
 

 

 

 

Rio de Janeiro, 18 de julho 2019. 

Ofício n◦ 20/2019 

APELO AOS PARLAMENTARES BRASILEIROS 

Vimos pela presente buscar apoio ao PDL 454/2019 e/ou demais possíveis medidas 

a serem tomadas pelo Congresso Nacional no sentido de derrubar os efeitos do recente 

Decreto n. 9.893/2019, pelo qual o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI), 

perde a sua função de proteção e controle, a fim de torna-se apenas um Comitê sem 

efetiva participação da sociedade civil, totalmente descaracterizado de sua função 

precípua, pelo qual foi institucionalizado quando da criação da Política Nacional do Idoso 

conforme Lei n. 8.842/1994 e do Estatuto do Idoso. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa foi constituído por 28 membros, 

14 governamentais e 14 representantes de entidades da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, com atuação no campo da promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, que 

tivessem filiadas organizadas em, pelo menos, cinco unidades da Federação, distribuídas 

em, no mínimo, três regiões do País. Os conselheiros governamentais, por sua vez, 

representavam todas as áreas/ministérios com políticas públicas em prol dos idosos, 

previstas na Lei n. 8.842/1994 (PNI). 

Após a decisão liminar da ADIN 6121 contra o Decreto 9.759/2019, que não 

permitiu a extinção de vários conselhos – dentre eles o CNDI – o governo propôs por meio 

do Decreto n.9.893/2019 uma nova constituição, a fim de promover uma representação 

sem participação mais efetiva da sociedade civil. O decreto propôs a participação de 

apenas 6 membros, sendo 3 governamentais, todos de um único ministério (o MMFDH), e 

3 não governamentais, porém escolhidos conforme regras desse mesmo ministério. A 

coordenação desse conselho não mais será alternada e paritária, nem escolhida por 

eleição pelo plenário do CNDI, mas será exercida pelo conselheiro secretário da 

SNDPI/MMFDH. E, por fim, este presidente governamental terá voto de desempate, o que 

torna inócua a presença de representantes da sociedade. Além disso todo o uso e controle 

do Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa fica com o Governo, o que o coloca sob suspeição. 

 

 



 

 

 

O Conselho que estava funcionando até o Decreto Presidencial de junho de 2019, 

havia sido eleito e empossado no segundo semestre de 2018 com mandato vigente até 

outubro de 2020. Além dessa situação, o MMFDH lançou o edital Nº1/2019 em 

05/07/2019 cujo teor foi abertura de processo seletivo para compor o novo Conselho, 

seguindo as regras desse Decreto.   

Nesse contexto, diante da imposição dessas regras por parte do Ministério, a 

SBGG, sociedade científica que reúne profissionais no campo da geriatria e da 

gerontologia desde 1961, vem repudiar o Decreto 9893/19 e solicitar apoio do Congresso 

Nacional para manter as formas democráticas e constitucionais da estrutura anterior do 

CNDI  no exercício do papel de proteção e  de proposição e controle das políticas  

referentes à pessoa idosa. 

Contamos com seu apoio para a revogação do Decreto 9.893/19 e de suas 

consequências nefastas, com o objetivo de defesa de dos direitos da pessoa idosa, 

Atenciosamente, 

 

 
 

Drª Vania Beatriz M. Herédia 

Presidente do Departamento de Gerontologia – Gestão 2018/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.  Carlos André Uehara 

Presidente SBGG – Gestão 2018/2020                                     


