
Ofício Circular Conjunto n. 004/2017 – CGMP/ CAOPIPCD

Curitiba, 08 de novembro de 2017

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)

Promotor (a) de Justiça 

Ministério Público do Estado do Paraná

Assunto:  Dispõe sobre a fiscalização das instituições de longa permanência para idosos –

ILPIs  pelos  membros  do  Ministério  Público  do  Estado do Paraná,  consoante  diretrizes  e

normativas da Lei nº 10.741/2003 e da Resolução nº 154/2016 do CNMP.

Senhor (a) Promotor (a),

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, nos artigos 201, I, § 7º; 203, I

e V; 229; 230, §1º e 2º, primou pelos direitos das pessoas idosas, e que o art. 127, caput, prevê

que o Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, deve zelar

pela efetivação desses direitos; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 120, VIII, da Constituição do Estado do

Paraná que prevê a fiscalização dos estabelecimentos que abriguem  idosos, supervisionando

sua assistência;

CONSIDERANDO o previsto no art. 52 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do

Idoso), de que as entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso

serão fiscalizadas pelo Ministério Público, Conselhos do Idoso,  Vigilância Sanitária e outros

previstos em lei; e a determinação do art. 74, VII, da mesma lei, de que compete ao Ministério

Público  zelar  pelo  efetivo  respeito  aos  direitos  e  garantias  legais  assegurados  ao  idoso,

promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;



CONSIDERANDO a edição da Resolução nº 154, em dezembro de 2016, do

Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que dispõe sobre a atuação dos membros

do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais das pessoas idosas residentes em

instituições de longa permanência e dá outras providências;

CONSIDERANDO que  a  Resolução  nº  154/2016  do  CNMP dispõe,  como

atribuição específica, que compete ao Ministério Público inspecionar as entidades públicas e

particulares de atendimento e os programas de que trata o Estatuto do Idoso, adotando de

pronto  as  medidas  administrativas  e  judiciais  necessárias  para  sanar  irregularidades

porventura verificadas;

CONSIDERANDO os esclarecimentos realizados na segunda reunião ordinária

da Comissão Permanente de Defesa da Pessoa Idosa do Grupo Nacional de Direitos Humanos

– GNDH do Conselho Nacional do Ministério Público, ocorrida no dia 04 de setembro de

2017;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  atendimento  destas  diretrizes  aliada  à

efetividade e racionalização do trabalho, bem como a importância da padronização destas

inspeções para atuação institucional uniforme;

CONSIDERANDO  a  conveniência  da  atuação  integrada  dos  membros  do

Ministério Público na área e a utilidade da unificação dos relatórios por meio de formulários

eletrônicos, de modo a viabilizar a criação e manutenção banco de dados digital e acessível; 

A CORREGEDORIA-GERAL E O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL

DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO E DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,

em obediência às diretrizes e normativas institucionais citadas, orientam que: 

1. O membro do Ministério Público em defesa dos direitos da pessoa idosa

deve  inspecionar  pessoalmente  (acompanhado,  sempre  que  possível  de  equipe

multidisciplinar), as instituições que prestem serviços de longa permanência a idosos, com



periodicidade  mínima  anual,  ressalvada  a  necessidade  de  comparecimento  em  período

inferior;

2.  O  membro  do  Ministério  Público,  na  impossibilidade  de  realizar

pessoalmente,  no período de um ano, as inspeções em todas as instituições,  em razão da

quantidade de equipamentos sob sua atribuição, poderá, de forma justificada1, solicitar que a

equipe  interdisciplinar,  se  houver,  realize  a  inspeção  de  alguns  deles  e  envie  o  relatório

preliminar respectivo para a sua apreciação.

Nesta  hipótese,  deverá ser  elaborado um plano de execução de fiscalização

com calendário de visitas àquelas unidades às quais o membro do Ministério Público não

pôde comparecer, a fim de fazê-lo2.

3. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações da Lei nº

10.741/2003 ficarão sujeitas,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal  de  seus

dirigentes  ou  prepostos,  às  penalidades  do  art.  55  do  mesmo  estatuto  legal;  devendo  o

membro do Ministério Público, em caso de constatação de irregularidades, adotar todas as

medidas administrativas e judiciais necessárias.

Ressalta-se que podem ser encontradas instituições de longa permanência para

idosos com diversos nomes como “asilo”, “casa de repouso”, “casa de recuperação”, entre

outros,  consistindo  em  ILPIs  aquelas  governamentais  ou  não  governamentais,  de  caráter

residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos3;

não se tratando desta categoria, as formas alternativas, como centros-dia. Para identificação

das ILPIs existentes na Comarca sugere-se realização de contato com Conselhos Municipais e

Secretarias Municipais de Assistência Social (CREAS). 

1  Justificativa que deverá ser encaminhada à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Paraná
para análise.

2  Ressalta-se que a equipe interdisciplinar a que se faz referência neste item poderá ser ou não
integrante do MPPR, podendo ser solicitada, para tanto, a atuação de servidores do quadro do
Executivo  municipal.  Caso  seja  requerida  a  atuação de  equipe  do  Núcleo  de  Apoio  Técnico
Especializado – NATE, vinculado ao Centro de Apoio Técnico à Execução – CAEx do MPPR, este
apoio  estará  condicionado  ao  dimensionamento  do  número  de  ILPIs  em todo  o  Paraná  e  à
capacidade operacional do CAEx, levantamento este previsto para ser realizado até fevereiro de
2018, com expectativa de início das visitas a partir de maio de 2018, no âmbito do cronograma do
Projeto MP Inclusivo – ILPIs Fiscalizadas.

3  ANVISA - Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 283/2005 - ITEM 3.6.



Registre-se que as ILPIs devem estar inscritas no Conselho Municipal do Idoso

e, na ausência deste, no Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI-PR)4. Ainda, para

além  das  entidades  regulares,  há  que  se  atentar  para  a  possibilidade  de  existência  de

instituições clandestinas na Comarca, informação que pode ser investigada junto à rede local.

Deste  modo,  a  atuação  dos  Promotores  de  Justiça  em  todo  estado  na

fiscalização das  ILPIs,  ademais,  terá  a  importante  missão de descortinar   realidade ainda

subdimensionada em termos de dados oficiais disponíveis, no âmbito da qual podem estar

ocorrendo diversas violações de direitos da pessoa idosa.

4. As condições das unidades inspecionadas devem ser objeto,  até o dia 15

(quinze) do mês subsequente, de relatório consistente em formulário eletrônico padrão,  com

todos  os  campos  preenchidos  e  indicação  das  providências  tomadas,  sejam  judiciais  ou

administrativas;

O recebimento do formulário padrão será automático quando do preenchimento

eletrônico pelo membro do Ministério Público com atribuições na área, sendo que o conjunto

das  informações  será  imediatamente  remetido  ao  Centro  de  Apoio  pelo  sistema  Google

Forms, e remetidas à Corregedoria-Geral; 

Caso  haja  impossibilidade  de  preenchimento  eletrônico  do  formulário  pelo

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABWYwq1jQpylaoZjib07KovvQ_6LL6yt7-

amiqvYTWEnNVw/viewform

ele  deve  ser  realizado  e  salvo  em  .odt,  impresso,  assinado,  escaneado  e

registrado no PRO-MP, no bojo de procedimento administrativo instaurado exclusivamente

para este fim (com base no art. 8º, IV, da Resolução 174/2017 CNMP).

4  Conforme  previsão  do  art.  48,  parágrafo  único,  do  Estatuto  do  Idoso  (Lei  Federal  nº
10.741/2003).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABWYwq1jQpylaoZjib07KovvQ_6LL6yt7-amiqvYTWEnNVw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABWYwq1jQpylaoZjib07KovvQ_6LL6yt7-amiqvYTWEnNVw/viewform


Registra-se que o “Manual de Atuação Funcional – O Ministério Público na

Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos”  (arquivo digital em anexo),

editado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, serve de subsídio para realização das

inspeções, contudo, no que tange especificamente ao anexo I do referido Manual, no qual

consta  modelo  de  formulário  para  fiscalização,  o  MPPR  entendeu  pertinente  adotar  o

formulário padrão eletrônico supramencionado, elaborado com base nas sugestões constantes

deste Manual e adaptado a partir da experiência estadual.

5. Além do formulário eletrônico padrão, de preenchimento obrigatório para o

registro  da  inspeção,  é  disponibilizado  pelo  Centro  de  Apoio  um  formulário  completo

(disponível no site do CAOP), com mais quesitos a serem respondidos, de preenchimento

opcional pelo membro do Ministério Público, que deverá, se o utilizar, registrar nos mesmos

moldes descritos no item anterior em procedimento administrativo próprio.

Apesar  de  opcional,  indica-se  a  utilização  do  formulário  completo

especialmente em caso de suspeita de irregularidades que ofertem algum risco para saúde,

segurança e vida dos usuários das ILPIs.

6. Registra-se que o Projeto “MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”, realizado em

parceria do CAOP Idoso e Pessoa com Deficiência e Núcleo de Apoio Técnico Especializado

do  Centro  de  Apoio  Técnico  à  Execução  –  NATE/CAEx,  com  apoio  da  SUBPLAN,

objetivando auxiliar os Promotores de Justiça desta área, promoverá planejamento articulado,

que deverá servir  de subsídio ao trabalho para o ano de 2018, quando as Promotorias de

Justiça poderão contar com o apoio da Equipe NATE/CAEx (conforme descrito na nota de

rodapé do item 2, deste ofício-circular).

7.  Ainda neste  ano de 2017, no próximo dia  17 de novembro, o CAOP de

Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência realizará evento de lançamento do

Projeto  “MP  Inclusivo  –  ILPIs  Fiscalizadas”  com  as  seguintes  palestras  para  o

aperfeiçoamento e qualificação de membros e servidores: "Instituição de Longa Permanência

para Idosos: panorama normativo" e "A experiência e as atuais diretrizes na fiscalização de

ILPIs", as quais contribuirão para o cumprimento dos objetivos propugnados pelo CNMP e

pelo MPPR nesta  área de atuação ministerial. 



8. Cumpre registrar que, neste ano de 2017, a inspeção objeto deste ofício-

circular é facultativa.

9. Ressalta-se que, a partir do ano de 2018, essa inspeção torna-se obrigatória

e eventual desatendimento das normativas anteditas, que impõem a realização das inspeções

anuais na área da de defesa da pessoa idosa, salvo na hipótese excepcional acima elencada no

item 2, poderá ensejar violação de dever funcional, conforme previsto no artigo 155, caput e

incisos II e VI, da Lei Complementar Estadual nº 85/99; o que, à evidência, se pretende evitar

com a presente comunicação.

Nesta oportunidade, renova-se protestos de consideração e apreço, mantendo-

se esta  Corregedoria-Geral  e  Centro  de  Apoio  à  disposição  para  esclarecimentos  e  apoio

necessários.

ARION ROLIM PEREIRA

Corregedor-Geral

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO 

Procuradora de Justiça 

Coordenadora do CAOPIPCD

JULIANA ANDRADE DA

CUNHA

Promotora-Corregedora

MARCELO ADOLFO

RODRIGUES

Promotor-Corregedor

MELISSA CACHONI

RODRIGUES

Promotora de Justiça

CAOPIPCD


