alvo distinto daquele para o qual as ILPIs se destinam acaba por se configurar como uma 
das próprias causas do atraso na implantação das outras políticas públicas apropriadas.

Por conseguinte, certo é que o Ministério Público não pode ser conivente com essa 
omissão estatal na implementação dos direitos já previstos na ordem jurídica. Assim, em 
casos que se verifica essa dificuldade de encaminhamento, necessário trato artesanal e 
atuação articulada entre as diversas áreas de atuação ministerial, para fazer cumprir, seja 
por meio de medidas extrajudiciais ou judiciais, o adequado atendimento às pessoas de 
acordo com suas características, diagnósticos e necessidades.

69 MDS. Orientações sobre o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em 
Residências Inclusivas – Perguntas e Respostas, 2014.

70 No Paraná, por exemplo, tem-se notícia de apenas 12 Residências Inclusivas (modalidade de acolhimento 
para pessoas com deficiência em consonância com o paradigma atual). Seriam 10 unidades municipais (1 em Apuca-
rana, 2 em Cascavel, 1 em Curitiba, 2 em Foz do Iguaçu, 2 em Ponta Grossa e 2 em Toledo) e 2 unidades regionais em 
Irati.

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/caderno_residencias_inclusivas_perguntas_respostas_maio2016.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/caderno_residencias_inclusivas_perguntas_respostas_maio2016.pdf
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4.4. FISCALIZAÇÃO DE ILPIS

No Estatuto da Pessoa Idosa temos claro que essas instituições devem ser objeto de 
fiscalização por diversos atores:

Art. 52. As entidades governamentais e não-governamentais de 
atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, 
Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei.

Quanto à função fiscalizatória do Ministério Público de entidades – quaisquer que 
sejam – de atendimento à pessoa idosa, para além do regramento estatutário antes 
citado, há também a previsão da Constituição do Estado do Paraná71 e da Lei Orgânica 
Nacional do MP (Lei nº 8.625/1993):72

Da doutrina, colhe-se:

A legitimidade de atuação do Ministério Público decorre dessa 
proteção aos direitos da cidadania, conferindo-lhes efetividade, 
em obediência aos princípios constitucionais.

Em sua atuação fiscalizatória, o Ministério Público poderá 
promover as medidas necessárias para garantir os direitos a 
serem preservados, realizando visitas de inspeção, instaurando 
procedimentos, postulando judicialmente se necessário.

Os arts. 60 e 65 do Estatuto do Idoso conferem ao Ministério 
Público a legitimidade para a iniciativa dos procedimentos de 
apuração administrativa e judicial das infrações das entidades de 
atendimento aos idosos, conferindo a efetividade necessária para 
a sua fiscalização.73

Na lição de Roberto Mendes de Freitas Junior temos:

Tão logo iniciem suas atividades, as entidades de atendimento 
aos idosos, governamentais e não-governamentais, ficarão 
submetidas a constante fiscalização, a fim de verificar se estão 
observando todos os direitos e garantias dos idosos abrigados.74

No que pertine à fiscalização das entidades pelos conselhos de direitos, entende-se, 
vem a propósito da natureza de órgão deliberativo e fiscalizador, ou seja, a ele compete 

71 Art. 2º. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional e em ou-
tras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:(…)
 VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, crianças e adolescen-
tes, incapazes ou pessoas portadoras de deficiências;

72 Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, 
incumbe, ainda, ao Ministério Público: (…)
 VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou 
pessoas portadoras de deficiência;

73 JESUS. op. cit., 2005, p. 162. 

74 FREITAS, op. cit., 2017, p.466.
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diagnosticar e debater os problemas que afetam ao idoso no município, propondo soluções 
para a formulação da política municipal de atendimento e fiscalizando sua execução tanto 
pelo setor público quanto pela sociedade civil.

Com efeito, é previsão estatutária:

Art. 7º - 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.

Relativamente à Vigilância Sanitária, Naide Maria Pinheiro leciona:

(…) que deverá proceder com as devidas autuações nas instituições 
de longa permanência e congêneres, que não se encontrarem em 
conformidade com as leis sanitárias de cada município e com o 
artigo 62 do estatuto, inclusive promovendo as interdições totais ou 
parciais do estabelecimento. Interdições essas que se mostrarem 
urgentes e necessárias para a garantia do bem-estar dos idosos.75

A respeito da fiscalização sanitária, a doutrina administrativista  esclarece:

Em verdade, a polícia sanitária dispõe de um elastério muito amplo 
e necessário à adoção de normas e medidas específicas, requeridas 
por situações de perigo presente ou futuro que lesem ou ameacem 
lesar a saúde e a segurança dos indivíduos e da comunidade. Por 
essa razão, o Poder Público dispõe de largo discricionarismo na 
escolha e imposição das limitações de higiene e segurança, em 
defesa da população.

No nosso sistema constitucional os assuntos de saúde e assistência 
pública ficam sujeitos à tríplice regulamentação federal, estadual 
e municipal, por interessarem simultaneamente a todas as 
entidades estatais. É o que se infere do texto e do espírito da CF, 
nos termos do art. 23,II, que estabelece a competência executiva 
comum da União, dos Estados e dos Municípios, cabendo ressaltar 
que toda ação e todo serviço público de saúde deverão integrar 
um “Sistema Único de Saúde – SUS,” a ser organizado nos termos 
dos arts. 198 e 200 da mesma Carta.76

Nesse ponto, destaca-se ainda a lição de Hely Lopes Meirelles sobre o poder de 
polícia:

O objeto do poder de polícia é todo o bem, direito ou atividade 
individual que possa afetar a coletividade ou por em risco a defesa 
nacional, exigindo, por isso mesmo, regulamentação, controle e 

75 PINHEIRO, op. cit. 2008, p. 348.

76 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28ª ed., Ed. Malheiros, São Paulo-SP, 2003, p. 138.
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contenção pelo Poder Público. Com esse propósito a Administração 
pode condicionar o exercício de direitos individuais, por delimitar 
a execução de atividades, como pode restringir o uso de bens que 
afetem a coletividade em geral, ou contrariem a ordem jurídica 
estabelecida ou se oponham aos objetivos permanentes da Nação.

Desde que a conduta do indivíduo ou da empresa tenham 
repercussões prejudiciais à comunidade ou ao Estado, sujeita-se 
ao pode de polícia preventivo ou repressivo, pois ninguém adquire 
direito contra o interesse público.77

Adiante, sobre a polícia sanitária, acrescenta:

A polícia sanitária abrange tudo quanto possa interessar à 
salubridade pública. A amplitude de seu campo de ação está a 
indicar e a aconselhar medidas conjuntas da União, dos Estados e 
do Município.78

Em âmbito estadual, importante fazer constar o quanto disposto no artigo 445, VII, 
do Anexo do Decreto nº 5.711/2002 (Regulamento da organização e funcionamento do 
Sistema Único de Saúde no Estado do Paraná - SUS), no qual as ILPIs estão caracterizadas 
como serviço de interesse à saúde:

Art. 444. Entende-se por serviços de interesse à saúde ou 
estabelecimentos de interesse à saúde, o local, a empresa, a 
instituição pública ou privada, e/ou a atividade exercida por 
pessoa física ou jurídica, que pelas características dos produtos 
e/ou serviços ofertados, possam implicar em risco à saúde da 
população e à preservação do meio ambiente. 

Art. 445. São estabelecimentos e atividades de interesse à saúde: 

(…)

VII. casas de atendimento a crianças, jovens, idosos, de repouso, 
de dependentes químicos, de deficientes físicos e mentais, de 
soropositivos para HIV, etc.; (grifos nossos)

O Código Sanitário do Estado do Paraná (Lei n° 13.331/2001) traz a relevância – 
como não poderia deixar de ser – do fim público envolvido na eliminação, diminuição e 
prevenção de riscos e agravos à saúde. Vejamos:

Art. 37. A atuação da vigilância sanitária e ambiental far-se-á 
integradamente com a vigilância epidemiológica e abrangem um 
conjunto de ações capazes de:

77 MEIRELLES. op. cit. p. 483.

78 Ibidem, p. 492-493.

https://leisestaduais.com.br/pr/decreto-n-5711-2002-parana-aprovado-o-regulamento-da-organizacao-e-funcionamento-do-sistema-unico-de-saude-no-estado-do-parana-sus
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=5982&indice=1&totalRegistros=1&dt=12.3.2020.14.10.57.692
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I - eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde do 
indivíduo e da coletividade;

(…)

§ 1º Na interpretação e aplicação das normas e na execução de 
ações e implementação de serviços de vigilância, os órgãos e 
entidades estaduais e municipais do SUS cuidarão para que sua 
atuação se efetive de modo que melhor garanta a realização do 
fim público a que se dirige. (grifos nossos)

Por fim, cumpre observar que o rol trazido pelo artigo antes referido não é taxativo, 
pois outros órgãos poderão fiscalizar, dentro de suas competências, as ILPIs, como Corpo 
de Bombeiros, setor de Urbanismo do município, Procon, etc.

No tópico 4.1, que versa sobre as exigências legais estabelecidas para as unidades 
de atendimento, anotou-se que a preservação dos vínculos familiares é princípio a ser 
adotado pela ILPI, conjugando-se àquele referente às obrigações das entidades de 
comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono 
moral ou material por parte dos familiares.

Na ocasião das fiscalizações, portanto, é importante atentar para essa questão 
da integração familiar do usuário de ILPI porque, nada obstante todos os aspectos 
constitucionais, legais e principiológicos antes trazidos neste trabalho, a realidade é de 
quase ausência de comunicação ao Ministério Público dos casos de abandono de pessoa 
idosa por familiar em instituições de acolhimento. Ou seja, a lastimável prática tem sido 
de descumprimento da lei.

 
4.5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ILPI

A discussão sobre o tema relacionado à formação profissional do Responsável 
Técnico (RT) por ILPI mostrou-se relevante a partir de insurgências de algumas entidades 
de atendimento paranaenses que sustentaram não ser necessária a habilitação na área 
da saúde para assumir tal função. Dentre os casos que chegaram ao conhecimento do 
Centro de Apoio, chamou a atenção a situação de uma ILPI que possuía como Responsável 
Técnico um profissional com formação superior na área de Desenho Industrial.

A questão envolve a preocupante revogação da Portaria n° 810/89 do Ministério da 
Saúde pela Portaria nº 1.868/2005, do mesmo Ministério, e o silêncio da RDC ANVISA n° 
283/2005, mantido pela RDC ANVISA n° 502/2021 sobre o tema.

Com efeito, a Portaria n° 810/89 previa:

2.1.2 - Direção Técnica

As instituições para idosos devem contar com um responsável 
técnico detentor de título de uma das profissões da área de saúde, 
que responderá pela instituição junto à autoridade sanitária. 
(grifos nossos)

Contudo, a RDC ANVISA nº 283/2005, apenas dizia, assim como faz ipsis litteris a RDC 
ANVISA n° 502/2021, que há necessidade de “formação de nível superior”, sem especificar 
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a área:

Art. 10. A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve 
possuir um Responsável Técnico - RT pelo serviço, que responderá 
pela instituição junto à autoridade sanitária local.

Art. 11. O Responsável Técnico deve possuir formação de nível 
superior. (grifos nossos)

Observa-se que, quando da discussão que ensejou a regulamentação pela ANVISA, 
enfocou-se a perspectiva da autonomia da pessoa idosa e o caráter de residência e 
domicílio coletivo da ILPI, o que acabou por não contemplar a contento o caráter híbrido 
(de saúde e de assistência social) que perfaz as dinâmicas de cuidado dessas instituições. 
Nesse sentido:

O Regulamento Técnico aprovado em setembro de 2005, pela 
Resolução da Diretoria Colegiada 283 da ANVISA, passou a utilizar 
a denominação “instituição de longa permanência”, definindo-a, 
porém, como residência e domicílio coletivo. Embora atribua à ILPI 
responsabilidade com o objetivo de prever a atenção integral à 
saúde do idoso, abordando os aspectos de promoção, proteção 
e prevenção ao excluir de seu quadro de recursos humanos, 
pessoal qualificado para prover assistência à saúde, torna as ILPI 
dependentes de recursos externos, portanto, sem condições para 
atender idosos que apresentem patologias ou perdas funcionais 
que exijam cuidados contínuos e de longa duração. Com o pretexto 
de evitar a medicalização da velhice, ignora a realidade de muitas 
ILPI que registram aumento de idosos fragilizados e com perdas 
cognitivas consideráveis.79 (grifos nossos)

Ainda mais preocupante é o silêncio do Estatuto da Pessoa Idosa sobre a questão. 
Entretanto, traz ele como princípio o envelhecimento digno:

Art. 8º O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua 
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação 
vigente.

Art. 9º - É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção 
à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas 
que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade. (grifos nossos)

Quando tal microssistema eleva o envelhecimento a um direito personalíssimo e a 
sua proteção a um direito social, amplia sobremaneira a responsabilidade tanto do Poder 

79 BORN, Tomiko; BOECHAT, Norberto Seródio. A Qualidade dos Cuidados ao Idoso Institucionalizado. In: FREI-
TAS, Elizabete Viana de et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
p. 1823. Disponível em: <https://ftramonmartins.files.wordpress.com/2016/09/tratado-de-geriatria-e-gerontologia-
-3c2aa-ed.pdf>.

https://ftramonmartins.files.wordpress.com/2016/09/tratado-de-geriatria-e-gerontologia-3c2aa-ed.pdf
https://ftramonmartins.files.wordpress.com/2016/09/tratado-de-geriatria-e-gerontologia-3c2aa-ed.pdf
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Público quanto de entidades, da família e da sociedade em atender de forma adequada 
todos os aspectos da vida do cidadão que alcançou 60 anos de idade.

É certo que, na estrutura protetiva, as Instituições de Longa Permanência para Idosos 
estão tipificadas como equipamentos da assistência social. Com efeito, de acordo com a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009), trata-se 
de serviço de proteção social especial de alta complexidade.

O Estatuto da Pessoa Idosa menciona tais entidades em capítulo da assistência social 
(Capítulo VIII - artigo 35), entretanto, adiante, no Título IV - Da Política de Atendimento ao 
Idoso, Capítulo II, traz dentre as obrigações da ILPI referência a direitos e responsabilidades 
no âmbito da saúde:

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento:

(…)

II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os 
idosos;

(…)

VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do 
idoso;

(…)

XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação 
específica. (grifos nossos)

A Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94), ao tempo em que prevê no artigo 4º, 
inciso V, como diretriz a “capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 
geriatria e gerontologia e na prestação de serviços”, no aspecto da saúde, dispõe de forma 
explícita sobre as ILPIs referenciadas como “instituições geriátricas e similares”:

Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são 
competências dos órgãos e entidades públicos: 

II - na área de saúde:

(…) 

c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições 
geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do Sistema 
Único de Saúde; (grifos nossos)

 
O Estatuto da Pessoa Idosa incorporou esse mesmo conceito no artigo 3º, §1º, 

quando trata da garantia de prioridade:

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 
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cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

(…)

VI - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas 
de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 
(grifos nossos)

As previsões acima, tanto no sentido da capacitação e reciclagem dos recursos 
humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços, quanto na 
adoção e aplicação de normas de funcionamento das ILPIs com fiscalização pelos gestores 
do SUS, autorizam a interpretação de que essas instituições reclamam um hibridismo entre 
assistência social e saúde, a bem da população idosa.

A própria RDC ANVISA n° 502/2021, na subseção que trata da  saúde, dispõe sobre a 
obrigação da ILPI de elaborar o Plano Integral de Atenção à Saúde dos residentes:

Art. 36. A Instituição deve elaborar, a cada 2 (dois) anos, um Plano 
de Atenção Integral à Saúde dos residentes, em articulação com o 
gestor local de saúde.

Art. 37. O Plano de Atenção à Saúde deve contar com as seguintes 
características:

I - ser compatível com os princípios da universalização, equidade 
e integralidade;

II - indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente, 
em todos os níveis de atenção, sejam eles públicos ou privados, 
bem como referências, caso se faça necessário;

III - prever a atenção integral à saúde do idoso, abordando os 
aspectos de promoção, proteção e prevenção; e

IV - conter informações acerca das patologias incidentes e 
prevalentes nos residentes.

Art. 38. A instituição deve avaliar anualmente a implantação 
e efetividade das ações previstas no plano, considerando, no 
mínimo, os critérios de acesso, resolubilidade e humanização. 
(grifos nossos)

No mesmo item, a norma ainda prevê que o Responsável Técnico da ILPI terá como 
funções:

Art. 40. Cabe ao Responsável Técnico - RT da Instituição a 
responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos idosos, 
respeitados os regulamentos de vigilância sanitária quanto à 
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guarda e administração, sendo vedado o estoque de medicamentos 
sem prescrição médica.

Art. 41. A Instituição deve dispor de rotinas e procedimentos 
escritos, referente ao cuidado com o idoso.

Art. 42. Em caso de intercorrência médica, cabe ao RT providenciar 
o encaminhamento imediato do idoso ao serviço de saúde de 
referência previsto no plano de atenção e comunicar a sua família 
ou representante legal.

Art. 43. Para o encaminhamento, a instituição deve dispor de um 
serviço de remoção destinado a transportar o idoso, segundo o 
estabelecido no Plano de Atenção à Saúde.. (…) (grifos nossos)

Com base em todo o exposto, surge a indagação sobre como poderá, uma pessoa 
sem qualquer formação na área da saúde (por exemplo, um desenhista industrial) ocupar 
o cargo de Responsável Técnico da instituição, com responsabilidade sobre controle sobre 
medicamentos em uso pelas pessoas idosas, respeitados os regulamentos de vigilância 
sanitária quanto à guarda e administração? 

Fica evidente o exercício irregular de profissão.
Outra dúvida que também causa inquietação e merece reflexão: como um Responsável 

Técnico sem formação alguma na área de saúde poderá avaliar a existência ou não de 
intercorrência médica para, conforme o dispositivo antes citado, providenciar o imediato 
encaminhamento para atendimento em serviço de saúde?

Quanto à guarda e administração de medicamentos, há o “Protocolo de Segurança 
na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos”80 da ANVISA, coordenado pelo 
Ministério da Saúde e ANVISA, em parceria com FIOCRUZ e FHEMIG, que prevê e alerta:

7. Práticas seguras na administração de medicamentos

A administração de medicamentos é um processo multi e 
interdisciplinar, que exige conhecimento técnico e prática. Para 
a administração segura, são necessários conhecimentos sobre 
Farmacologia, Anatomia, Fisiologia, Microbiologia e Bioquímica. 

(…) 

A etapa de administração é a última barreira para evitar um erro 
de medicação derivado dos processos de prescrição e dispensação, 
aumentando, com isso, a responsabilidade do profissional que 
administra os medicamentos. Um erro na administração de 
medicamento pode trazer graves consequências aos pacientes 
(…). (grifos nossos)

80 Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Protocolo de Segurança na 
Prescrição, uso e Administração de Medicamentos. 2013. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fio-
cruz.br/wp-content/uploads/2020/01/protoc_identificacaoPaciente.pdf>.

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/01/protoc_identificacaoPaciente.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/01/protoc_identificacaoPaciente.pdf
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Acresça-se a esse panorama as já discutidas vedações do artigo 19 do Decreto Federal 
nº 9.921/2019 (permanência em ILPIs de pessoas idosas com doenças que exijam assistência 
médica permanente ou de enfermagem intensiva) e da Lei nº 10.216/2001 (internação de 
pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, 
desprovidas dos recursos mencionados na lei e que não assegurem aos pacientes os 
direitos também enumerados pela legislação).

Repete-se, a presença de pessoa doente, com transtorno mental ou com deficiência 
intelectual em ILPI tem como balizador o critério médico previsto no Decreto Federal nº 
9.921/2019: “A permanência ou não do idoso doente em instituições asilares, de caráter 
social, dependerá de avaliação médica prestada pelo serviço de saúde local.”

Por conseguinte, o primeiro profissional a decidir sobre a necessidade de avaliação 
médica pelo serviço de saúde local para apurar a regularidade ou não da permanência na 
ILPI dos “que tenham doenças que exijam assistência médica permanente ou assistência 
de enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco a sua vida ou a vida 
de terceiros”, é o Responsável Técnico, que se não tiver conhecimentos na área de saúde, 
poderá trazer riscos para os usuários.

Mais um acréscimo é necessário neste esforço argumentativo acerca da necessidade 
de formação superior em saúde do Responsável Técnico. Vejamos.

A Portaria SEAS nº 2.854/200081 (posteriormente alterada pela Portaria SEAS n° 
2874/200082), que estabeleceu as modalidades de atendimento à pessoa idosa, a forma 
e as condições de funcionamento das instituições e dos programas de atenção ao idoso, 
entende que:

Atendimento integral institucional - é aquele prestado em 
instituições acolhedoras conhecidas como: abrigo, asilo, lar e casa 
de repouso, durante o dia e a noite, às pessoas idosas em situação 
de abandono, sem família ou impossibilitadas de conviver com 
suas famílias. Estas instituições deverão garantir a oferta de 
serviços assistenciais, de higiene, alimentação e abrigo, saúde, 
fisioterapia, apoio psicológico, atividades ocupacionais, de lazer, 
cultura e outros, de acordo com as necessidades dos usuários. 
(grifos nossos)

A Portaria SEAS nº 73/2001, do antigo Ministério da Previdência e Assistência Social, 
que trouxe normas de funcionamento de serviços de atenção ao idoso no Brasil, previu in 
verbis: 

Atendimento integral institucional - é aquele prestado em uma 
instituição asilar, prioritariamente aos idosos sem famílias, 
em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes serviços 
nas áreas social, psicológica, médica, de fisioterapia, de 
terapia ocupacional, de enfermagem, de odontologia e outras 
atividades especificas para este segmento social. Tratam-se de 

81 Brasil. Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS). Portaria n° 2.854 de 19 de julho de 2000. Disponível 
em: <http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Portaria_2854_2000.pdf>.

82 Brasil. Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS). Portaria n° 2.874 de 30 de agosto de 2000. Dispo-
nível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/assistencia_social/portarias/2000/Portaria%20no%20
2.874-%20de%2030%20de%20agosto%20de%202000.pdf>
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estabelecimento com denominações diversas, correspondentes 
aos locais físicos equipados para atender pessoas com 60 anos 
e mais, sob regime de internato, mediante pagamento ou não, 
durante um período indeterminado e que dispõe de um quadro 
de recursos humanos para atender às necessidades de cuidados 
com assistência, saúde, alimentação higiene, repouso e lazer dos 
usuários e desenvolver outras atividades que garantam qualidade 
de vida. São exemplos de denominações: abrigo, asilo, lar, casa 
de repouso, clínica geriátrica ancianato. Estes estabelecimentos 
poderão ser classificados segundo as modalidades, observando a 
especialização de atendimento. (grifos nossos)

Essa Portaria distingue modalidades de ILPI e estabelece os recursos humanos 
necessários a cada uma delas: 

9.1.1 - Modalidade I

É a instituição destinada a idosos independentes para Atividades 
da Vida Diária (AVD), mesmo que requeiram o uso de algum 
equipamento de auto-ajuda, isto é, dispositivos tecnológicos que 
potencializam a função humana, como por ex., andador, bengala, 
cadeira de rodas, adaptações para vestimenta, escrita, leitura, 
alimentação, higiene, etc. Capacidade máxima recomendada: 40 
pessoas, com 70% de quartos para 4 idosos e 30% para 2 idosos.

9.1.2 - Modalidade II

É a instituição destinada a idosos dependentes e independentes 
que necessitam de auxílio e de cuidados especializados e que 
exijam controle e acompanhamento adequado de profissionais 
de saúde. Não serão aceitos idosos portadores de dependência 
física acentuada e de doença mental incapacitante. Capacidade 
máxima recomendada: 22 pessoas, com 50% de quartos para 4 
idosos e 50% para 2 idosos.

9.1.3 - Modalidade III

É a instituição destinada a idosos dependentes que requeiram 
assistência total, no mínimo, em uma Atividade da Vida Diária 
(AVD). Necessita de uma equipe interdisciplinar de saúde. 
Capacidade máxima recomendada: 20 pessoas, com 70% de 
quartos para 2 idosos e 30% para 4 idosos.

9.2 - Objetivo

Garantir aos idosos em estado de vulnerabilidade serviços de 
atenção biopsicossocial, em regime integral, de acordo com as 
suas necessidades, priorizando sempre que possível, o vínculo 
familiar e a integração comunitária.
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9.3 - Público Alvo

Idosos dependentes e ou independentes em estado de 
vulnerabilidade social, com e ou sem vínculo familiar que não 
dispõe de condições de permanecer em sua família ou em seu 
domicílio.

9.4 - Rede de Parceria / Ações Articuladas

Ministério da Previdência e Assistência Social - SEAS, Ministério da 
Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, de Assistência 
Social ou congênere, famílias, universidades, organizações não-
governamentais, voluntários, e outros.

9.5 - Custo Per Capita e Forma de Manutenção

* O quadro de profissionais será das secretarias estaduais e/
ou municipais de saúde, assistência social e/ou congênere. 
* O coordenador deverá ser de nível superior e pertencer a equipe de trabalho. 
* Estas 6 horas serão distribuídas de acordo com a especificidade de cada idoso e da 
especificidade de cada profissão.

9.5.1 - Forma de Manutenção

Termo de cooperação técnica e financeira inter-ministerial e inter-
governamental, conforme especificidade e competência de cada 
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área de atuação.

9.6 - Grade de atividades

- Atendimento e Apoio individual e sócio-familiar 
- Atendimento biopsicossocial aos idosos, de acordo com 
suas necessidades. 
- Atividades lúdicas, sociais, esporte, laborativas, produtivas, 
e de integração social. 
- As atividades deverão sempre ser planejadas em parceria 
e com a participação efetiva dos idosos, respeitando suas 
demandas e aspectos socio-culturais do idoso e da região onde 
está inserido.

9.7 - Recursos Humanos

Obs.: * Os recursos humanos devem ser das Secretarias Municipais e/ou Estaduais 
de Saúde, Assistência Social ou congênere e estar em disponibilidade nas Unidades 
de Referência do Município, e estabelecer uma rede de suporte às Instituições de 
Atendimento Integral Institucional.

** Um dos recursos humanos da equipe, nível superior deverá ser o coordenador do 
serviço.

*** Este quadro corresponde a necessidades e de cada instituição cada modalidade 
de atendimento

9.8 - Descrição de Equipamentos
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Os equipamentos abaixo indicados serão adaptados de acordo 
com as necessidades das instituições a serem instaladas ou 
revitalizadas, bem como de acordo com o público-alvo a ser 
atendido. 

Sobre os graus de dependência do idoso, a RDC ANVISA n° 502/2021 define: 

Art. 3º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições:

(…)

II - dependência do idoso: condição do indivíduo que requer o 
auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para realização 
de atividades da vida diária;

(…)

IV - grau de dependência do idoso:

1. grau de dependência I: idosos independentes, mesmo que 
requeiram uso de equipamentos de auto-ajuda;

2. grau de dependência II: idosos com dependência em até 
três atividades de autocuidado para a vida diária tais como: 
alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento 
cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; e

3. grau de dependência III: idosos com dependência que requeiram 
assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida 
diária e ou com comprometimento cognitivo; (grifos nossos)

Ora, a prática profissional demonstra que, invariavelmente, quem terá a função de 
definir e operacionalizar o que é necessário conforme o grau de dependência do acolhido 
é o Responsável Técnico. Então, mais uma vez, sustenta-se o risco de ele não ter formação 
superior na área da saúde. Ainda, por óbvio, quanto maior o grau de dependência da 
pessoa idosa atendida, maior o custo para a entidade (com ou sem fins lucrativos) e a 
decisão sobre tão delicada situação pode envolver interesses financeiros e não de saúde. 
Com efeito, a pessoa idosa classificada como grau de dependência III impõe um quadro de 
pessoal e recursos maiores, haja vista que é mais dependente de cuidados, considerando 
suas fragilidades de saúde.

A pandemia de COVID-19 veio reforçar dramaticamente o temor que ronda a questão 
da formação do Responsável Técnico de ILPI. Com efeito, em local de aglomeração de 
pessoas idosas, o rigor técnico-científico se impõe, para evitar situações trágicas, como as 
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ocorridas, por exemplo, na Espanha83, na Itália, na França84 e, posteriormente, nos EUA85 
e no Canadá86.

Neste ponto, inclusive, sobre a maior suscetibilidade dos idosos residentes em ILPIs 
a doenças, é importante consignar que “por apresentarem maior grau de dependência e 
maior número de doenças que os idosos que vivem na comunidade, têm maior risco de 
adquirir doença infecciosa.”87

A integralidade na atenção trazida pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
(Portaria nº 2.528/2006, do Ministério da Saúde), reforça o quanto aqui defendido ao 
apontar que:

A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta a grande 
interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que 
influenciam a saúde dos idosos e a importância do ambiente no 
qual está inserido. A abordagem também precisa ser flexível e 
adaptável às necessidades de uma clientela específica. (…)

Na sequência, também no item que trata à “Atenção Integral e Integrada à Saúde da 
Pessoa Idosa” (3.2), a referida Política Nacional considera idoso frágil ou em situação de 
fragilidade, entre outros, aquele que vive em ILPI, estabelecendo que: 

De acordo com a condição funcional da pessoa idosa serão 
estabelecidas ações de atenção primária, de prevenção – primária, 
secundária e terciária –, de reabilitação, para a recuperação da 
máxima autonomia funcional, prevenção do declínio funcional, e 
recuperação da saúde. Estarão incluídas nessas ações o controle 
e a prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis. 
(grifos nossos)

Chama ainda a atenção, nesse sentido, o artigo 9 do Decreto nº 9921/19, in verbis:

Art. 9º Compete ao Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde, em articulação com as secretarias de 
saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

83 Vide reportagem “Coronavírus: idosos abandonados são encontrados mortos em asilos na Espanha”. BBC 
NEWS Brasil. 24 de mar. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52025727>.

84 Vide reportagem “Coronavírus devasta asilos de idosos na Europa”. Estado de São Paulo. 24 de mar. de 2020. 
Disponível em: <https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-devasta-asilos-de-idosos-na-euro-
pa,70003245767>.

85 Vide reportagem ”Polícia encontra 17 corpos, com suspeita de coronavírus, empilhados em geladeira de 
asilo nos EUA”. Yahoo Notícias. 16 de abr. de 2020. https://br.noticias.yahoo.com/pol%c3%adcia-encontra-17-corpos-
-com-114044571.html>.

86 Vide reportagem “Morte em massa por Covid-19 de idosos abandonados em asilo choca o Canadá”. Cor-
reio Braziliense. 18 de abr. de 2020. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mun-
do/2020/04/18/interna_mundo,846007/morte-em-massa-por-covid-19-de-idosos-abandonados-em-asilo-choca-o-
-can.shtml>.

87 COSTA, Elisa Franco de Assis; TEIXEIRA, Isadora Crosara Alves; VICTOY, Loiane Moraes Ribeiro. Pneumonias. 
In: FREITAS, Elizabete Viana de et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013, p. 911. Disponível em: <https://ftramonmartins.files.wordpress.com/2016/09/tratado-de-geriatria-e-geronto-
logia-3c2aa-ed.pdf>.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52025727
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-devasta-asilos-de-idosos-na-europa,70003245767
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-devasta-asilos-de-idosos-na-europa,70003245767
https://br.noticias.yahoo.com/pol%C3%ADcia-encontra-17-corpos-com-114044571.html
https://br.noticias.yahoo.com/pol%C3%ADcia-encontra-17-corpos-com-114044571.html
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I - garantir à pessoa idosa a assistência integral à saúde, entendida 
como o conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços 
preventivos e curativos, nos diversos níveis de atendimento do 
Sistema Único de Saúde – SUS;

(…)

VIII - desenvolver e apoiar programas de prevenção, de educação 
e de promoção à saúde da pessoa idosa, de forma a:

IX - adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições 
geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do SUS;

X - elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares e 
acompanhar a sua implementação;

XI - desenvolver formas de cooperação entre as secretarias de saúde 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, as organizações 
não governamentais e entre os centros de referência em geriatria 
e gerontologia, para treinamento dos profissionais de saúde;

(…)

XIII - elaborar e apoiar estudos e pesquisas de caráter 
epidemiológico com vistas à ampliação do conhecimento sobre a 
pessoa idosa e subsidiar as ações de prevenção, de tratamento e 
de reabilitação; e

XIV - estimular a criação, na rede de serviços do SUS, de centros 
de cuidados diurno, a saber hospital-dia e centro-dia, de unidades 
de atendimento domiciliar e de outros serviços alternativos para a 
pessoa idosa. (grifos nossos)

Restou, portanto, evidente que a formação na área de saúde do RT é indispensável para 
que a ILPI desempenhe suas funções de forma regular e segura. Assim, o aprimoramento 
legislativo, ao menos no Estado do Paraná, era medida inafastável. E, com tal argumentação, 
o CAOPIPCD elaborou esboço inicial de Projeto de Lei que, após análise da Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (SUBJUR), com apoio da Procuradoria-Geral de 
Justiça, foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP)88. 

A votação favorável, de forma unânime, culminou na publicação da Lei Estadual 
nº 20.362/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Responsável Técnico (RT) por 
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) possuir formação em nível superior na 
área de saúde, prevendo:

Art. 1º O Responsável Técnico por Instituição de Longa Permanência 

88 Sancionada lei estadual exigindo que Responsável Técnico (RT) por ILPI tenha formação superior na área de 
saúde. CAOP Informa. 04 de nov. de 2020. Disponível em: <https://idoso.mppr.mp.br/2020/11/87/Sancionada-lei-es-
tadual-exigindo-que-Responsavel-Tecnico-RT-por-ILPI-tenha-formacao-superior-na-area-de-saude.html>. 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=241089&indice=1&totalRegistros=254&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=241089&indice=1&totalRegistros=254&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=0&isPaginado=true
https://idoso.mppr.mp.br/2020/11/87/Sancionada-lei-estadual-exigindo-que-Responsavel-Tecnico-RT-por-ILPI-tenha-formacao-superior-na-area-de-saude.html
https://idoso.mppr.mp.br/2020/11/87/Sancionada-lei-estadual-exigindo-que-Responsavel-Tecnico-RT-por-ILPI-tenha-formacao-superior-na-area-de-saude.html
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para Idosos deve, obrigatoriamente, possuir formação em nível 
superior na área de saúde. (grifos nossos)

Por evidente, este é um passo – dentre os muitos necessários – para a assimilação 
da realidade das ILPIs como estabelecimentos híbridos de saúde e assistência social, 
conforme adiante abordado. 

4.6. CUIDADOS PROLONGADOS E CUIDADOS PALIATIVOS

Não é raro aportarem nas Promotorias de Justiça notícias sobre pessoas idosas em 
situação de alta hospitalar, mas que não possuem familiares para acolhê-las ou se recusam 
a tanto. Tal recusa pode ser imotivada. Porém, muitas vezes as famílias não sabem ou não 
conseguem prestar o atendimento devido pós alta hospitalar, com os manejos indicados, 
criando-se um impasse. 

São, assim, casos de pessoas idosas dependentes, em situação de vulnerabilidade, 
que permanecem internadas em leitos hospitalares indefinidamente, mesmo após 
prescrição médica de alta, as quais acabam ficando mais suscetíveis a enfermidades (como 
a infecção hospitalar, por exemplo) e retirando a vaga daqueles pacientes que de fato 
precisam de internação por questões de saúde. Chegou-se até mesmo a adotar para essa 
situação anômala a denominação “internação social”.

Não serão essas pessoas idosas público de ILPI, conforme antes visto, por conta 
da vedação do artigo 19, do Decreto n° 9921/2019. Por isso, faz-se imprescindível 
a estruturação pelo Poder Público de políticas voltadas aos cuidados continuados e 
integrados e aos cuidados paliativos. 

Tendo como premissa que a saúde e assistência social são partes constitutivas 
do sistema de seguridade social (art. 194 da Constituição Federal), o qual garante a 
“universalidade da cobertura e do atendimento”, fundamental que atuem de forma 
integrada para oferecer o suporte à população que demanda proteção social e cuidados 
prolongados, a qual carece de política pública sociossanitária para propiciar seu adequado 
atendimento. 

Neste contexto, a Portaria n° 2.809/2012, do Ministério da Saúde, estabeleceu 
parâmetros para a utilização dos leitos de cuidados prolongados na rede de atenção à 
saúde, dispondo:

Art. 1º Esta Portaria estabelece a organização dos Cuidados 
Prolongados para retaguarda à Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências (RUE) e demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º Os Cuidados Prolongados poderão se organizar nas 
seguintes formas:

I - Unidade de Internação em Cuidados Prolongados como serviço 
dentro de um Hospital Geral ou Especializado (UCP); ou

II - Hospital Especializado em Cuidados Prolongados (HCP).

Art. 3º As UCP e HCP se constituem em uma estratégia de cuidado 
intermediária entre os cuidados hospitalares de caráter agudo 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt2809_07_12_2012.html
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e crônico reagudizado e a atenção básica, inclusive a atenção 
domiciliar, prévia ao retorno do usuário ao domicílio. 

Art. 4º Os Cuidados Prolongados destinam-se a usuários em 
situação clínica estável, que necessitem de reabilitação e/ou 
adaptação a sequelas decorrentes de processo clínico, cirúrgico 
ou traumatológico.

Art. 5º Os Cuidados Prolongados têm como objetivo geral a 
recuperação clínica e funcional, a avaliação e a reabilitação integral 
e intensiva da pessoa com perda transitória ou permanente de 
autonomia potencialmente recuperável, de forma parcial ou total, 
e que não necessite de cuidados hospitalares em estágio agudo.

Parágrafo único. São considerados usuários em situação de 
perda de autonomia aqueles com limitações físicas, funcionais, 
neurológicas e/ou motoras, restritos ao leito, ou em qualquer 
condição clínica que indique a necessidade de cuidados 
prolongados em unidade hospitalar. (grifos nossos)

Desse modo, tem-se que os leitos de cuidados prolongados devem ser utilizados com 
o objetivo de oferecer cuidado intermediário e internação por prazo determinado, como 
estratégia intermediária e prévia ao retorno do usuário ao domicílio, não como instituição 
de longa permanência ou serviço de acolhimento, caraterística da política de Assistência 
Social. 

No âmbito dos cuidados paliativos, tema abordado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) desde 199089, destaca-se a regulação trazida por meio da Resolução nº 
41/2018, do Ministério da Saúde:

(…) Considerando a pactuação ocorrida na Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) no dia 31 de outubro de 2018, resolve:

Art. 1º Dispor sobre as diretrizes para a organização dos cuidados 
paliativos, à luz dos cuidados continuados integrados, no âmbito 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Parágrafo único. Os cuidados paliativos deverão fazer parte dos 
cuidados continuados integrados ofertados no âmbito da RAS.

Art. 2º Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por 
uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade 
de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que 
ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da 
identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e 
demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.

89 BRASIL. Ministério da Saúde. Serviços de Cuidado Paliativo – Gestão da Qualidade. Disponível em: <https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/gestao_da_qualidade.pdf>. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51520746/do1-2018-11-23-resolucao-n-41-de-31-de-outubro-de-2018-51520710#:~:text=1%C2%BA%20Dispor%20sobre%20as%20diretrizes,%C3%9Anico%20de%20Sa%C3%BAde%20(SUS).&text=Os%20cuidados%20paliativos%20dever%C3%A3o%20fazer,ofertados%20no%20%C3%A2mbito%20da%20RAS.
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51520746/do1-2018-11-23-resolucao-n-41-de-31-de-outubro-de-2018-51520710#:~:text=1%C2%BA%20Dispor%20sobre%20as%20diretrizes,%C3%9Anico%20de%20Sa%C3%BAde%20(SUS).&text=Os%20cuidados%20paliativos%20dever%C3%A3o%20fazer,ofertados%20no%20%C3%A2mbito%20da%20RAS.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/gestao_da_qualidade.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/gestao_da_qualidade.pdf
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Parágrafo único: Será elegível para cuidados paliativos toda 
pessoa afetada por uma doença que ameace a vida, seja aguda 
ou crônica, a partir do diagnóstico desta condição. (grifos nossos)

Logo, tanto as pessoas idosas com alto grau de dependência, como as pessoas adultas 
nessas condições (especialmente aquelas que necessitam da prestação de políticas públicas 
pelo Estado diante da vulnerabilidade socioeconômica e da impossibilidade custear clínicas 
particulares ou cuidadores em domicílio, bem como pela falta de retaguarda familiar) 
carecem de respostas não só na área da saúde, como da assistência social. Demonstra-se, 
destarte, a urgência da consolidação de uma Política Nacional para organizar esses cuidados 
no âmbito do SUS, irradiando-se, de modo articulado, aos demais entes federados.

Atualmente, há no Ministério da Saúde o documento “Orientações Técnicas para a 
Elaboração e Implantação da Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Pessoa Idosa 
no SUS”90, elaborado pela equipe da Coordenação Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
em parceria com profissionais especialistas nas áreas de geriatria e gerontologia e de 
medicina de família, onde, dentre outros temas, são abordados os cuidados prolongados 
e paliativos.

Contudo, a Portaria nº 2.528/2006, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, deixa de tratar desses importantes temas de forma explícita, inobstante afirme a 
integralidade da atenção.

Nesse ponto, é imperiosa a reflexão sobre o direito à saúde da pessoa idosa. Vejamos 
a disposição constitucional:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (grifos nossos)

Ora, quando a pessoa idosa está em situação de alta hospitalar, mas requer cuidados 
acentuados, estão em jogo os seus direitos à recuperação e à reabilitação.

Buscando subsídio no Estatuto da Pessoa Idosa, temos, na mesma linha:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, 
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 às pessoas idosas. (grifos nossos)

Portanto, quando detectada situação que demande a disponibilização dos cuidados 
continuados ou paliativos para pessoa idosa que não estejam sendo dispensados, cabe 
instar a autoridade de saúde a tanto.

90 BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações Técnicas para a Elaboração e Implantação da Linha de Cuidado 
para a Atenção Integral à Pessoa Idosa no SUS. 2018. Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/publica-
cao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Orientacoes_Implementacao_Linha_Cuidado_AtencaoIntegral_Saude_Pessoa_Ido-
sa_SUS.pdf>. 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Orientacoes_Implementacao_Linha_Cuidado_AtencaoIntegral_Saude_Pessoa_Idosa_SUS.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Orientacoes_Implementacao_Linha_Cuidado_AtencaoIntegral_Saude_Pessoa_Idosa_SUS.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Orientacoes_Implementacao_Linha_Cuidado_AtencaoIntegral_Saude_Pessoa_Idosa_SUS.pdf
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Sobre a importância da articulação intersetorial para garantir a atenção integral à 
saúde das pessoas idosas, o já citado documento do Ministério da Saúde, com orientações 
acerca da elaboração e implantação da Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Pessoa 
Idosa, aponta:

A atenção integral à saúde das pessoas idosas é, necessariamente, 
intersetorial, uma vez que o setor saúde é apenas um dos aspectos 
que compõem o cuidado, considerando a necessidade de ações 
em todos os campos que promovam e protejam o envelhecimento 
saudável. Algumas questões notoriamente implicadas na 
autonomia e na qualidade de vida das pessoas idosas apontam a 
necessidade de uma relação mais estreita dos serviços de saúde 
com os serviços socioassistenciais vinculados à rede do SUAS para 
viabilizar o acesso aos cuidados de longa duração, à tecnologias 
assistivas, à reabilitação em saúde, reabilitação profissional e a 
benefícios previdenciários e socioassistenciais. (…)

A organização de uma política intersetorial de cuidados abrangente 
que inclua serviços comunitários intermediários de suporte e a 
ampliação dos serviços domiciliares para as pessoas idosas, com 
respaldo às famílias, ainda é uma lacuna e exige a atenção dos 
gestores das políticas sociais em todos os níveis federativos.91 
(grifos nossos)

Por fim, cabe apontar a existência de previsões sobre a atenção especializada em 
domicílio ou internação domiciliar, alternativas que devem ser valorizadas quando 
possível – Plano de Atenção Domiciliar – na forma preconizada na Resolução RDC ANVISA 
nº 11/2006, vez que ao possibilitar a assistência à pessoa idosa em seu próprio domicílio, 
tem o condão de evitar institucionalizações desnecessárias, auxiliando a família que cuida. 

5. ENSINAMENTOS QUE A PANDEMIA TROUXE

Relatando, brevemente, a atuação do Centro de Apoio Operacional com atribuição 
nas áreas de defesa dos direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, especialmente 
na busca pela garantia dos direitos da população acima de 60 anos de idade no cenário da 
pandemia da Covid-19, temos que o anúncio da emergência sanitária colocou no cenário 
de todos nós indagações e preocupações infinitas, que se avolumaram com o anúncio pela 
OMS do reconhecimento de pandemia.

Buscas foram feitas nas referências históricas, como a “gripe espanhola” e “peste 
negra”, além do acompanhamento de discussões médicas. Contatos foram estreitados 
dentro e fora do Ministério Público, inclusive em âmbito nacional. 

Naturalmente, o rastreio de informações estava centrado em considerar todas as 
possíveis consequências que a pandemia poderia trazer para pessoas idosas e pessoas com 
deficiência, eis que desde o início ficou evidente que aquelas eram mais suscetíveis aos 

91 Orientações Técnicas para a Elaboração e Implantação da Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Pessoa 
Idosa no SUS. p. 57-58.
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efeitos da doença. Podemos citar como primeiros documentos científicos o da UFMG, de 
16/03/2020, sob o título “A Pandemia por Coronavírus e o Idoso”, já indicando os cuidados 
necessários para idosos residentes em ILPIs. Também, o posicionamento da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG, datado de 15/03/2020, no sentido da 
necessidade de restrição de contato social de idosos, além de alertar:

Idosos que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs) 
representam grupo de alto risco para complicações pelo vírus, 
uma vez que tendem a ser mais frágeis.(…)

Alarmantes eram as notícias que chegavam do exterior, pois vimos verdadeiras 
“bombas” que instituições se tornaram em trágicas situações, como a ocorrida na Espanha, 
onde foram localizados idosos muito doentes sem atendimento e mortos em seus leitos 
em asilos locais. Na Itália e na França, onde cenário catastrófico se instalou igualmente e, 
posteriormente, nos EUA e no Canadá92.

Nesse ponto, houve uma crença muito forte de que seriam pessoas idosas, apenas, as 
afetadas. Então, começaram a surgir notícias de restrição de direitos por gestores públicos 
municipais o que nos levou a escrever texto orientativo, com objetivo de auxiliar, em 
especial, os Promotores de Justiça do MPPR que possuem atribuição na área, intitulado 
“Cidadania do Idoso em Tempos de COVID-19”93. 

Nele ponderou-se sobre alguns posicionamentos equivocados que resultavam 
em negar direitos de cidadania, exemplificando com comentários sobre idosos que 
“teimavam” em sair para a rua, na comparação entre eles e crianças, numa infantilização 
indevida, que chega a ser considerada cientificamente como violência psicológica. 
Citou-se até conhecimento de debate em um grupo de advogados cogitando se caberia 
curatela em relação ao idoso renitente, para que o curador vedasse sua saída e que houve 
município paranaense que editou ato administrativo de controle da presença de idosos 
nos estabelecimentos que estavam abertos permitindo apenas nos casos em que não 
houvesse familiares ou conhecidos que pudessem realizar as compras por eles. 

Impunha-se, portanto, reafirmar o direito de igualdade, bem assim o direito à 
liberdade, conforme prevê o Estatuto da Pessoa Idosa. Nessa linha, foi necessário defender 
a excepcionalidade da curatela e, de outro lado, esclarecer que era inevitável analisar 
as medidas necessárias para garantir a coexistência dos direitos das pessoas idosas e 
do direito de todos à manutenção da saúde pública, citando as medidas protetivas do 
Estatuto da Pessoa Idosa e que as famílias que se preocupam com a insistência dos 
idosos não infectados em saírem poderiam buscar auxílio junto ao Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa, às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, como forma 
de convencimento. Em conclusão, defendeu-se que o contexto de pandemia não poderia 
servir como escusa para violação dos direitos da população idosa:

Assim é que, mesmo em contexto de pandemia, não se justifica o 
desrespeito às garantias e direitos dos idosos, devendo o Ministério 
Público atuar de forma resolutiva e respeitosa, para a efetivação 
da cidadania desta parcela da população. Ao mesmo tempo em 

92 Vide NRs n° 84, 85, 86 e 87, todas à p. 76.

93 BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. Cidadania do Idoso em Tempos de COVID-19. Disponível em: <https://idoso.
mppr.mp.br/arquivos/File/CIDADANIA_DO_IDOSO_EM_TEMPOS_DE_COVID-19.pdf>. 

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/CIDADANIA_DO_IDOSO_EM_TEMPOS_DE_COVID-19.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/CIDADANIA_DO_IDOSO_EM_TEMPOS_DE_COVID-19.pdf
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que a autonomia da vontade e a plena capacidade civil do idoso 
devem ser observadas, há que se resguardar o interesse coletivo 
à saúde pública, analisando-se as situações de forma individual e 
aprofundada.

No Paraná, felizmente, contamos com a Nota Orientativa nº 41/202094, editada 
pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA-PR), que foi – e ainda é – um extraordinário 
instrumento a nos guiar num mar de incertezas.

As visitas em Instituições de Longa Permanência para Idosos, por vários atos 
administrativos foram restringidas, objetivando o resguardo de interesse coletivo, levando 
em conta que, invariavelmente, são vários os usuários dessas instituições e também diversas 
suas fragilidades. Não demorou a manifestação de revolta por parte de familiares, usuários 
e outros, mas era fundamental ter em conta que vivenciávamos situação excepcional de 
pandemia aguda, que impunha modulação entre o direito fundamental à liberdade e o 
direito social à saúde da coletividade.

Dada a acelerada e intensa edição de decretos, regulamentações, portarias, notas 
técnicas, além de outros documentos pelos poderes públicos, revendo seu planejamento e 
com o objetivo de desenvolver novas estratégias visando ao aprimoramento da intervenção 
do Ministério Público, buscando acompanhar a efemeridade do contexto pandêmico, o 
CAOPIPCD criou página específica no site, para divulgação de todo o material ao qual se 
tinha acesso, bem como para concentrar as diversas orientações sobre a temática que 
foram sendo expedidas aos membros do MPPR. 

Ainda, contando com a parceria da SESA-PR para o fornecimento de dados oficiais, 
no âmbito do MPPR elaborou-se o painel “Alertas ILPIs” na ferramenta “Data COVID-19”, 
por meio do qual tornou-se possível o monitoramento da Covid-19 nas ILPIs do Paraná, 
através de informações sistematizadas a partir dos dados disponibilizados pela Secretaria 
Estadual, em aplicação desenvolvida pela equipe da Subprocuradoria-Geral de Justiça 
para Assuntos de Planejamento Institucional (SubPlan), com informações decorrentes da 
realização de testagem dos idosos e funcionários dessas instituições, bem como articulou-
se a programação de envio de e-mails automáticos com alertas COVID-19 em ILPIs às 
Promotorias de Justiça com atribuição na área, visando a rápida e efetiva atuação, quando 
necessárias providências cabíveis nesse cenário.

Além disso, por provocação da Coordenadora do CAOPIPCD, que participa 
assiduamente das reuniões do órgão colegiado estadual, foi instituído grupo emergencial 
no Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI-PR) para tratar de ações relacionadas 
à COVID-19, onde eram discutidos todos os temas importantes no enfrentamento da 
pandemia especialmente para pessoas idosas asiladas. Assim, foram deliberadas pelo 
Colegiado as aquisições e distribuições de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) com 
recursos do Fundo próprio, tendo o CEDI-PR, inclusive, se valido do banco de dados do MPPR, 
criado no âmbito do Projeto “MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas”, que possuía as informações 
mais atualizadas sobre essas instituições do Estado, para organizar a destinação desses 
recursos. Também iniciaram-se reuniões do Grupo Emergencial do colegiado em parceria 

94 PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Nota Orientativa n° 41/2020. Medidas de Prevenção Controle e 
Testagem para COVID-19 nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 2020 Disponível em: <https://
www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/Nota%20Orientativa%20n%-
C2%BA41%20Idoso.pdf>.

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/Nota%20Orientativa%20n%C2%BA41%20Idoso.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/Nota%20Orientativa%20n%C2%BA41%20Idoso.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/Nota%20Orientativa%20n%C2%BA41%20Idoso.pdf
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com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, Conselhos Municipais, órgãos da 
saúde, assistência social e outras instituições, a fim de levar esclarecimentos, orientações 
e recepção de demandas.

Em que pese todo esse esforço direcionado à defesa dos direitos das pessoas idosas, 
pode-se afirmar que foram centenas de casos de ILPIs com surtos da doença no Estado e, 
lastimavelmente, centenas as vítimas fatais. 

Então, em se tratando de ILPIs, desde o início da pandemia, mas especialmente com seu 
desdobramento, foi ficando cada vez mais claro o caminho da defesa da excepcionalidade 
da institucionalização de pessoas idosas e da necessidade de exigir rigorosamente que as 
entidades que prestam esse tipo de serviço estejam absolutamente regulares.

Ademais, há que se refletir sobre o fato de que não é mais possível conviver com 
instituições enormes, massificadas, pois nelas também o risco é massivo, a transmissão de 
doenças entre pessoas vulneráveis é preocupante e, naturalmente, o atendimento tanto 
quanto mais individualizado, mais eficiente e humano será. É imprescindível ser dado 
cumprimento ao artigo 49, II, do Estatuto da Pessoa Idosa:

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes 
princípios:

(…)

II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; (grifo 
nosso)

Neste aspecto, inclusive, sobre a maior suscetibilidade das pessoas idosas residentes 
em ILPIs a doenças, é importante consignar que “por apresentarem maior grau de 
dependência e maior número de doenças que os idosos que vivem na comunidade, têm 
maior risco de adquirir doença infecciosa”.95

Outra conclusão inarredável: as ILPIs possuem caráter híbrido (de saúde e de 
assistência social) que acaba configurando as dinâmicas de cuidado dessas instituições. 

Já ficou claro, também, que as Instituições de Longa Permanência para Idosos estão 
tipificadas como equipamentos da assistência social, no âmbito da proteção social especial 
de alta complexidade, bem como que o Estatuto da Pessoa Idosa, embora mencione tais 
entidades no capítulo da assistência social, traz dentre as obrigações da ILPI referência 
a direitos e responsabilidades no âmbito da saúde. Igualmente, que a Política Nacional 
do Idoso, ao tratar do aspecto da saúde, cita de forma explícita as ILPIs referenciadas 
como “instituições geriátricas e similares” (art. 10, II, c), conceito que foi incorporado pelo 
Estatuto da Pessoa Idosa (no artigo 3º, §1º), ao dispor sobre a garantia de prioridade.

É de se repetir: em âmbito estadual, o artigo 445, VII, do Anexo do Decreto n° 
5.711/2002 (Regulamento da organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde no 
Estado do Paraná - SUS), caracteriza as ILIPIs como serviço de interesse à saúde:

Art. 445. São estabelecimentos e atividades de interesse à saúde: 

(…)

95 COSTA, op. cit., p. 911. 
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VII. casas de atendimento a crianças, jovens, idosos, de repouso, 
de dependentes químicos, de deficientes físicos e mentais, de 
soropositivos para HIV, etc.; (grifos nossos)

Por isso, não pode mais o poder público se furtar de direcionar às ILPIs subsídios de 
saúde e deve abandonar o discurso, que já não cabe mais, de que são elas “equipamentos 
da assistência social”. Ora, lá são atendidas pessoas vulneráveis também do aspecto da 
saúde, são ministrados medicamentos, há intercorrências de saúde e, em surtos de doenças, 
epidemias e pandemias essas instituições podem sim ser as “bombas” de contaminação.

Nesses pontos citados: institucionalização como exceção, exigência de completa 
regularidade das ILPIs, atendimento personalizado em pequenos grupos, hibridização, além 
do apoio para a família que cuida, a implementação das formas alternativas ao asilamento 
e o prestígio da integração social e familiar da pessoa idosa são requisitos indispensáveis 
a reclamar dos Conselhos de Direitos do idoso nas três esferas, dos serviços sociais e de 
saúde também dos âmbitos federal, estaduais e municipais trabalho árduo e que contem 
com a compreensão de que devemos colocar em prática – não importa o trabalho que dê 
– uma nova forma de atenção ao idoso. Aliás, o país está atrasado nisso. Não é possível 
conviver com essas evidências e não buscar a mudança – que, a propósito, nada mais é 
que o cumprimento da lei. 

Nos comentários à excelente obra “A Bailarina da Morte’’. A gripe espanhola no 
Brasil”96, a cientista Natália Pasternak indaga, em relação à atual pandemia, se historiadores 
do futuro perguntarão perplexos: “Mas como é possível que em cem anos não aprenderam 
nada”?

Isso é exatamente o que não queremos também para a população idosa: que os 
ensinamentos desta pandemia não sejam apreendidos com a inteireza e contundência 
que reclamam. 

6. O FUTURO

Por todo o aqui discorrido, pode-se mais que almejar um futuro, mas vê-lo com 
rápidas e inafastáveis mudanças para o bem da população idosa.

Para qualquer pessoa é fácil constatar o quão distante está a realidade vivenciada 
de toda a legislação destinada à proteção da pessoa idosa, tanto mais para quem atua na 
área. Com efeito, são exclusões, preconceitos, desconsideração da capacidade civil plena, 
violências de toda ordem, ausência de políticas públicas efetivas, etc.

Portanto, é mais que urgente o desenvolvimento de árduo trabalho em todos os 
setores para a superação de tão desolador panorama.

Tal se inicia, crê-se, por prestigiar inegociavelmente o princípio da igualdade ladeado 
pelo princípio da liberdade. Não se vislumbra sincero empenho em alterar a realidade 
indesejada se não prestigiados os postulados ditos.

De outro lado, não é aceitável renegar ou menosprezar a soberana vontade da 
pessoa idosa. Sim, pois não é incomum que se veja deliberar, à revelia desta, acerca 
do atendimento, da moradia, das relações familiares, das finanças e do patrimônio, do 

96 SCHAWARCS. Lilia Moritz. SATARLING. Heloisa Murgel. A Bailarina da Morte. São Paulo. Companhia das Le-
tras. 2020.
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tratamento médico, etc. Sem consultar a vontade da destinatária, é violação inominável, 
ainda que a pessoa seja curatelada. 

Ainda, há que haver responsabilização familiar daqueles que imotivadamente não 
cumprem o dever constitucional da solidariedade familiar. De tal sorte, o direito da 
pessoa idosa à convivência familiar e comunitária há que ser atendido em todas as letras, 
cabendo ao Poder Público, entre outros, apoiar as famílias que atendem seus entes idosos, 
implantar as formas alternativas ao asilamento e possibilitar o ingresso na legislação pátria 
da regulação da profissão de cuidador.

A institucionalização tem que de fato ser exceção e, em sendo necessária tal 
modalidade, é crucial que a oferta se dê de forma individualizada e em pequenos grupos, 
buscando respeitar seu caráter temporário. Neste ponto, é importante esclarecer, não 
está se falando de cuidados continuados ou paliativos como antes abordado, ou de 
estabelecimentos típicos de saúde.

Contudo, conforme já dito, o caráter híbrido das ILPIs deve ser assimilado pelos 
Gestores Públicos, que precisam urgentemente pensar, organizar e implementar políticas 
públicas específicas de assistência social e saúde. 

Outrossim, a exigência de completa regularidade das ILPIs é imprescindível para 
o adequado atendimento daqueles que delas necessitam. Além disso, é requisito 
indispensável, como antes dito, a reclamar dos Conselhos de Direitos do Idoso e dos 
serviços sociais e de saúde nas três esferas, demandando trabalho árduo e que contem 
com a compreensão de que devemos colocar em prática – não importa o trabalho que dê – 
uma nova forma de atenção à pessoa idosa. Não se pode conviver com esses ensinamentos 
e não buscar a mudança que, repete-se, nada mais é do que cumprir a lei. 

Por isso, os Conselhos Municipais e Estaduais de direitos, os órgãos públicos e o 
Ministério Público devem fazer valer a base legal que está disponível em nosso sistema, 
extirpando de nossa sociedade aqueles que inescrupulosamente fazem das mazelas da 
velhice um negócio, um meio de vida leviano e desumano. Caso contrário, nos colocaremos 
em um estado cúmplice dessa inaceitável situação.

Por fim, o país e os estados, consideradas as peculiaridades regionais quanto a estes, 
devem traçar e concretizar políticas de atenção integral da pessoa idosa.

7. PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme assinala Roberto Mendes de Freitas Junior:

Com base nas disposições constitucionais e na Lei 10.741/2003, 
o Ministério Público foi, sem dúvida alguma, a instituição que 
recebeu a maior carga de obrigações para a defesa dos direitos 
dos idosos. Para alguns, a instituição passou a ser a guardiã 
natural dos direitos e interesses da pessoa idosa.97

Em sendo assim, indispensável ao agente ministerial o domínio de todo o sistema 
normativo citado, e, no seu labor ter presente que são, como anota Oscar Hugo de 
Souza Ramos “(…) inúmeros mecanismos postos à disposição do Ministério Público para 

97 FREITAS, op. cit., 2008, p. 21.
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o cumprimento desta função tão importante que é a de zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e garantias legais assegurados aos idosos.”98 

Especialmente o momento infortunado que vivenciamos, da falta e/ou inadequação 
de políticas públicas ofertadas à população idosa, está a exigir esforços intensos do Parquet 
no sentido de ser genuinamente um defensor de seus direitos.

Com efeito, há que se ter sempre atualizada a fiscalização das ILPIs, o acompanhamento 
do efetivo funcionamento dos Conselhos Municipais de direitos que, dentre suas 
atribuições, possuem o dever de formulação da política pública e, via de consequência, 
dedicar-se à conscientização sobre a importância e fomento das formas alternativas ao 
asilamento, a responsabilização familiar daqueles que negligenciam ou são violadores dos 
direitos de seus idosos.

Considerada a necessidade de intransigentemente prestigiar a autonomia e a 
presunção da capacidade civil das pessoas idosas, inclusive daquelas que se encontram 
residindo em ILPIs, ao membro do MP, crê-se, incumbe ouvir a pessoa idosa sobre seus 
interesses, vontades e decisões. Ou seja, não é permitida qualquer deliberação nesta área 
sem a oitiva cuidadosa e respeitosa da vontade de quem se deve proteger. Insiste-se: a 
defesa dos direitos da pessoa idosa deve sempre dispensar trato artesanal.

Neste aspecto, reproduz-se tópico da cartilha “Idoso em Risco”99:

O idoso, em regra, é uma vítima silenciosa diante da vergonha 
de ser vítima em sua própria família, da superproteção de 
descendentes (mesmo que sejam os algozes) e, ainda, pelo medo 
de perder o único vínculo afetivo (não obstante seja este com o 
abusador). 

Por isso, o atendimento ao idoso há que ser diferenciado, 
possibilitando a construção de uma relação de confiança com o 
idoso vitimizado, que permita sua colaboração na apuração dos 
fatos e a aplicação de medidas de proteção.

Frise-se que a atuação ministerial e, de todo o sistema de assistência 
social e de saúde, deve invariavelmente se dar de forma rápida, 
pois, diante da fragilidade natural advinda com o envelhecimento, 
a resistência à violência/abusos é reduzida, potencializando os 
riscos para a saúde e a vida do idoso vítima. 

(…)

Mostra a prática profissional que a atuação ministerial no 
atendimento ao público idoso alcançará êxito ao adotar trato 
artesanal, individualizado para cada caso, pois são variadas 
histórias, circunstâncias sociais, econômicas, familiares e de saúde, 
que recomendam encaminhamentos específicos, considerando se 
tratar de seres humanos especialmente vulneráveis. 

No desempenho da tarefa de defender direitos do idoso, o 

98 PINHEIRO, op. cit., 2008, p. 425.

99 Cartilha de Orientação Ministerial Idoso em Risco. p. 5 e 8. 
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protagonismo e vontade deste devem ser prestigiados, tendo 
presente que o envelhecimento alcançou o status de direito social, 
com garantia de dignidade, respeito e prioridade, conforme 
artigos 3º, 8º e 10º do Estatuto do Idoso.

A responsabilidade do Promotor de Justiça com atribuição na defesa dos direitos 
da pessoa idosa, nesta quadra histórica, não é pequena e nem se contentará com mera 
atuação burocrática. Ao revés, exige do profissional a interação com a sociedade local, 
Conselhos de Direitos e Poder Público, interferindo para que se estabeleçam redes de 
apoio, políticas públicas e assimilação plena daquilo que afortunadamente faz parte do 
arcabouço legal. 



A POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

92

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA. Resolução RDC nº 502, de 27 de maio de 2021. Dispõe sobre o funcionamento 
de Instituição de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial. Disponível 
em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-502-de-27-de-maio-
de-2021-323003775>. 

BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. A importância da família acolhedora como forma alternativa 
ao asilamento. Disponível em: <https://www.revistadomppr.org.br/edicoes/8/505-525.
pdf>.

BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. A imprescindibilidade da Regulação da Profissão de 
Cuidador de Idoso: Questão de Interesse Público. 2021. Disponível em: <https://idoso.
mppr.mp.br/arquivos/File/TEXTO_CUIDADOR_DE_IDOSO.pdf>.

BEVERVANÇO, Rosana Beraldi. Cidadania do Idoso em Tempos de COVID-19. Disponível 
em: <https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/CIDADANIA_DO_IDOSO_EM_TEMPOS_DE_
COVID-19.pdf>. 

BONIFÁCIO, Gabriela; GUIMARÃES, Raquel. Projeções populacionais por idade e sexo 
para o Brasil até 2100. Rio de Janeiro: Ipea, 2021. p. 20-21. Disponível em: <https://www.
ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2698.pdf>.

BORN, Tomiko; BOECHAT, Norberto Seródio. A Qualidade dos Cuidados ao Idoso 
Institucionalizado. In: FREITAS, Elizabete Viana de et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 
3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. Disponível em: <https://ftramonmartins.
files.wordpress.com/2016/09/tratado-de-geriatria-e-gerontologia-3c2aa-ed.pdf>. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações Técnicas para a Elaboração e Implantação 
da Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Pessoa Idosa no SUS. 2018. Disponível 
em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/
Orientacoes_Implementacao_Linha_Cuidado_AtencaoIntegral_Saude_Pessoa_Idosa_
SUS.pdf>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.528, de 19 de outubro de 2006. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Protocolo 
de Segurança na Prescrição, uso e Administração de Medicamentos. 2013. Disponível 
em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/01/protoc_
identificacaoPaciente.pdf>.

BRASIL. Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS). Portaria n° 2.854 de 19 de julho de 
2000. Disponível em: <http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Portaria_2854_2000.
pdf>.

BRASIL. Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS). Portaria n° 2.874 de 30 de agosto 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-502-de-27-de-maio-de-2021-323003775
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-502-de-27-de-maio-de-2021-323003775
https://www.revistadomppr.org.br/edicoes/8/505-525.pdf
https://www.revistadomppr.org.br/edicoes/8/505-525.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/TEXTO_CUIDADOR_DE_IDOSO.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/TEXTO_CUIDADOR_DE_IDOSO.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/CIDADANIA_DO_IDOSO_EM_TEMPOS_DE_COVID-19.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/CIDADANIA_DO_IDOSO_EM_TEMPOS_DE_COVID-19.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2698.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2698.pdf
https://ftramonmartins.files.wordpress.com/2016/09/tratado-de-geriatria-e-gerontologia-3c2aa-ed.pdf
https://ftramonmartins.files.wordpress.com/2016/09/tratado-de-geriatria-e-gerontologia-3c2aa-ed.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Orientacoes_Implementacao_Linha_Cuidado_AtencaoIntegral_Saude_Pessoa_Idosa_SUS.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Orientacoes_Implementacao_Linha_Cuidado_AtencaoIntegral_Saude_Pessoa_Idosa_SUS.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Orientacoes_Implementacao_Linha_Cuidado_AtencaoIntegral_Saude_Pessoa_Idosa_SUS.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/01/protoc_identificacaoPaciente.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/01/protoc_identificacaoPaciente.pdf
http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Portaria_2854_2000.pdf
http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Portaria_2854_2000.pdf


A POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

93

de 2000. Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/legislacao/assistencia_
social/portarias/2000/Portaria%20no%202.874-%20de%2030%20de%20agosto%20
de%202000.pdf>

BRASIL. Portaria MPAS/SEAS nº 73/2001. Disponível em: <PORTARIA MPAS/SEAS Nº 73, 
DE 10 DE MAIO DE 2001 (fiocruz.br)>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC n° 11, de 26 de janeiro de 2006. Dispõe 
sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção 
Domiciliar. Disponível em:<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/
res0011_26_01_2006.html>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Serviços de Cuidado Paliativo – Gestão da Qualidade. 
Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/gestao_da_qualidade.
pdf>. 

CANOTILHO, J. J. Gomes et al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/
Almedina, 2013. 

CEPAL. Carta de São José sobre os direitos das pessoas idosas da América Latina e do Caribe. 
2012. Disponível em: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21660/
S2012839_pt.pdf;jsessionid=5B8FBEFC75E531302BB92B831A99A8DD?sequence=1>. 

CNAS. Resolução n° 109 de 11 de novembro de 2009. Disponível em: <https://www.
blogcnas.com/_files/ugd/7f9ee6_c4da8cf43153417a9ec8c223aaf5fac9.pdf>. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Comissão do Idoso - Políticas para fortalecimento de 
instituições de longa permanência. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=tSlsmqpjM5I>.

Coronavírus: idosos abandonados são encontrados mortos em asilos na Espanha. BBC 
NEWS Brasil. 24 de mar. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/
internacional-52025727>.

Coronavírus devasta asilos de idosos na Europa”. Estado de São Paulo. 24 de mar. de 2020. 
Disponível em: <https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-devasta-
asilos-de-idosos-na-europa,70003245767>. 

COSTA, Elisa Franco de Assis; TEIXEIRA, Isadora Crosara Alves; VICTOY, Loiane Moraes Ribeiro. 
Pneumonias. In: FREITAS, Elizabete Viana de et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013, p. 911. Disponível em: <https://ftramonmartins.
files.wordpress.com/2016/09/tratado-de-geriatria-e-gerontologia-3c2aa-ed.pdf>. 

FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. Curso de Direito Civil: famílias. 8ª ed. 
JusPodivm: Salvador, 2016.

FREITAS JUNIOR, Roberto Mendes de. Das Entidades de Atendimento à Pessoa Idosa. 
In Manual dos Direitos da Pessoa Idosa. Coord. George Salomão Leite [et.al.]. São 

https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/normasdefuncionamentodeservicosdeatencaoaoidosonobrasil.pdf#:~:text=PORTARIA%20MPAS%2FSEAS%20N%C2%BA%2073%2C%20DE%2010%20DE%20MAIO,para%20um%20envelhecimento%20saud%C3%A1vel%20com%20qualidade%20de%20vida.%E2%80%9D
https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/normasdefuncionamentodeservicosdeatencaoaoidosonobrasil.pdf#:~:text=PORTARIA%20MPAS%2FSEAS%20N%C2%BA%2073%2C%20DE%2010%20DE%20MAIO,para%20um%20envelhecimento%20saud%C3%A1vel%20com%20qualidade%20de%20vida.%E2%80%9D
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0011_26_01_2006.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0011_26_01_2006.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/gestao_da_qualidade.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/gestao_da_qualidade.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21660/S2012839_pt.pdf;jsessionid=5B8FBEFC75E531302BB92B831A99A8DD?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21660/S2012839_pt.pdf;jsessionid=5B8FBEFC75E531302BB92B831A99A8DD?sequence=1
https://www.blogcnas.com/_files/ugd/7f9ee6_c4da8cf43153417a9ec8c223aaf5fac9.pdf
https://www.blogcnas.com/_files/ugd/7f9ee6_c4da8cf43153417a9ec8c223aaf5fac9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tSlsmqpjM5I
https://www.youtube.com/watch?v=tSlsmqpjM5I
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52025727
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52025727
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-devasta-asilos-de-idosos-na-europa,70003245767
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-devasta-asilos-de-idosos-na-europa,70003245767


A POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

94

Paulo. Ed. Saraiva, 2017.

FREITAS JUNIOR, Roberto Mendes de. Direitos e Garantias do Idoso. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2008. 

FONSECA, Márcio Alves. Direito e exclusão: uma reflexão sobre a noção de deficiência. 
In: Direitos da pessoa portadora de deficiência / Coordenação: Guilherme Jose Purvin de 
Figueiredo et al. São Paulo: M. Limonad, 1997.

GROISMAN, Daniel et al. Cuida-Covid: Pesquisa nacional sobre as condições de trabalho 
e saúde das pessoas cuidadoras de idosos na pandemia – Principais resultados. Rio de 
Janeiro: EPSJV/ICICT/Fiocruz, 2021. Disponível em: <https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/
default/files/files/Relat%C3%B3rio_CUIDA_COVID_01_10_2021.pdf>. 

JESUS. Damásio. Coord. ESTATUTO DO IDOSO ANOTADO. Aspectos Civis e Administrativos. 
São Paulo, Damásio de Jesus, 2005. 

LEITE, George Salomão. Coord. et.al. Manual dos Direitos da Pessoa Idosa. São Paulo: 
Saraiva, 2017.

MAIO, Iadya Gama. Pessoa idosa dependente: políticas públicas de cuidados intermediários 
ao idoso no Brasil e a atuação do Ministério Público. Curitiba: Juruá, 2016. 

MORAES, Alexandre de. Constituição Federal Comentada. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2018.

Morte em massa por Covid-19 de idosos abandonados em asilo choca o Canadá”. 
Correio Braziliense. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/
mundo/2020/04/18/interna_mundo,846007/morte-em-massa-por-covid-19-de-idosos-
abandonados-em-asilo-choca-o-can.shtml>.

MPPR. CAOPIPCD. Cartilha de Orientação Ministerial Idoso em Risco. Disponível em: 
<https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf>. 

MPSC apresenta projeto de família acolhedora para pessoas idosas aos Secretários 
Municipais de Assistência Social. Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC. 26 de 
fev. de 2019. Disponível em: <https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-apresenta-projeto-
de-familia-acolhedora-para-pessoas-idosas-aos-secretarios-municipais-de-assistencia-
social>. 

OEA. Convenção Interamericana Sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. 
2015. Disponível em: <https://www.oas.org/en/sare/documents/CIPM_POR.pdf>. 

OMS. Resumo - Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde. 2015. Disponível em: 
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.
pdf;jsessionid=7FB616EC578E41C82A94E2FDDC63CFC0?sequence=6>. 

ONU. Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas. Disponível em: <https://

https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/Relat%C3%B3rio_CUIDA_COVID_01_10_2021.pdf
https://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/Relat%C3%B3rio_CUIDA_COVID_01_10_2021.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Cartiha.pdf
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-apresenta-projeto-de-familia-acolhedora-para-pessoas-idosas-aos-secretarios-municipais-de-assistencia-social
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-apresenta-projeto-de-familia-acolhedora-para-pessoas-idosas-aos-secretarios-municipais-de-assistencia-social
https://www.mpsc.mp.br/noticias/mpsc-apresenta-projeto-de-familia-acolhedora-para-pessoas-idosas-aos-secretarios-municipais-de-assistencia-social
https://www.oas.org/en/sare/documents/CIPM_POR.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf;jsessionid=7FB616EC578E41C82A94E2FDDC63CFC0?sequence=6
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186468/WHO_FWC_ALC_15.01_por.pdf;jsessionid=7FB616EC578E41C82A94E2FDDC63CFC0?sequence=6
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Direitos_dos_Idosos_-_Principios_das_Nacoes_Unidas_para_o_Idoso.pdf


A POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO E O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

95

idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Direitos_dos_Idosos_-_Principios_das_Nacoes_Unidas_
para_o_Idoso.pdf>. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Linha guia da saúde do idoso / SAS-SESA, Adriane 
Miró Vianna Benke Pereira, Amélia Cristina Dalazuana Souza Rosa. Curitiba: SESA, 2018. 
Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/
documento/2020-04/linhaguiasaudeidoso_2018_atualiz.pdf >.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Nota Orientativa n° 41/2020. Medidas de 
Prevenção Controle e Testagem para COVID-19 nas Instituições de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI). Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_
restritos/files/documento/2021-11/Nota%20Orientativa%20n%C2%BA41%20Idoso.pdf>.

PINHEIRO, Naide Maria (Coord.). Estatuto do Idoso Comentado. Campinas-SP. Ed. 
Servanda, 2008.

Polícia encontra 17 corpos, com suspeita de coronavírus, empilhados em geladeira 
de asilo nos EUA. Yahoo Notícias. 16 de abr. de 2020. <https://br.noticias.yahoo.com/
pol%c3%adcia-encontra-17-corpos-com-114044571.html>.

Sancionada lei estadual exigindo que Responsável Técnico (RT) por ILPI tenha formação 
superior na área de saúde. CAOP Informa. 04 de nov. de 2020. Disponível em: <https://
idoso.mppr.mp.br/2020/11/87/Sancionada-lei-estadual-exigindo-que-Responsavel-
Tecnico-RT-por-ILPI-tenha-formacao-superior-na-area-de-saude.html>. 

SOUSA, Ana Maria Viola de. Tutela Jurídica do IDOSO. A assistência e a convivência 
familiar. 2ª ed. São Paulo: Alínea, 2011.
 
SOUZA. Fladja Raiane Soares de. In: PINHEIRO, Naide Maria (Coord.). Estatuto do Idoso 
Comentado. Campinas: Saraiva, 2008.

SCHAWARCS. Lilia Moritz. SATARLING. Heloisa Murgel. A Bailarina da Morte. São Paulo. 
Companhia das Letras. 2020.

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Direitos_dos_Idosos_-_Principios_das_Nacoes_Unidas_para_o_Idoso.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Direitos_dos_Idosos_-_Principios_das_Nacoes_Unidas_para_o_Idoso.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/linhaguiasaudeidoso_2018_atualiz.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/linhaguiasaudeidoso_2018_atualiz.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/Nota%20Orientativa%20n%C2%BA41%20Idoso.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/Nota%20Orientativa%20n%C2%BA41%20Idoso.pdf
https://br.noticias.yahoo.com/pol%C3%ADcia-encontra-17-corpos-com-114044571.html
https://br.noticias.yahoo.com/pol%C3%ADcia-encontra-17-corpos-com-114044571.html
https://idoso.mppr.mp.br/2020/11/87/Sancionada-lei-estadual-exigindo-que-Responsavel-Tecnico-RT-por-ILPI-tenha-formacao-superior-na-area-de-saude.html
https://idoso.mppr.mp.br/2020/11/87/Sancionada-lei-estadual-exigindo-que-Responsavel-Tecnico-RT-por-ILPI-tenha-formacao-superior-na-area-de-saude.html
https://idoso.mppr.mp.br/2020/11/87/Sancionada-lei-estadual-exigindo-que-Responsavel-Tecnico-RT-por-ILPI-tenha-formacao-superior-na-area-de-saude.html



	gjdgxs
	30j0zll
	1fob9te
	3znysh7
	2et92p0
	tyjcwt
	3dy6vkm
	1t3h5sf
	4d34og8
	2s8eyo1
	17dp8vu
	3rdcrjn
	26in1rg
	lnxbz9
	35nkun2
	1ksv4uv
	44sinio
	2jxsxqh
	z337ya
	1. INTRODUÇÃO
	2. IGUALDADE, LIBERDADE E LEGALIDADE
	3. FORMAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA E ENVELHECIMENTO DIGNO
	3.1. A VONTADE DA PESSOA IDOSA E SUA CAPACIDADE
	3.2. O DIREITO À INTEGRAÇÃO FAMILIAR
	3.3. ASILAMENTO COMO EXCEÇÃO OU ILPI PARA QUEM PRECISA
	3.4. FORMAS ALTERNATIVAS AO ASILAMENTO
	3.5. CUIDADORES DE PESSOAS IDOSAS

	4. CONCEITO DE ILPI
	4.1. ILPIs REGULARES, IRREGULARES E CLANDESTINAS
	4.2. EXIGÊNCIAS LEGAIS
	4.3. ASILAMENTO PARA QUEM?
	4.4. FISCALIZAÇÃO DE ILPIs
	4.5. RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ILPI
	4.6. CUIDADOS PROLONGADOS E CUIDADOS PALIATIVOS

	5. ENSINAMENTOS QUE A PANDEMIA TROUXE
	6. O FUTURO
	7. PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

