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NOTA DE REPÚDIO 

O SINTAPI-CUT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e 

Idosos, filiado à CUT, com assento no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa – 

CNDPI, vem através da presente, manifestar nosso repúdio ao Decreto Nº 9.893, DE 27 DE JUNHO 

DE 2019, que dispõe sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.  

A forma de intervenção do Governo Federal pela qual desconstitui e tira a autonomia do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é uma clara medida que viola o Estado 

Democrático de Direito e o que prescreve a Constituição Federal Brasileira. 

Os Conselhos são colegiados estratégicos para a efetivação das políticas públicas e controle  

social e que auxiliam o Governo na demanda com desenvolvimento de cidadania. Estes atos do 

Governo Federal comprometem o pleno funcionamento do CNDPI. Impacta de forma destrutiva os 

espaços democráticos e sociais construídos a partir de discussões de POLÍTICAS PÚBLICAS que 

sempre visaram à efetivação do CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 

Manter o CNDPI nas configurações atuais é garantir a finalidade social de elaborar 

diretrizes para a formulação e a implantação de políticas que venham construir uma vida digna e 

de qualidade à pessoa idosa, com base nas linhas de ação e das diretrizes da Política Nacional da 

Pessoa Idosa, cabendo-lhe ainda, a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação de 

marcos legais, bem como zelar pelo cumprimento dos direitos do cidadão idoso.   

Contrariando a importância do diálogo entre sociedade civil e governo para a proposição e 

implantação de políticas públicas transversais que abrangem todas as áreas governamentais, o 

Decreto 9.893/19, além de reduzir para menos da metade a representação da sociedade civil, 

exclui pastas importantes para garantia de políticas públicas à pessoa idosa, pois, restringe a 

participação governamental, no que se refere à exclusão de Ministérios fundamentais para a 

construção do debate de promoção dos direitos da pessoa Idosa.  

Neste novo formato de colegiado pretendido pelo aludido decreto, em que os 

representantes governamentais estão todos dentro de um único Ministério - da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos – MMFDH, além de desconstituir um colegiado já eleito 

legitimamente, com mandato a ser cumprido, caracteriza-se como um órgão exclusivamente de 
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Governo, uma vez que o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 

terá a prerrogativa de presidente com voto de qualidade, ou seja, um conselho de faixada, sem  

legitimidade na participação e no controle social.  

O Brasil, durante esses anos que antecedeu o presente momento, construiu um importante 
processo de realização de Políticas Públicas à Pessoa Idosa por meio do CNDPI. Não há espaços 
para retrocessos. Temos que garantir a continuidade desses avanços com investimentos neste 
setor e não com cortes orçamentários, pois, isso colocaria em risco tudo o que foi efetivado até 
agora. 

Portanto, O SINTAPI-CUT vem a público denunciar contra essa medida arbitrária do 
governo e repudia veementemente a edição do Decreto 9.893/19, unindo-se com todos aqueles 
que defendem a importância da manutenção da Democracia Participativa em nosso País, em 
defesa da Constituição Federal Brasileira e dos Direitos da Pessoa Idosa. 

 
 

Brasília, 04 de Julho de 2019 
 

Epitácio Luiz Epaminondas – Presidente Nacional do SINTAPI-CUT 
 

Maria Coreti dos Santos – Membro do CNDPI pelo SINTAPI-CUT 
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