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CIDADANIA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE fiscaliza sorteio do Programa Minha Casa Minha Vida 
  

Após furto, dono de loja arrecada e doa 400 roupas a moradores de rua 
  

TRT2 - CEF não é tomadora de serviços nos contratos de construção do programa "Minha Casa, Minha Vida" 
  

TJAC - Família em situação de vulnerabilidade consegue na Justiça benefício do aluguel social 
  

TJES - Transexual será indenizada em R$ 30 mil por danos morais 
  

PESSOA IDOSA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE envia ofício à Defensoria Pública para atendimento jurídico urgente ao viúvo de idosa atropelada em terminal 
  

CAOCIDADANIA participa do XX Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia 
  

Seminário debate violência contra o idoso e propõe melhorias no trânsito de Fortaleza 
  

Promotor de Justiça do MPCE participa da obra "A Cidadania na Perspectiva da Velhice" com o artigo: "O Ministério 
Público na Defesa dos direitos da pessoa idosa" 

  
TJRO - Justiça determina que município se responsabilize por abrigamento de idosa de 70 anos 

  
TJRJ - Justiça suspende despejo de idosas no Centro do Rio 

  
C.FED - Doações a fundos do idoso poderão ser deduzidas diretamente do Imposto de Renda 

  
C.FED - Comissão aprova dedução direta do Imposto de Renda de doações a fundos para idosos 

  

 
PROJETOS DE LEI 

C.FED - Comissão aprova obrigatoriedade de bancos e lojas terem o Estatuto do Idoso 
  

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE 

http://www.mpce.mp.br/2016/06/27/mpce-fiscaliza-sorteio-do-programa-minha-casa-minha-vida/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=390391
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=389872
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=389705
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=388396
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=388400
http://https://arquivosbrasil.blob.core.windows.net/insulas/anexos/sumario--a-cidadania-na-perspectiva-da-velhice-271825.pdf
http://https://arquivosbrasil.blob.core.windows.net/insulas/anexos/sumario--a-cidadania-na-perspectiva-da-velhice-271825.pdf
http://www.mpce.mp.br/2016/06/15/seminario-debate-violencia-contra-o-idoso-e-propoe-melhorias-no-transito-de-fortaleza/
http://intranet.mpce.mp.br/asscom/destaquesresultado.asp?icodigo=4830
http://www.mpce.mp.br/2016/06/27/mpce-envia-oficio-a-defensoria-publica-para-atendimento-juridico-urgente-ao-viuvo-de-idosa-atropelada-em-terminal/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=390633
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=390454
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=390410


 
NOTÍCIAS 

TRF4 - Candidata deficiente garante direito de concorrer à vaga de sargento músico da Aeronáutica 
  

STF - Representantes das partes em processo que discute obrigações de escolas privadas em relação a deficientes 
argumentam 

  
TJGO - Deficiente auditivo é interditado após audiência do Justiça Ativa 

  
Resolução do CNJ regulamenta acessibilidade no Poder Judiciário do País 

  
TRF1 - Tribunal determina nomeação de candidato deficiente físico no cargo de delegado da Polícia Federal 

  
TRF3 - Portador de deficiência mental tem direito a isenção de IPI na aquisição de veículo 

  
Deficiente visual é indenizado por acidente de rua com orelhão em município do Oeste 

  
TRF4 - Justiça determina que UFPEL garanta acessibilidade em todos os prédios 

  
TJGO - Cristalina terá de conceder transporte escolar para crianças de zona rural 

  
C. FED - Psiquiatra defende capacitação de professores para identificar transtornos mentais 

  
TRF3 - Confirmada nomeação de funcionário dos correios que havia sido eliminado de concurso por perda auditiva leve 

  

 
PROJETOS DE LEI 

C. FED - Finanças aprova projeto que garante cartão em braile para deficiente visual 
  

 
JURISPRUDÊNCIAS 

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CONCESSÃO - 
NECESSIDADE DE PROVA DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - VERIFICAÇÃO - 
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - SENTENÇA CASSADA. Para que se condene o INSS ao pagamento do auxílio-acidente, 
é necessário que restem provados os pressupostos para a concessão do benefício, que são a redução da capacidade do 
segurado para o trabalho e o nexo causal entre esta e o acidente que sofreu. Tratando-se de ação em que se pleiteia a 
concessão de auxílio-acidente, deve ser cassada a sentença, determinando-se a realização de perícia médica, para propiciar 
uma justa composição do litígio, aferindo-se a existência, ou não, de redução da capacidade laborativa do autor. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0525.15.002437-6/001 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - APELANTE (S): FERNANDO 
RAIMUNDO DE PAULA - APELADO (A)(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

  
SAÚDE PÚBLICA 

 
NOTÍCIAS 

Crateús recebe núcleo para atender crianças com microcefalia 
  

MPCE realiza audiência para tratar da exposição humana à radiação eletromagnética de antenas em Fortaleza 
  

CAOCidadania participa de Encontro Regional da Frente Parlamentar de Combate ao Aedes aegypti 
  

MPCE realiza audiência pública para discutir situação de hospitais em reforma no Município de Fortaleza 
  

TJRN - Justiça determina bloqueio de R$ 36 mil para tratamento de leucemia em idoso 
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TJDF - Plano de saúde deve arcar com home care em casos de necessidade do paciente 

  
TJAC - Justiça garante que operadora de planos de saúde indenize grávida por falta de atendimento 

  
TJES - Varicocele: plano de saúde condenado por negar tratamento 

  
TJDF - Espera de quase 10 anos na fila de cirurgia gera indenização a paciente da rede pública de saúde 

  
TRF3 - União deve fornecer medicamento importado a paciente com epilepsia grave 

  
STF - Governo pode responder por erro em hospital privado credenciado pelo SUS 

  
C.FED - Proposta cria programa de incentivo ao uso de biologia molecular em diagnósticos 

  
TJRN - Estado deve garantir internação de idosa em leito de UTI 

  
TJSC - Clínica e médica indenizarão paciente que teve gaze esquecida no corpo após cirurgia 

  
TJGO - Menina que possui fungo no coração terá direito a medicamento gratuito 

  

 
LEGISLAÇÃO 

LEI Nº 13.301, DE 27 DE JUNHO DE 2016. Dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada 
situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus 
chikungunya e do vírus da zika 
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Rua Assunção, 1360 - Bairro: José Bonifácio - CEP: 60050-011 

Telefone: 85 3252 6352 - Email: caocidadania@mpce.mp.br
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