
1

Defesa dos Direitos dos Idosos 
e das Pessoas com Deficiência

Diretrizes estratégicas sugeridas pelo CAOPIPCD
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Idosos – ILPIs 

Fiscalização de instituições que abrigam pessoas com 
deficiência 

Estímulo a adequações de acessibilidade para pessoa com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida 

Tratamento de denúncias sobre idosos em risco 

Fomento à constituição e efetivo funcionamento de 
Conselhos e elaboração dos Planos Municipais dos Direitos 
do Idoso e da Pessoa com Deficiência
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Progressão da Pirâmide etária 
no Paraná e no Brasil

Segundo a projeção do IBGE, é possível perceber a tendência de inversão da 

pirâmide demográfica, com aumento da população idosa, tanto no Brasil como no 

estado do Paraná.

• 14,97% da população no 
Paraná tem mais de 60 anos 
em 2019
      
• 20,32% da população no 
Paraná terá mais de 60 anos 
em 2029
      
• 33,65% da população no 
Paraná terá mais de 60 anos 
em 2060
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População com deficiência no Paraná e no Brasil

Dados Nacionais

Dados Estaduais

Distribuição dos tipos de deficiência no Paraná, segundo Censo Demográfico 2010:

4,63% tinha deficiência intelectual

16,67% tinha deficiência auditiva

22,82% tinha deficiência motora

55,87% deficiência visual

Em 2010, 8,3% da população 
brasileira apresentava, pelo me-
nos, um tipo de deficiência 
severa:

• 3,46% com deficiência 
visual severa;

• 1,12% com deficiência 
auditiva severa;

• 2,33% com deficiência 
motora severa;

• 1,4% com deficiência 
intelectual severa.
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1. Fiscalização de Instituições de Longa 
Permanência para Idosos – ILPIs

Definição 

Segundo a RDC n° 283/2005 da ANVISA, Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPIs) são: “instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, 

destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com 

ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania. 

Dever Funcional

A Resolução n° 154/2016 do CNMP estabelece que o membro do Ministério Público, 

com atribuição na área, deve inspecionar as ILPIs pessoalmente, com periodicidade 

mínima anual, ressalvada a necessidade de comparecimento em período inferior. No 

âmbito do MPPR, o Ato Conjunto n° 01/2013-PGJ/CGMP reproduz essa previsão.

Cenário Paranaense

No Banco de Dados do MPPR estão cadastradas 369 ILPIs, das quais 106 estão em 

Curitiba.

Desde o início do Projeto “MP Inclusivo – ILPIs Fiscalizadas”, em 2018, foram 

propostas ao menos 8 ações judiciais para apuração de irregularidades ou 

para interdição de ILPIs pelas Promotorias de Justiça.
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2. Fiscalização de instituições que abrigam 
pessoas com deficiência

Recomendação do CNMP

Em relação à fiscalização de instituições que abrigam pessoas com deficiência, em 
2018 o CNMP expediu a Recomendação n° 64, buscando fomentar a realização de 
visitas de fiscalização pelos membros do Ministério Público. No âmbito do MPPR, o Ato 
Conjunto n° 01/2013-PGJ/CGMP estabelece a realização de visitas anuais a essas 
instituições.

Panorama Estadual

A realidade das pessoas com deficiência institucionalizadas no Paraná ainda deve 
ser descortinada, com levantamento de dados e elaboração de instrumentos aptos a 
auxiliar a fiscalização das instituições pelos membros do MPPR.

Histórico

Deve-se levar em conta o histórico de práticas de exclusão das pessoas com 
deficiência do convívio social, com encaminhamento a abrigos que, ao reproduzirem 
o modelo de instituição total, perpetuam a prática do isolamento, além de outras 
possíveis violações.

Modalidade de Acolhimento em consonância com o paradigma atual

Residência Inclusiva (RIs)

Unidade que oferta Serviço de Acolhimento 
Institucional, no âmbito da Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade do SUAS,  

para jovens e adultos com deficiência, em 
situação de dependência, que não dispo-
nham de condições de autossustentabili-

dade ou de retaguarda familiar.

Existem no Paraná 8 RIs:

 6 unidades municipais:
- 2 em Cascavel 

- 1 em Foz do Iguaçu 
- 1 em Ponta Grossa 

- 1 em Toledo
- 1 em Apucarana 

2 unidades regionais em Irati
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3. Estímulo a adequações de acessibilidade para 
pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida

Conceitos da Lei n° 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (LBI)

Acordo de Cooperação MPPR/CREA-PR

Dados no âmbito do MPPR

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 
uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

A efetivação do direito à acessibilidade é meio precípuo para acesso a uma série 
de direitos fundamentais. Por este motivo a ausência de sua implementação 
pode configurar discriminação em razão da deficiência e/ou improbidade 
administrativa.

A LBI classifica 6 tipos de barreiras:

1) Urbanísticas
2) Arquitetônicas
3) Nos transportes
4) Nas comunicações e na informação
5) Atitudinais
6) Tecnológicas

Entre setembro/2017 e junho/2019 
foram realizadas 48 solicitações pelas 

Promotorias de Justiça no âmbito do 
Acordo de Cooperação.

O Acordo de Cooperação já 
viabilizou 66 inspeções por 

profissionais habilitados do 
CREA-PR.

551 procedimentos sobre acessibilidade estão em andamento no PRO-MP

273 são referentes à Curitiba

 278 são referentes aos demais municípios 
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4. Tratamento de denúncias sobre idosos em risco

Dados sobre denúncias de violência – Disque 100

Em 2018, foram registradas 37.454 denúncias sobre violação dos direitos dos 
idosos no Disque 100, representando um aumento de 13% em relação a 
2017 (33.133 denúncias). Do total, em 2018, 1.586 denúncias são do Paraná, 
o que também representa um aumento de 13% em relação a 2017 (1.401 
denúncias).

Até maio de 2019 já foram registradas 590 denúncias de violência

Em 2018 foram recebidas 788 denúncias (289 até maio)

Em 2017 foram 676 (237 até maio)

Observa-se que 85% das 
violações denunciadas  ocorrem 
no âmbito doméstico, demons-
trando a importância desse tipo 
de canal de denúncia, pois o 
idoso vítima de violência, em 
geral, está isolado do contato 
social, tornando-se vulnerável a 
diversos tipos de abuso.

Filhos e netos são apontados 
como os principais violadores 
de direitos dos idosos, víti-
mas silenciosas diante da 
vergonha da superproteção 
a descendentes (mesmo que 
sejam os algozes) e, ainda, 
pelo medo de perder o único 
vínculo afetivo, não obstante 
seja este com o abusador. 

Dados sobre denúncias de violência – Disque Idoso Paraná
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5. Fomento à constituição e efetivo 
funcionamento de Conselhos e elaboração 

dos Planos Municipais dos Direitos do Idoso 
e da Pessoa com Deficiência

Qual a importância dos Conselhos, Planos e Fundos Municipais? 

O Conselho Municipal é órgão colegiado, de composição 

paritária, com representantes da sociedade civil, de caráter 

consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador, voltados 

às áreas de defesa de direitos.

O Plano Municipal é o planejamento para execução de políticas públicas nas 

áreas respectivas, elaborado em consonância com os Planos Nacional e Estadual.

O Fundo Municipal é instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos 

destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, manutenção e 

desenvolvimento de programas e ações na área respectiva.

Cenário Paranaense

Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência (CMDPCD)

Dos 399 Municípios paranaenses,             
97 possuem CMDPCD (24%)

Mesmo onde já existem conselhos criados, é necessário assegurar o 
adequado funcionamento, a manutenção e a sua qualificação. 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa (CMDPI)

Dos 399 Municípios paranaenses,           
361 possuem CMDPI (90%)

Demonstra-se, assim, a importância de as Promotorias de Justiça fomentarem 
o planejamento democrático das políticas públicas em âmbito municipal, 

garantindo o controle social, para a efetivação dos direitos dos idosos e das 
pessoas com deficiência, já previstos no ordenamento jurídico brasileiro.
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