
Ofício circular nº 015/2017/CGMPPR

Curitiba, 05 de setembro de 2017

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)

Promotor (a) de Justiça

Ministério Público do Estado do Paraná

Assunto: inspeção e fiscalização de entidades de acolhimento de crianças e adolescentes – Resolução

71/2011-CNMP.

Senhor (a) Promotor (a),

O presente ofício circular tem a finalidade de comunicar a instauração

do procedimento de Pedido de Providências nº 198/2017-CGMP/PR, destinado a apurar a notícia

proveniente do CEDCA acerca da “existência de adultos acolhidos juntamente com crianças e

adolescentes em instituição de acolhimento destinadas ao acolhimento destes últimos” (doc. anexo)

e, no prazo de 90 (noventa dias) contados do recebimento do presente, visando proceder a um

levantamento e compilação de dados e providências adotadas a respeito, solicitar informações sobre

os fatos trazidos a conhecimento deste órgão correicional com a indicação:

1) das casas lares, unidades de acolhimento institucional e programas

de acolhimento familiar existentes em sua comarca, com indicação, por entidade, do número exato

de crianças e adolescentes ali acolhidos;

2) da eventual existência, ou não, de “acolhidos” nas faixas etárias de

18 a 21 anos e de 22 a 59 anos, em tais unidades, com indicação do número exato de adultos

acolhidos em cada faixa etária e local de acolhimento;



3) caso verificada a presença de adultos acolhidos juntamente com

crianças e adolescentes em entidades de acolhimento existentes na comarca de sua atuação, quais as

providências administrativas e/ou judiciais adotadas para a regularização da questão, à luz do contido

na Resolução Conjunta 01/2009, CONANDA-CNAS, especialmente diante da definição de cada

equipamento do serviço de acolhimento, suas especificidades e regras de atuação, sem olvidar que a

resolução especifica que “o desligamento não deve ser visto como um momento apenas, mas como

resultado de um processo contínuo de desenvolvimento da autonomia e como resultado de um

investimento no acompanhamento da situação de cada criança e adolescente. Particularmente no

que diz respeito aos adolescentes, a preparação para o desligamento deve incluir o acesso a

programas de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, como aprendiz ou

trabalhador – observadas as devidas limitações e determinações da Lei nesse sentido, visando sua

preparação para uma vida autônoma. Sempre que possível, ainda, o serviço manterá parceria com

Repúblicas, utilizáveis como uma forma de transição entre o abrigo e a aquisição de autonomia e

independência.”

Atenciosamente,

Arion Rolim Pereira
Corregedor-Geral


