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CIDADANIA

NOTÍCIAS

Prefeitura de Iguatu atende às recomendações do MPCE e nomeia novo gestor para Casa de Acolhimento

 
CAOCidadania participa de Seminário de Articulação da Rede de Enfrentamento às Situações de Racismo

 
MPCE adere à ação nacional do CNMP para promoção da igualdade

 
MPCE participa de audiência pública sobre Vila Vicentina

 
Ações violentas do Município de Fortaleza na retirada de famílias de ocupações é tema de audiência promovida pelo MPCE

 
TJRO - Justiça concede direito para transexual mudar de nome, em Rondônia

 
C.FED - Começa comissão geral sobre marco regulatório dos jogos de azar

 
PESSOA IDOSA

NOTÍCIAS

MPCE atua para garantir direito de idosos à meia entrada

 
MPCE participa de II Curso de Atenção Multidisciplinar à Saúde do Idoso

 
Membros do MPCE participam de debates sobre Educação para o Trânsito e Direito da Pessoa Idosa

 
Promotores de Justiça palestram sobre direitos dos idosos em atividade promovida pelo SESC

 
MPCE - Debate voltado a adolescentes abordará direitos dos idosos

 
MPCE requer a interdição de 60 idosos acolhidos no Lar Torres de Melo

 
MPCE orienta a transferência de idosos do abrigo Três Irmãs para imóvel regular

 
Membro do MPCE participa de livro sobre Política Nacional do Idoso

 
MPCE adota novas medidas contra irregularidades no embarque e desembarque de idosos no Sistema de Transporte Público

 
CNMP - Aprovada proposta de resolução sobre direito de idosos residentes em unidades de longa permanência

 
C.FED - Comissão autoriza doação aos fundos do idoso diretamente na declaração de IR

 
C.FED - Comissão aprova obrigatoriedade de curso de extensão para idosos nas universidades

 

http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=405381
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=405380
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9955-aprovada-proposta-de-resolucao-sobre-direito-de-idosos-residentes-em-unidades-de-longa-permanencia
http://www.mpce.mp.br/2016/11/24/mpce-adota-novas-medidas-contra-irregularidades-no-embarque-e-desembarque-de-idosos-no-sistema-de-transporte-publico/
http://www.mpce.mp.br/2016/10/25/membro-do-mpce-participa-de-livro-sobre-politica-nacional-do-idoso/
http://www.mpce.mp.br/2016/10/20/mpce-orienta-transferencia-de-idosos-do-abrigo-tres-irmas-para-imovel-regular/
http://www.mpce.mp.br/2016/10/17/mpce-requer-interdicao-de-60-idosos-acolhidos-no-lar-torres-de-melo/
http://ttp//www.mpce.mp.br/2016/10/11/debate-voltado-adolescentes-abordara-direitos-dos-idosos/
http://www.mpce.mp.br/2016/10/03/promotores-de-justica-palestram-sobre-direitos-dos-idosos-em-atividade-promovida-pelo-sesc/
http://www.mpce.mp.br/2016/09/27/membros-do-mpce-participam-de-debates-sobre-educacao-para-o-transito-e-direito-da-pessoa-idosa/
http://www.mpce.mp.br/2016/09/01/mpce-participa-de-ii-curso-de-atencao-multidisciplinar-saude-do-idoso/
http://www.mpce.mp.br/2016/11/10/mpce-atua-para-garantir-direito-de-idosos-meia-entrada/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=405518
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=404958
http://intranet.mpce.mp.br/asscom/destaquesresultado.asp?icodigo=5407
http://intranet.mpce.mp.br/asscom/destaquesresultado.asp?icodigo=5420
http://www.mpce.mp.br/2016/12/13/mpce-adere-acao-nacional-do-cnmp-para-promocao-da-igualdade/
http://www.mpce.mp.br/2016/10/11/mpce-participa-de-seminario-de-articulacao-da-rede-de-enfrentamento-as-situacoes-de-racismo/
http://www.mpce.mp.br/2016/11/01/prefeitura-de-iguatu-atende-as-recomendacoes-do-mpce-e-nomeia-novo-gestor-para-casa-de-acolhimento/


PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE

NOTÍCIAS

MPCE participa de abertura de curso para organizações que atuam na área da pessoa com deficiência

 
STJ - Prefeitura de Santos (SP) terá de rebaixar calçadas para acesso de deficientes

 
MPCE participa de audiência pública sobre direitos das pessoas com dislexia

 
CAOCidadania debate acessibilidade arquitetônica com órgãos municipais e estaduais

 
Ministério Público promove acessibilidade arquitetônica e linguística na instituição

 
PGJ assina termos para promover acessibilidade no MPCE

 
TJSC - Tribunal aceita candidato com deficiência visual em certame da PM após cirurgia corretiva

 
TRE-AM - Juíza da Propaganda decide: Acessibilidade é obrigatória na propaganda eleitoral na TV

 
C.FED - Comissão rejeita projeto que revoga condição de vulnerável de criança, mulher e idoso com deficiência

 
TRF1 - Candidato com visão monocular tem direito de concorrer à vaga destinada a deficiente

 
C.FED - Comissão aprova atendimento especial para aluno com deficiência que não pode ir à escola

 

JURISPRUDÊNCIAS

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR DO MPF. ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO - UFPE. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA 
RESERVA DO POSSÍVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 282/STF. 1. Trata-se de Ação Civil Pública 
proposta pelo Ministério Público Federal contra a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE com o escopo de obrigar a recorrente a iniciar as 
obras de adaptação de todas as suas edificações para permitir a sua utilização por pessoas portadoras de necessidade especiais. 2. Não se pode 
conhecer da insurgência contra a ofensa do art. 7º, § 2º, da Lei 8.666/1993, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de 
origem. Dessa forma, não se pode alegar que houve presquestionamento da questão, nem ao menos implicitamente. 3. Conforme destacado pelo 
Tribunal regional, o MPF vem solicitando à Reitoria da UFPE, há mais de uma década, providências para a conclusão das obras de acessibilidade 
em suas instalações. Como prova de sua afirmação destacou a existência do Inquérito Civil 1.26.000.0001418/2003-23, que fixou o prazo de 
trinta meses para o encerramento das adaptações necessárias nos prédios da universidade. Contudo, o lapso temporal transcorreu sem que as 
determinações constantes no inquérito fossem cumpridas. 4. Tendo em vista o quadro fático delineado pela instância a quo, sobeja o interesse do 
parquet no ajuizamento da demanda. Ainda mais, por se tratar do direito de pessoas com necessidades especiais de frequentar uma universidade
pública. 5. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações 
de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em 
esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, 
completamente vinculados, da Administração Pública. 6. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o 
universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. 7.
Ademais, tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça 
a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da 
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 8. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

 
SAÚDE PÚBLICA

NOTÍCIAS

TJPA - Crianças abrigadas têm direito a medicação e alimento especial

 
MPCE requer que Governo do Estado forneça medicamento para paciente com câncer

 
MPCE participa de debate no Dia Mundial da Saúde Mental

 
MPCE participa de seminário internacional que avalia a rede de Saúde Pública no Ceará

http://www.mpce.mp.br/2016/10/13/mpce-participa-de-seminario-internacional-que-avalia-rede-de-saude-publica-no-ceara/
http://www.mpce.mp.br/2016/10/10/mpce-participa-de-debate-no-dia-mundial-da-saude-mental/
http://www.mpce.mp.br/2016/11/03/mpce-requer-que-governo-do-estado-forneca-medicamento-para-paciente-com-cancer/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=405583
http://https//ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=64257666&num_registro=201601554318&data=20161011&tipo=5&formato=PDF
http://https//ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=64257666&num_registro=201601554318&data=20161011&tipo=5&formato=PDF
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http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=405071
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=405065
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=405213
http://www.tre-am.jus.br/imprensa/noticias-tre-am/2016/Setembro/juiza-da-propaganda-decide-acessibilidade-e-obrigatoria-na-propaganda-eleitoral-na-tv
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=405429
http://www.mpce.mp.br/2016/09/30/pgj-assina-termos-para-promover-acessibilidade-no-mpce/
http://www.mpce.mp.br/2016/09/28/ministerio-publico-promove-acessibilidade-arquitetonica-e-linguistica-na-instituicao/
http://www.mpce.mp.br/2016/09/16/caocidadania-debate-acessibilidade-arquitetonica-com-orgaos-municipais-e-estaduais/
http://www.mpce.mp.br/2016/09/01/mpce-participa-de-audiencia-publica-sobre-direitos-das-pessoas-com-dislexia/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=404022
http://www.mpce.mp.br/2016/11/03/mpce-participa-de-abertura-de-curso-para-organizacoes-que-atuam-na-area-da-pessoa-com-deficiencia/


 
S.FED - Pessoas com microcefalia poderão receber pensão vitalícia

 
TJAC - Justiça determina bloqueio de valores para aquisição de remédio para paciente da rede pública de saúde

 
CAOCidadania encaminha novo material de apoio para promotores de Justiça sobre enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti

 
Audiência pública promovida pelo MPCE define dia 9 como a data de abertura do Hospital do Sertão Central

 
Seminário trata da inclusão e acessibilidade como prática de responsabilidade social
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