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

Ofício nº 088/2018 CAOPIPCD                            Curitiba, 21 de fevereiro de 2018.

Assunto: sugestão de adequação da regulamentação no MPPR sobre as visitas a

entidades de atendimento a idosos e às pessoas com deficiência

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral:

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS

DE  JUSTIÇA DE  DEFESA DOS  DIREITOS  DO  IDOSO  E  DA PESSOA COM

DEFICIÊNCIA, por intermédio da Procuradora de Justiça e da Promotora de Justiça

adiante  assinadas,  vem,  pelo  presente,  em  atenção  ao  quanto  solicitado  em

diversas consultas apresentadas pelas Promotorias de Justiça com atribuição na

defesa dos direitos do idoso a este Centro de Apoio, sugerir a Vossa Excelência

alteração da regulamentação pela Corregedoria-Geral do Ministério Público (CGMP)

relativa  à  fiscalização  pelo  membro  do  MPPR das  entidades  de  atendimento  a

idosos.

Tem-se  que  a Lei  Complementar  Estadual  n°  85/99  –  Lei

Orgânica  do  MPPR –  estabelece  que  a  fiscalização  dos  estabelecimentos  que

abrigam pessoas idosas e com deficiência é função do Ministério Público:

Art.  57.  Além  da  funções  previstas na  Constituição  Federal,  na  Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público,  na Constituição Estadual e em
outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: (…)
VII  -  exercer  a  fiscalização  dos  estabelecimentos  que  abriguem
idosos,  crianças e adolescentes, incapazes ou  pessoas portadoras de
deficiência, supervisionando-lhes a assistência; 

No  mesmo  sentido,  o  Manual  de  Orientação  Funcional  da

Instituição, publicado pela Corregedoria Geral em 2009, ao dispor sobre as visitas a

estes estabelecimentos, determina:
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444. Visitas a estabelecimentos 

Cabe ao Ministério Público realizar visitas e fiscalizar periodicamente
os  estabelecimentos  que  prestem  serviço  ao  idoso,  bem  como  à
pessoa portadora de deficiência,  registrando-as em livro próprio (art.
28,  inciso  II,  do  Ato  Conjunto  nº  01/2000-PGJ/CGMP).  Sempre  que
possível,  quando  da  fiscalização  dos  estabelecimentos  que  abriguem
pessoas  idosas  e  portadoras  de  deficiência,  fazer-se  acompanhar  da
autoridade  policial,  de  integrantes  da  Vigilância  Sanitária  e  de  outros
órgãos públicos, para o fim de eventual autuação ou mesmo interdição da
entidade,  pois  a  proliferação  de  instituições  de  longa  permanência
clandestinas, especialmente, tem exposto a risco a saúde, o bem-estar e a
vida de idosos usuários. 

Em  que  pese  o  Manual  cite  o  Ato  Conjunto  nº  01/2000-

PGJ/CGMP,  como  exposto  acima,  em  consulta  ao  sítio  eletrônico  do  MPPR,

observa-se que referido ato foi revogado pelo Ato Conjunto n° 01/2013-PGJ/CGMP

(http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/Ato_Conjunto_01_2013_PGJ_CGMP_modifica

do.pdf), que regulamenta da seguinte forma a formalização e periodicidade destes

registros de visita:

Art.  23  –  Os  membros  do  Ministério  Público,  conforme  as  áreas  de
atribuição  específicas,  deverão  utilizar  periodicamente,  no  sistema
PROMP, os livros virtuais para registro cronológico de: (…)

IV – relatórios de visitas mensais a entidades de atendimento a pessoas
portadoras de deficiência (LCE 085/99, art. 57, inciso VII); 

V – relatórios de  visitas mensais a entidades de atendimento a  idosos
(LCE 085/99, art. 57, inciso VII);

I.  Da regulamentação relativa às visitas às entidades de

atendimento à pessoa idosa

Tendo em vista que a CGMP exarou Ofício Circular Conjunto

com este Centro de Apoio (Oficio Circular Conjunto CAOPIPCD-CGMP 04-2017),

em  08  de  novembro  de  2017,  sobre  a  fiscalização  das  instituições  de  longa

permanência para idosos (ILPIs) pelos membros do Ministério Público do Estado do
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Paraná, em consonância com as diretrizes da Resolução nº 154/2016 do Conselho

Nacional  do  Ministério  Público,  sugere-se  a  necessidade  de  adequação  do  Ato

Conjunto n° 01/2013-PGJ/CGMP, para alteração da redação do inciso V do art. 23,

no sentido de alterar os trechos:

1. “visitas mensais” por “visitas anuais”;

2. “a entidades de atendimento a idosos” por “a entidades que

prestem serviços de longa permanência a idosos”. 

A urgência da supracitada alteração decorre do fato de que, a

despeito de a recente orientação dada pelo Oficio Circular Conjunto CAOPIPCD-

CGMP 04-2017 indicar a necessidade de fiscalização anual das ILPIs pelos Agentes

Ministeriais,  permanece a determinação do Ato Conjunto n°  01/2013-PGJ/CGMP

para a realização de visitas mensais a entidades de atendimento a idosos, o que

tem gerado dúvidas encaminhadas a este Centro de Apoio por várias Promotorias

de Justiça. 

Destarte,  visando  sanar  a  supracitada  contradição,

encaminha-se  o  presente  Ofício  no  intuito  de  que  conjuntamente  possa  ser

realizada orientação aos membros sobre os questionamentos apresentados, a partir

da  solução  entendida  como  mais  adequada  pela  Instituição,  com  a  premente

alteração do Ato Conjunto n° 01/2013-PGJ/CGMP. Neste sentido, sugere-se, ainda,

que seja realizada análise da viabilidade técnica para que o relatório da fiscalização

da ILPI preenchido pela Promotoria de Justiça, consistente em formulário eletrônico

padrão  pelo  Google  Forms,  seja  automaticamente  inserido  no  PROMP  como

registro em livro virtual, tendo em vista que o PROMP é o sistema que centraliza a

inserção de informações extrajudiciais das unidades do MPPR.

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1251- Rebouças – CEP-80230-110 - Curitiba - PR - Telefone: (41) 3250-4955
caop.idosoepcd@mppr.mp.br

mailto:caop.idosoepcd@mppr.mp.br


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

II.  Da regulamentação relativa às visitas às entidades de

atendimento à pessoa com deficiência

Recente Recomendação CNMP n° 64,  de 24 de janeiro  de

20181,  dispôs sobre  “a  atuação do Ministério  Público  dos Estados e do Distrito

Federal e Territórios na realização de visitas em instituições que atendam pessoas

com deficiência em regime de acolhimento e/ou internação de longa permanência”.

Neste  documento,  o  CNMP  recomendou  “a  realização  de

visitas  regulares  nas  instituições  que  atendem pessoas  com deficiência  em

regime de acolhimento e/ou internação de longa permanência” pelos membros

dos Ministérios Públicos Estaduais, para fins de verificação e análise de possíveis

irregularidades, bem como adoção de providências com o fim de adequá-las ao

ordenamento jurídico e promover ações de desinstitucionalização. 

Observa-se, assim, que nesta Recomendação, assim como na

referida Resolução 154/2016 do CNMP, direcionou-se a exigência de fiscalização

periódica às instituições de acolhimento e/ou internação de longa permanência

para  pessoas  com  deficiência,  delimitando  o  escopo  que,  no  Ato  Conjunto  n°

01/2013-PGJ/CGMP,  encontra-se  ampliado,  abrangendo  todas  as  “entidades  de

atendimento”, tanto para idosos como para pessoas com deficiência.

No entanto, diferentemente da Resolução 154/2016 do CNMP,

a Recomendação 64/2018 do CNMP não especificou a periodicidade da realização

das visitas às entidades de acolhimento e/ou internação de longa permanência para

pessoas com deficiência. Deste modo, sugere-se que a definição da periodicidade

exigida pela CGMP, por analogia, seja a mesma estabelecida para a fiscalização de

ILPIs, qual seja, a realização de inspeção com periodicidade mínima anual.

1 Disponível  em:  <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Recomendacoes/Recomendao-
064.pdf> 
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Isto  porque este  Centro  de Apoio  não observa motivo  para

tratamento diferenciado entre as áreas de defesa dos direitos do idoso e da pessoa

com deficiência  e,  ademais,  geralmente  as  Promotorias  de  Justiça  apresentam

atribuição  concomitante  para  ambas  as  áreas,  sendo  pertinente  a  sugerida

uniformização.

Ademais,  no  ensejo  da  necessidade  de  alteração  do  Ato

Conjunto n° 01/2013-PGJ/CGMP, tendo em vista que a Resolução PGJ nº 867/2016

adota como padrão, no âmbito do MPPR, conforme determina a Lei nº 13.146/2015

(Lei  Brasileira de Inclusão),  a nomenclatura “pessoa com deficiência”,  sugere-se

que esta também seja observada na nova redação  do Ato Conjunto n° 01/2013-

PGJ/CGMP, em substituição à expressão “pessoas portadoras de deficiência”.

Diante do exposto, sugere-se a alteração da redação do inciso

IV do art. 23, no sentido de alterar os trechos:

1. “visitas mensais” por “visitas anuais”;

2.  “a  entidades  de  atendimento  a  pessoas  portadoras  de

deficiência”  por  “a  entidades  de  acolhimento  e/ou  internação  de  longa

permanência para pessoas com deficiência”.

Alfim,  informa-se  que  este  Centro  de  Apoio  entende  como

necessária, objetivando a supracitada uniformização ao tratamento entre as áreas,

a  elaboração  de  projeto  futuro  para  produção  de  relatório  de  fiscalização  das

entidades de acolhimento e/ou internação de longa permanência para pessoas com

deficiência, nos moldes daquele elaborado, no formato de formulário eletrônico, no

âmbito do “Projeto MP Inclusivo – ILPIs Fiscalizadas”. Ressalta-se, no entanto, que

esta iniciativa dependerá, ainda, da conclusão deste projeto já em desenvolvimento

para área do idoso (com previsão de finalização para julho de 2019) ou de eventual
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ampliação da equipe atual do Centro de Apoio para que seja viável projeto similar

na área da pessoa com deficiência.

Nesta  oportunidade,  renovam-se protestos  de consideração,

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

façam necessários.

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
Procuradora de Justiça

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral
MOACIR GONÇALVES NOGUEIRA NETO
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Paraná
Ministério Público do Paraná
Curitiba – Paraná 
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