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Resumo: Inserido no Ministério Público do Estado do Paraná, especificamente nas 
Unidades Regionais de Apoio Técnico Especializado, o Serviço Social vêm atuando no 
“Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”4. Considerando a importância social dos 
serviços de acolhimento prestado pelas ILPIs, apresenta-se uma breve análise sobre a 
atuação desses profissionais no ano de 2018. Para tanto, foi concretizada a pesquisa 
qualiquantitativa, com o suporte do relato de experiências. Foram realizadas 240 
visitas institucionais para apoio técnico aos Promotores de Justiça. Verificou-se que 
existem 5902 pessoas idosas acolhidas; o abandono figura como um dos motivos mais 
frequentes para o acolhimento, assim como a falta de um cuidador na família e 
doenças do envelhecimento. Os resultados apontam que a atuação dos(as) 
assistentes sociais no Projeto, contribuiu para um olhar ampliado sobre o acolhimento 
institucional de pessoas idosas no Paraná bem como na adoção de estratégias para 
fortalecer a Política Pública. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Ministério Público. Instituição de Longa Permanência 
para Idosos. 
 

 1. INTRODUÇÃO 

 O Serviço Social na contemporaneidade insere-se em diferentes 

espaços sócio ocupacionais, entre os quais, no Ministério Público do Estado do 

Paraná (MPPR). Desses profissionais, 22 (vinte e dois) assistentes sociais 

atuam nas 18 (dezoito) Unidades Regionais de Apoio Técnico Especializado 

(URATEs)5, vinculados administrativamente à Chefia do Núcleo de Apoio 

Técnico a Execução (NATE) do Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx). 
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 Entre as atividades desenvolvidas pelas(os) assistentes sociais 

vinculadas(os) às URATEs/NATE/CAEX, durante o ano de 2018, encontra-se a 

atuação no “Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”, um Projeto de âmbito 

estadual do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos 

Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CAOPIPcD) com a 

Corregedoria-Geral do MPPR, Subprocuradoria Geral de Planejamento 

Institucional (SUBPLAN) e Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx) que 

objetiva "subsidiar e aperfeiçoar atuação dos membros do Ministério Público na 

fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)"(Termo 

de Abertura de Projeto, 2017).  

 Das 369 ILPIs identificadas6, foram realizadas 240 visitas técnicas em 

todo o Estado do Paraná, sendo 40 no município de Curitiba, 41 nas cidades 

localizadas na Região Metropolitana de Curitiba e 159 no interior do estado. 

Neste contexto, verificou-se que existem 5.902 pessoas idosas acolhidas em 

ILPIs, sendo o abandono um dos motivos mais frequentes para o acolhimento, 

assim como a falta de um cuidador na família e doenças do envelhecimento. 

 Assim, este artigo possui como objetivo geral, analisar a atuação dos(as) 

assistentes sociais no “Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas” no ano de 

2018. Para isso, concretizamos a pesquisa qualiquantitativa por meio do relato 

de experiências. 

 O presente artigo está sistematizado da seguinte forma: inicialmente 

refletimos sobre o Serviço Social no Ministério Público. Em seguida, 

apresentamos o “Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”. Após, os resultados 

qualiquantitativos encontrados a partir da execução do “Projeto MP Inclusivo: 

ILPIs Fiscalizadas”. Por fim, trazemos as considerações finais e as referências 

bibliográficas. 

 

2. O SERVIÇO SOCIAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 Na sociedade contemporânea, o papel do Ministério Público é essencial 

na defesa de direitos individuais indisponíveis e sociais, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. Trata-se de uma instituição que atua na garantia 
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da ordem democrática e consolidação dos direitos fundamentais de 

sobrevivência. 

 Entre os diversos profissionais que atuam nessa instituição, 

encontramos os(as) assistentes sociais. Conforme Tejadas (2013) o Serviço 

Social inseriu-se de forma recente no Ministério Público, em decorrência das 

próprias mudanças vividas pela instituição. Contudo, embora tenha uma 

inserção recente, esses profissionais vêm conquistando e legitimando esse 

espaço sócio ocupacional. 

 A atuação dos(as) assistentes sociais é balizada pela Lei que 

Regulamenta a Profissão – Lei 8.662 de 1993 e pelo Código de Ética 

Profissional – Resolução Nº 273 de 1993. Entre as atividades concretizadas, 

segundo Craveiro; Heck e Bahnert (2015) encontram-se a realização de 

estudos sociais; elaboração de laudos sociais, relatórios sociais e pareceres 

sociais; visitas institucionais; participação em reuniões nos Conselhos 

Municipais de Direitos e de Políticas Públicas; participação em ações de 

fortalecimentos dos espaços democráticos; articulações com profissionais da 

rede socioassistencial;  assessoramento aos(as) Promotores de Justiça em 

diferentes momentos, entre os quais, nas visitas em instituições de acolhimento 

de crianças e adolescentes e idosos7.  

 Nesta direção, Craveiro (2018) destaca que os(as) assistentes sociais 

que atuam no Ministério Público podem realizar ações de natureza individual 

e/ou coletiva. Contudo, nos últimos anos, as ações coletivas vêm ganhando 

destaque no processo de trabalho desses(as) profissionais. Assim, cada vez 

mais, contribuições nos processos de fiscalizações de unidades públicas 

estatais e instituições não governamentais, ações de fortalecimento do controle 

                                                           
7
“Nesse contexto, a fiscalização de entidades de atendimento visa avaliar a qualidade dos 

serviços que estão sendo oferecidos à população, tendo por base o marco legal vigente, 

pesquisas e estudos sobre as políticas públicas em análise. O conhecimento na área do 

Serviço Social situa o assistente social como profissional especializado, habilitado para a 

realização de avaliações de programas de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes, de unidades de internação, de instituições de longa permanência para idosos, de 

escolas (infantis, ensino fundamental e médio), de instituições especializadas no atendimento a 

pessoas com deficiência e a dependentes químicos, entre outras. A atribuição no campo da 

fiscalização de entidades requer o uso de múltiplos instrumentos, como: estudo da temática, 

estruturação de roteiros específicos, visita institucional, entrevistas com dirigentes, técnicos, 

usuários dos serviços e, ainda, observação e coleta de imagens”. (TEJADAS, 2013, p. 482). 



 

social e articulações com a rede de proteção vêm fazendo parte do cotidiano 

dos(as) assistentes sociais inseridos(as) nesse espaço. 

 No que se refere às visitas institucionais, o Serviço Social do Ministério 

Público encontra neste instrumental, um importante aliado para aproximar-se 

da realidade dos sujeito. Além disso, 

 

A visita permite uma avaliação concreta dos efeitos e limites das 
políticas sociais, tendo em conta a efetividade das ações promovidas 
e seu impacto na vida das populações. Nesse sentido, via de regra, 
ao realizar visitas, em geral a serviço de instituições e pelo fato de 
também correntemente estar sempre em contato com os serviços 
sociais e redes de apoio existentes, os profissionais  geralmente  
fazem  leituras  críticas  sobre as políticas sociais com que se 
relacionam. Nesse sentido, pode-se avaliar o cumprimento dos 
objetivos e seu alcance, bem como as condições institucionais, o 
respeito aos direitos humanos, o cumprimento de prazos e o respeito 
a critérios sociais previamente definidos. (AMARO, 2014, p. 76). 

 

No caso das instituições de longa permanência para idosos por exemplo, 

é possível que os assistentes sociais, por meio das visitas técnicas, evidenciem 

seu compromisso ético-político e, a partir dos princípios fundamentais 

estabelecidos no Código de Ética, realizem a leitura crítica do contexto social e 

comunitário nos quais as pessoas idosas encontram-se inseridas, 

posicionando-se em favor do atendimento digno e humanitário para essa 

população.  

 Sendo assim, verifica-se que as visitas institucionais têm se 

transformado como uma das principais ferramentas utilizadas pelo corpo 

profissional do Ministério Público do Estado do Paraná, em especial pelas 22 

(vinte e duas) assistentes sociais que atuam nas 18 (dezoito) URATEs8, 

vinculadas administrativamente à Chefia do NATE/CAEx.   

Nesta perspectiva, destaca-se a atuação do Serviço Social no Projeto 

“MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”, cuja direção social da profissão no contexto 

do Ministério Público tem encontrado convergência com os objetivos 

institucionais, além de contribuir para um olhar ampliado sobre o acolhimento 

institucional de pessoas idosas no Paraná bem como na adoção de estratégias 

para fortalecer a Política Pública, conforme abordaremos no próximo tópico. 
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3. PROJETO “MP INCLUSIVO: ILPIs FISCALIZADAS" 

 A Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público Nº 154, de 13 

de dezembro de 2016, dispõe sobre a atuação dos membros desta instituição 

na defesa dos direitos fundamentais das pessoas idosas que residem em ILPIs. 

Nesta Resolução é destacado que  

 
Art. 1º O membro do Ministério Público em defesa dos direitos da 
pessoa idosa deve inspecionar pessoalmente, com periodicidade 
mínima anual, ressalvada a necessidade de comparecimento em 
período inferior, as instituições que prestem serviços de longa 
permanência a idosos. Art. 2º As respectivas unidades do Ministério 
Público devem disponibilizar, sempre que possível, ao menos um 
assistente social, um psicólogo e um arquiteto e/ou engenheiro para 
acompanharem os membros do Ministério Público nas fiscalizações, 
a fim de prestar-lhes assistência técnica, adotando as providências 
necessárias para a constituição da equipe, podendo, inclusive, 
realizar convênios com entidades habilitadas para tanto. 
(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2016, p.1). 

 

No ano de 2017, foi emitido pela Corregedoria-Geral e pelo CAOPIPcD 

do Ministério Público do Estado do Paraná, o Ofício Circular Nº.04/2017. Este 

documento reforçava a necessidade de fiscalização as ILPIs, por parte dos 

Promotores de Justiça que atuavam na área de defesa da pessoa idosa. O 

documento também apresentava o “Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”. 

 O referido Projeto foi uma iniciativa de atuação  integrada do Centro de 

Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso e da 

Pessoa com Deficiência (CAOPIPcD) com a Corregedoria-Geral do Ministério 

Público do Paraná (MP/PR), Subprocuradoria Geral de Planejamento 

Institucional (SUBPLAN) e Centro de Apoio Técnico à Execução (CAEx).  

 Inicialmente, foram realizadas articulações entre os setores acima 

mencionados, buscando com isso, a criação e definição de estratégias a nível  

estadual, para o cumprimento pleno do dever funcional dos/as Promotores/as 

de Justiça de inspecionar, anualmente, todas as ILPIs de sua Comarca. 

 Assim, uma das novidades trazidas neste Projeto se referente à ação 

coletiva e articulada, que disponibilizou profissionais do Serviço Social das 

URATEs para assessorar os/as membros no planejamento e execução das 

visitas de inspeções as ILPIs em todo o Estado do Paraná bem como, para 

contribuir em ações desencadeadas em momento posterior às visitas 



 

institucionais. Para isto, os (as) Promotores(as) de Justiça poderiam utilizar-se 

do documento encaminhado e denominado de “Considerações Técnicas” que 

subsidiaram algumas intervenções posteriores. 

 Com relação à metodologia adotada no “Projeto MP Inclusivo: ILPIs 

Fiscalizadas”, no Termo de Abertura de Projeto (TAP) constam doze 

macroetapas: 

1. Definição das estratégias e elaboração de cronograma;  

2. Articulação com a Corregedoria Geral do MPPR e Departamento de 

Planejamento e Gestão-SUBPLAN para atuação conjunta; 

3. Revisão e adequação dos formulários para fiscalização; 

4. Formação e desenvolvimento de Grupo de Trabalho com o NATE/CAEx para 

planejamento e atuação conjunta em 2018, visando o subsídio técnico às 

fiscalizações a serem realizadas pelos(as) Promotores(as) de Justiça; 

5. Articulação com a SUBPLAN para elaboração de formulário eletrônico para 

as Promotorias de Justiça; 

6. Lançamento e divulgação do Projeto; 

7. Levantamento, identificação, georreferenciamento das ILPIs, elaboração de 

cronograma e realização de visitas com apoio técnico pelo NATE/CAEx em 

conjunto com os (as) Promotores(as) de Justiça; 

8. Articulação com a SUBPLAN para mapeamento e definição de 

procedimentos e fluxos no âmbito do Projeto; 

9. Organização de evento “Idosos em Risco”; 

10. Acompanhamento e auxílio permanente pelo CAOPIPcD às Promotorias de 

Justiça; 

11. Monitoramento e avaliação; 

12. Evento de apresentação dos resultados do Projeto. 

 Também houve a estruturação de um banco de dados em forma de  

plataforma para preenchimento on-line das informações obtidas durante as 

visitas institucionais a partir da aplicação do Roteiro de Visita. Com este banco 

de dados, é possível realizar o monitoramento da atuação ministerial e o 

planejamento de futuras ações.  

 Logo, foi possível identificar alguns resultados desencadeados a partir 

da atuação do Serviço Social no “Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas”. 



 

Esses resultados qualitativos serão apresentados no próximo tópico. 

 

4. RESULTADOS QUALITATIVOS 

 Do universo de 369 instituições de longa permanência no Paraná, no 

ano de 2018, os profissionais do Serviço Social do NATE/CAEx, realizaram um 

total de 240 visitas técnicas, sendo 40 no município de Curitiba, 41 nas cidades 

localizadas na Região Metropolitana de Curitiba e 159 no interior do Estado. 

Neste contexto, verificou-se que existem 5.902 pessoas idosas acolhidas em 

ILPIs, sendo o abandono um dos motivos mais frequentes para o acolhimento, 

assim como a falta de um cuidador na família e doenças do envelhecimento. 

 Além de propiciar a integração da equipe técnica do CAEx com os 

Promotores de Justiça da área, o “Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas” 

incitou a elaboração de novas estratégias de atuação do Serviço Social, sendo 

elas fomentadas pela categoria profissional a partir de iniciativa própria ou em 

atendimento às solicitação dos membros do Ministério Público. Abaixo, 

elencou-se alguns resultados qualitativos os quais impactaram tanto na Política 

de Atendimento à Pessoa Idosa como um todo, quanto na melhoria das 

condições de vida das pessoas idosas acolhidas nas instituições de longa 

permanência, principalmente com relação à convivência familiar e comunitária: 

 Criação de rotinas pelo Serviço Social de acompanhamento mensal ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI); 
 Realização de devolutivas ao CMDPI das visitas institucionais; 
 Articulação com Promotores(as) de Justiça da área para discussão 

sobre as situações das ILPIs inspecionadas, objetivando traçar 

estratégias para neutralizar os problemas identificados, construindo 

Recomendações Administrativas para a readequação e no caso das 

entidades clandestinas, a interdição das atividades; 
 Discussão com Promotores(as) de Justiça, gestores municipais, 

Conselhos de Direitos e ILPIs municipais sobre as adequações 

necessárias para o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela rede 

de proteção da pessoa  idosa;   

 Necessidade de retorno de visitas institucionais motivadas pelo 

Ajuizamento de Ações Civis Públicas contra ILPIs; 



 

 Pactuação com integrantes da rede municipal de atendimento à pessoa 

idosa, Conselhos Municipais de Direitos, Procuradorias Gerais dos 

municípios, Promotores(as) de Justiça da área, familiares e pessoas de 

referência para as pessoas idosas acolhidas a partir do encerramento 

das atividades de ILPIs;  
 Estabelecimento de Planos de Ações em conjunto com a rede de 

proteção à pessoa idosa para o ano de 2019;  
 Estímulo da organização do trabalho em forma de Comissões 

Multidisciplinares nos municípios para discussão dos repasses 

financeiros às ILPIs; 
 Fomento à implantação de Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa 

Idosa e de Fundos Municipais da Pessoa Idosa; 
 Experiências como estas, mostram-se diferenciadas e inovadoras e 

representam a construção de um trabalho coletivo, onde Recomendações 

Ministeriais são pautadas em reuniões que congregam os diversos agentes 

responsáveis pela proteção da pessoa idosa (órgãos do Sistema de Justiça, 

ILPIs, Conselhos Municipais, redes de proteção, gestão municipal e familiares). 

 A atuação do Serviço Social na temática da pessoa idosa, 

especialmente no Projeto “MP Inclusivo – ILPIs Fiscalizadas” atendeu todas as 

expectativas do Ministério Público, por isso, o CAOPIPcD solicitou ao CAEx 

que houvesse prorrogação do Projeto para o ano de 2019, através do que se 

denominou Fase 2. Nesta continuação, devido à capacidade operacional das 

URATEs e os compromissos assumidos pela categoria profissional com outras 

temáticas, estipulou-se alguns critérios para atendimento das solicitações de 

apoio técnico pelo CAEx no âmbito do Projeto “MP Inclusivo – ILPIs 

Fiscalizadas” em 2019. 

 Desta forma, o CAOPIPcD e o CAEx emitiram um Ofício Conjunto aos 

Promotores de Justiça da área, visando dar seguimento ao trabalho articulado 

ocorrido no ano de 2018. Para a Fase 2 do Projeto, orientou-se que as 

demandas para apoio técnico do Serviço Social das URATEs deverão se 

referir: 

1: à necessidade de retorno (motivada por alguma situação nova ou 

desdobramento originado pela visita técnica já realizada) às ILPIs visitadas 



 

pelos técnicos da URATE em 2018; 

2. à fiscalização de ILPIs que não foram visitadas por técnico da URATE em 

2018; 

3. à fiscalização de ILPIs recém-criadas; 

4. à necessidade de interlocução para incremento da política pública no 

município. 

  Observa-se com isto, que os(as) assistentes sociais das URATES têm 

sido demandados(as) a realizar um trabalho de acompanhamento sistemático 

da Política Municipal de atendimento à pessoa idosa, que inclui visitas técnicas 

às instituições, e também a verificação do cumprimento das sugestões 

realizadas nas Considerações Técnicas, além do fomento da Política e 

articulação intersetorial em âmbito municipal. 

Destca-se ainda que tal intervenção também proporcionou uma maior 

aproximação dos(as) profissionais de Serviço Social com as Promotorias de 

Justiça de entrência inicial, em especial com municípios menores, os quais 

acessavam menos os trabalhos em comparação às comarcas de maior porte, 

permitindo uma ampliação da intervenção das URATES em seus próprios 

territórios. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A atuação do Serviço Social no “Projeto MP Inclusivo: ILPIs 

Fiscalizadas” impulsionou novas demandas a esses profissionais lotados nas 

18 URATEs do Paraná, que, inseridos numa instituição cujo papel é de 

destaque na defesa dos direitos das pessoas idosas, precisam estar antenados 

com as mudanças na sociedade e os novos papéis que lhe são atribuídos. A 

intervenção em realidades tão dinâmicas propulsionam articulações tanto na 

esfera extrajudicial, como por exemplo, no acompanhamento das políticas 

públicas, interlocução com o Sistema de Justiça, Conselhos de Direitos, rede 

de proteção, gestão municipal quanto na esfera judicial, realizando visitas 

técnicas motivadas por Ação Civil Pública. 

O trabalho do assistente social a partir das visitas técnicas pelo Projeto, 

suscitou análises sobre o contexto social em que as pessoas idosas 

encontram-se inseridas, especialmente a convivência familiar e comunitária. 



 

Neste sentido, suas atribuições e responsabilidades permitiram ao profissional, 

elaborar suas Considerações Técnicas na perspectiva da garantia de 

atendimento digno e humanitário para essa população,  afirmando a 

importância dos valores e princípios elencados  pela categoria profissional no 

Código de Ética e Lei de Regulamentação da profissão. 

 Diante da importância da inserção do Serviço Social no “Projeto MP 

Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas” percebemos a necessidade de continuidade no 

acompanhamento dos equipamentos de acolhimento, da rede protetiva e o 

fortalecimento de ações dos Conselhos Municipais afetos à área, com vistas à 

restituição do caráter de cidadania da pessoa idosa em acolhimento, com o 

asseguramento de todos os direitos dos quais é signatária.  
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