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1. Nome do(s) membro(s) do Ministério Público idealizadores, bem como aqueles 

responsáveis pela implementação e pelo acompanhamento do projeto. 

MONICA LODDER DE OLIVEIRA DOS SANTOS PEREIRA e ISABELLA RIPOLI MARTINS – PJs. Cível 

de Santo Amaro e, DINA ROSA DUARTE DE FREITAS, KARIN ZERWES KANSOG, ALESSANDRA 

NEGRÃO ELIAS MARTINS, ALOMA RIBEIRO FELIZARDO, ANA LUISA PRADO DE ANDRADE 

COUTINHO, HELOÍSA MARIA DESGUALDO, HILDA APARECIDA DA SILVA, JOÃO ROBERTO MORIS 

E MARIA GABRIELA MANTAUT LEIFERT,  Mediadoras. 

2. Situação de fato detectada a exigir atuação diferenciada. 

Constatou-se no dia a dia casos de idosos em situações de abandono, posto não estarem 

adequadamente assistido pela família, porque os filhos não conseguem se entender com 

relação a quem irá cuidar dele. Essa tarefa, então, acaba nas mãos de apenas um dos filhos, 

que termina por abrir mão de trabalho ou de faculdade para cuidar do idoso e muitas vezes 

não consegue ter os meios financeiros adequados para cuidar de si e daquele. Há casos em 

que nenhum dos filhos se dispõe a cuidar integralmente do idoso, deixando-o grande parte do 

dia sem companhia, cuidados ou alimentação. Normalmente, também, as famílias não têm 

condições econômicas favoráveis para contratar uma pessoa para tomar conta do idoso e 

querem que seja arrumada uma vaga em entidade pública de longa permanência e essas 

instituições nem sempre tem vagas disponíveis. 

3. Título e descrição resumida do projeto. 

“Projeto de Mediação para Idosos do Foro Regional de Santo Amaro” 

O projeto se resume no atendimento em Mediação Transformativa-Reflexiva no Foro Regional 

de Santo Amaro para casos envolvendo idosos em situação de risco. 

4. Indicação do local de sua realização. 

Promotoria de Justiça Cível de do Foro Regional de Santo Amaro. 

5. Resultados Esperados. 

Atender famílias com idosos em situação de abandono, fomentando, por meio da reflexão e do 

diálogo, melhores relações entre todos os conviventes a fim de que a situação de risco possa 

ser eliminada. 

6. Resultados Alcançados. 

O projeto iniciou-se com os atendimentos em 1º de julho de 2011, primeiramente com uma 

equipe e, após o mês de dezembro, com duas equipes em dois dias da semana. Foram 

encaminhadas à mediação pelos Promotores de Justiça 15 (quinze) procedimentos em que: 
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1. Em 03 (três) procedimentos os mediados não compareceram à Pré-Mediação; 

 

2. Em 03 (três) procedimentos os mediados compareceram aos encontros, porém não 

aderiam; 

 

3. Atualmente estão com 08 (oito) atendimentos em andamento, deste 04 (quatro) com 

acordos ou termos de entendimento; 

 

4. Um acordo já homologado pela Promotora de Justiça. 

 

Para ler este projeto clique aqui 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_criminal/Boas_praticas/arquivos/Projeto%20de%20Media%C3%A7%C3%A3o%20para%20Idosos%20do%20Foro%20Regional%20de%20Santo%20Amaro.pdf

