
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE
DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Ofício Circular n° 03/2021-CAOPIPCD                                  Curitiba, 19 de abril de 2021.

Dispõe  sobre  solicitação  do  Conselho
Nacional  do  Ministério  Público  (CNMP)  aos
membros do MPPR com atribuição na defesa
dos direitos do idoso, para cadastramento de
dados  pessoais  no  sistema  das  Instituições
de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

Excelentíssimos(as) Promotores(as) de Justiça:

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE

JUSTIÇA  DE  DEFESA  DOS  DIREITOS  DO  IDOSO  E  DA  PESSOA  COM

DEFICIÊNCIA  (CAOPIPCD),  por  intermédio  da  Procuradora  de  Justiça

Coordenadora e da Promotora de Justiça adiante assinadas,  vem pelo presente,

com base no quanto tratado no Protocolo nº 4558/2021-PGJ-MP/PR, encaminhado

a este Centro de Apoio pela Procuradoria-Geral de Justiça do MPPR, informar e

solicitar o que segue.

O Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  (CNMP),  por  meio  do

Ofício-Circular  nº  2/2021/CDDF (anexo),  datado de 26/03/20211,  solicitou  que os

membros do MPPR com atribuição na defesa dos direitos do idoso enviem seus

dados para cadastro no sistema do CNMP quanto às ILPIs (o qual está em fase de

implementação), concedendo-se, para tanto, o prazo de 30 dias úteis2.

Nesse  sentido,  considerando  a  importância  da  temática  e  do

cumprimento do quanto solicitado pelo CNMP dentro do prazo estipulado, por meio

do  presente,  orienta-se  que  os(as)  Promotores(as)  de  Justiça  que  atuam  em

unidades  com  atribuição  na  área encaminhem  para  o  e-mail

1 Observa-se que houve erro material na indicação da data no cabeçalho, tendo em vista que na
assinatura digital consta a data de de 26/03/2021.
2 Contando-se da data de assinatura do ofício, o prazo termina 11/05/2021.
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CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE
DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

<direitosfundamentais@cnmp.mp.br>,  conforme  indicado:  nome,  e-mail

funcional, matrícula e CPF.

Registra-se  que,  por  ora,  continuam  vigentes  no  MPPR  as

orientações acerca da fiscalização das ILPIs, conforme  R  ecomendação CGMP   n  º  

002/2020:

(…)  2.  na  hipótese  de  se  mostrar  impossível  a  realização  de  vistorias
presenciais  em  segurança  sanitária,  excepcionalmente,  realizem  Vistoria
Virtual Excepcional-Covid-19 nas ILPIs, com o adequado registro no Sistema
PRO-MP3.

Ademais,  ressalta-se  que  este  Órgão  Auxiliar  acompanhará  o

processo de implantação do referido sistema pelo CNMP, informando e orientando

os Agentes Ministeriais sempre que sobrevierem informações atualizadas.

Nesta  oportunidade,  renovam-se  protestos  de  consideração,

mantendo-se este Centro de Apoio à disposição para esclarecimentos que se façam

necessários.

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
Procuradora de Justiça

Coordenadora

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça

Excelentíssimos(as) Senhores(as)
Promotores(as) de Justiça
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso
Ministério Público do Paraná

3 Para que o esforço possa ser valorado pela Corregedoria-Geral, conforme já orientado  no  Ofício
Circular CGMP nº 11/2020, deve ser realizado registro no PRO-MP por meio da instauração de Pro-
cedimento Administrativo, selecionando como motivo da instauração a  “Vistoria Virtual Excepcional
(COVID-19) e como representada a entidade vistoriada, com encerramento concomitante à instaura-
ção, por meio de juntada de relatório simplificado; e/ou inclusão das informações sobre a situação da
entidade vistoriada, diretamente, no campo ”Descrição do Arquivamento”. 

2 
Edifício Affonso Alves de Camargo, Rua Marechal Hermes, n° 751, 4° andar – Curitiba/PR

CEP: 80530-230 – telefones: (41) 3250-4959 ou (41) 3250-4787

mailto:direitosfundamentais@cnmp.mp.br
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/ofcircular112020cgmp.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/ofcircular112020cgmp.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Recomendacao_02_2020.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Recomendacao_02_2020.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Recomendacao_02_2020.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Recomendacao_02_2020.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Recomendacao_02_2020.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Recomendacao_02_2020.pdf

