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CIDADANIA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE participa de audiência pública na Assembleia Legislativa sobre moradia digna 
  

MPCE cobra soluções para problemas de moradia em Fortaleza 
  

MPCE participa de programação em prol da cidadania 
  

MPCE recomenda a adoção do nome social em escolas municipais de Fortaleza e estaduais em todo o Ceará 
  

MPCE participa de evento promovido pela Sejus para debater a diversidade no sistema prisional 
  

TJSC - Familiares de jovem morto soterrado em residência serão indenizados pelo município 
  

STJ - Municípios são responsáveis pela regularização de lotes em espaços urbanos 
  

TRF5 - Concedido direito às mulheres em financiamento de casa própria 
  

TJAM - Transexual consegue na Justiça mudar nome e gênero em documentos 
  

 
PROJETOS DE LEI 

S.FED - Projeto busca aperfeiçoar lei que obriga uso do farol durante o dia 
  

PESSOA IDOSA 

 
NOTÍCIAS 

TJES - Idoso é indenizado por mau atendimento durante check-in 
  

TJSP - Casa de repouso é responsabilidade por negligenciar atendimento à idoso 
  

TJAC - Câmara Criminal mantem condenação por apropriação de aposentadoria de casal de idosos 
  

TJSP - Mantida condenação de acusado de sucessivos empréstimos em nome de idosa 
  

TJDF - Justiça nega reintegração de imóvel no qual residem pais idosos 
  

TJAC - Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco condena mulher por maus tratos contra idosa 
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PROJETOS DE LEI 

C.FED - Projeto cria serviço de ajuda em domicílio ou em Centros de Dia e Noite para idosos 
  

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE 

 
NOTÍCIAS 

MPCE expede recomendações para que Uber e taxistas garantam direito ao transporte e à mobilidade das pessoas com 
deficiência 

  
Município de Fortaleza acolhe duas pessoas com deficiência após ação do MPCE 

  
S.FED - Lei facilita casamento de pessoas com deficiência intelectual 

  
S.FED - Jovem com síndrome de Down encara sogro e pede mão de colega em namoro 

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

  
TJDF - DF deve indenizar aluno cadeirante que se acidentou em ônibus escolar não adaptado 

  
TRT12 - Licença-maternidade passa a ser de 180 dias para mães de filhos com microcefalia 

  
STJ - Mantida sentença que obriga prefeitura do Rio a adaptar ônibus para deficientes 

  

 
PROJETOS DE LEI 

C.FED - Comissão estende isenção de IOF na compra de veículo a pessoas com qualquer tipo de deficiência 
  

C.FED - Comissão regulamenta profissão de atendente de pessoa com deficiência 
  

C.FED - Comissão reduz quatro tributos de produtos assistivos usados por deficientes 
  

SAÚDE PÚBLICA 

 
NOTÍCIAS 

TJRN - Estado deve assegurar vaga de UTI para idoso com paralisia no corpo 
  

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

TJMS - Hospital é condenado em R$ 40 mil por morte de idoso 
  

C.FED - Comissão debate políticas para pessoas com transtorno do espectro autista adulto 
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