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 Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência, nos termos do art. 147 do Regimento 

Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, Proposta de Resolução, com o propósito 

de correção de equívocos conceituais, em especial, do termo “instituição de longa permanência 

para pessoas com deficiência”, empregado na redação da Recomendação nº 64 do CNMP, que 

impede o seu devido cumprimento, bem como, de trazer disposições discutidas pelo Grupo de 

Trabalho competente junto ao CNMP, após relatório da situação dos locais que residem pessoas 

com deficiência, de forma a adequar a Recomendação em comento, e consequentemente, 

regulamentar a atuação dos membros do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais 

das pessoas com deficiência residentes em instituições que prestem serviços de acolhimento de 

pessoas com deficiência. 

 Outrossim, encaminho, por anexo, a justificação e o texto sugestivo da Proposta de 

Resolução. 

  

 

 Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

    VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 

 Presidente da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais 

                                                                    Conselheiro 
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PROPONENTE: CONSELHEIRO VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO – 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 Trata-se de Proposição que dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público 

na defesa dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência residentes em instituições que 

prestem serviços de acolhimento de pessoas com deficiência, em substituição à  Recomendação 

nº 64 de 24 de janeiro de 2018.  

 Atualmente, encontra-se em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, com status de 

emenda constitucional, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

primeiro tratado de Direitos Humanos do século XXI, e seu protocolo facultativo. 

 A referida Convenção foi ratificada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 

Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no 

§3º, do artigo 5º, da Constituição Federal, após importante atuação dos movimentos sociais 

ligados às pessoas com deficiência, que atuam sob o lema “nada sobre nós, sem nós”. 

 Com base nesta Convenção, foi instituída, em 06 de julho de 2015, a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, de nº 13.146, também conhecida como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando a sua inclusão 

social e cidadania. 

 Certo é que a mencionada lei promoveu o conhecimento e um amplo debate sobre 

conceitos previstos na Convenção, que já integravam a legislação pátria desde 25 de agosto de 

2009, quando foi promulgado e publicado o Decreto nº 6.949, que entrou em vigor na data de 

sua publicação. 
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  A despeito da promulgação destes diplomas legais e a vigência daqueles já existentes 

em nosso ordenamento jurídico prevendo instrumentos de defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência (Leis nº 7.853/89, nº 10.048/00, nº 10.098/00) e do compromisso do Estado 

brasileiro em assegurar os direitos humanos destas pessoas, é incontroverso que ainda há 

pessoas com deficiência, em especial aquelas com deficiência intelectual e mental que se 

encontram institucionalizadas, vivendo em situação de vulnerabilidade e risco social, com seus 

direitos gravemente violados de forma contínua e duradoura. 

  Todas as pessoas com deficiência devem ter acesso aos meios físicos, sociais, 

econômicos e culturais, à saúde, à educação, à moradia, à cultura, ao lazer, à informação, ao 

trabalho e ao pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, não devendo  

viver em abrigos, onde com frequência seus direitos são violados, por se encontrarem em 

condições desumanas, em oposição ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Na medida em que a Convenção citada acima tem status constitucional, podemos 

afirmar que a República Federativa Brasileira tem como princípio o respeito à dignidade 

inerente à pessoa com deficiência, devendo atuar de forma a promover a sua autonomia 

individual, a sua liberdade de fazer as próprias escolhas, a sua independência, a sua não 

discriminação, a sua plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. 

 As pessoas com deficiência têm o direito de escolher seu local de residência e com quem 

morar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, não podendo ser obrigadas a 

viver em determinado tipo de moradia, principalmente nos abrigos ainda existentes no Brasil, 

com grande número de pessoas, com reduzida equipe técnica, em péssimas condições 

estruturais e em situação de isolamento social. 

 Segundo preceitua o artigo 31 da Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência 

tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, a viver com seu cônjuge 

ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente, ou, ainda, em 

residência inclusiva, cabendo ao Poder Público adotar programas e ações estratégicas para 

apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. 

Cabe também ao Poder Público a proteção integral na modalidade de residência 

inclusiva, que deverá ser prestada no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) à 

pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de 

autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Com o objetivo de 

superar a prática do isolamento e  preservar os vínculos familiares e comunitários, o serviço é 
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oferecido em residências adaptadas, localizadas em áreas residenciais, com equipe 

especializada para prestar atendimento personalizado. 

É incontroverso que a legislação pátria não dá espaço à institucionalização das pessoas 

com deficiência em unidades totais (abrigos), dentre as quais se incluem as com deficiência 

intelectual e mental, devendo tal cenário ser enfrentado pelo Ministério Público e extirpado de 

nosso país. 

Recente relatório da Human Rights Watch1, importante organização internacional não 

governamental que defende e realiza pesquisas sobre direitos humanos, intitulado “Eles ficam 

até morrer – uma vida de isolamento e negligência em instituições para pessoas com deficiência 

no Brasil”, publicado no ano de 2018, traz à tona uma realidade brasileira, que já deveria ter 

sido banida há muitos anos e que não atende os parâmetros mínimos de respeito aos direitos 

humanos. 

O mencionado relatório foi levado ao conhecimento do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP, tornando clara a necessidade de adoção de medidas efetivas e 

planejadas por parte dos membros do Ministério Público para mudança deste cenário.  

O avanço legislativo não se mostrou suficiente para implementar as mudanças 

necessárias no quadro de violação de direitos humanos, decorrente da continuidade da 

existência destes abrigos e da institucionalização das pessoas com deficiência nestes locais. 

A Constituição Federal, no seu artigo 127, caput, e a Lei Brasileira de Inclusão não 

deixam dúvidas do importante papel do Ministério Público na proteção da pessoa com 

deficiência de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 

crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante (artigo 7º, parágrafo único, e artigo 

79, § 3º).  

Importante destacar que a Recomendação nº 64, de 24 de janeiro de 2018 do CNMP 

apenas orienta “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”. 

Diante de todo o exposto, mostra-se oportuna a publicação de uma Resolução, de forma 

a racionalizar as atividades de inspeção, garantindo sua plena efetivação, tornando-a obrigatória 

no âmbito dos Ministérios Públicos dos Estados, Distrito Federal e Territórios, assegurando-se,  

                                                 
1  Disponível em: <https://www.hrw.org/pt/report/2018/05/23/318044>. 
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assim, que membros do Ministério Público atuem na garantia dos direitos humanos das pessoas 

com deficiência e pelo fim das institucionalizações nos grandes abrigos, como forma de 

promoção da inclusão e convívio social e respeito a seus direitos. 

Em outras áreas, o dever funcional de inspeção em instituições já foi regulamentado 

pelo CNMP, são exemplos a Resolução n° 56/2010, que uniformiza as inspeções em  

estabelecimentos penais; a Resolução n° 71/2011, em matéria de infância e juventude; e a 

Resolução n° 154/2016, na área do idoso. 

Oportuno destacar que em continuidade à proteção dos direitos das pessoas com 

deficiência, a inspeção também deverá ocorrer nos espaços existentes e que forem surgindo 

como serviços de moradia para pessoas desinstitucionalizadas ou daquelas em situação de 

dependência que não disponham de condições de autossustentabilidade, com vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos (Residência Inclusiva). 

Saliente-se, por fim, que somente a publicação de uma Resolução possibilitará o 

mapeamento destas instituições e a atuação fiscalizatória contínua e duradoura por parte do 

Ministério Público, encontrando-se, portanto, justificada a mudança ora pretendida.  

 

 

Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

VALTER SHUENQUENER DE ARAÚJO 

Presidente da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais 

Conselheiro 
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RESOLUÇÃO Nº ____, de ___ de ________de 2019. 

 

Dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público na de-
fesa dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência residen-
tes em instituições que prestem serviços de acolhimento de pessoas 
com deficiência e dá outras providências. 
 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício da competência fi-

xada no art. 130-A, § 2°, inc. I, da Constituição da República, com fundamento no art. 147, inc. 

I, de seu Regimento Interno e na decisão plenária proferida nos autos da Proposição nº xxx, 

julgada na xx° Sessão Ordinária, realizada no dia xx de xxxx de 2019; 

Considerando que é dever do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públi-

cos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, 

nos termos do seu art. 129, inciso II; 

Considerando o disposto no art. 23, inc. II, da Constituição da República, que prevê ser de 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da 

saúde e assistência pública, da proteção e garantia de direitos das pessoas com deficiência; 

Considerando que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao 

ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, assegura às pessoas com 

deficiência, em seu artigo 19, “b”, o acesso a serviços de apoio em domicílio ou em instituições 

residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, que garantam a sua plena inclusão e 

participação na comunidade; 

Considerando o disposto no art. 8º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Lei Brasileira de 

Inclusão, que preconiza ser dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, 

à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao 

trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à 

cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos 

e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 
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outros decorrentes da Constituição da República, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, das leis e de outras normas que garantam seu bem-

estar pessoal, social e econômico; 

Considerando a previsão normativa, na Resolução n° 109 do Conselho Nacional de Assistência 

Social, do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para jovens e adultos 

com deficiência, denominada residência inclusiva; 

Considerando que referido serviço visa ao acolhimento de jovens e adultos com deficiência, 

cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados, que não dispõem de condições de 

autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que estejam em pro-

cesso de desligamento de instituições de longa permanência. 

Considerando a necessidade de racionalização das atividades de inspeção, de forma a garantir 

sua plena efetividade, sem prejuízo das demais atividades sob a responsabilidade dos membros 

do Ministério Público, RESOLVE: 

Art. 1º O membro do Ministério Público com atuação na área de defesa dos direitos da pessoa 

com deficiência deve inspecionar pessoalmente, com periodicidade mínima anual, ressalvada a 

necessidade de comparecimento em período inferior, as instituições que prestem serviços de 

acolhimento de pessoas com deficiência. 

Art. 2º As respectivas unidades do Ministério Público devem disponibilizar, sempre que possí-

vel, ao menos um assistente social, um psicólogo e um arquiteto e/ou engenheiro para acompa-

nharem 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. 

§1º A impossibilidade de constituição da equipe interdisciplinar acima referida não exime os 

membros do Ministério Público com atribuição na defesa dos direitos da pessoa com deficiência 

do dever de realizar as inspeções. 

§2º Na impossibilidade de realizar pessoalmente todas as inspeções referidas no caput deste 

artigo em razão da quantidade de equipamentos sob sua atribuição, o membro do Ministério 

Público poderá, de forma justificada, determinar que a equipe interdisciplinar realize a inspeção 

de alguns deles e envie o relatório preliminar respectivo para a sua apreciação. 
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§3º Na hipótese do parágrafo anterior, deverá ser elaborado um plano de execução de fiscaliza-

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

pôde comparecer, a fim de fazê-lo, pessoalmente, no ano seguinte. 

Art. 3º São finalidades da inspeção: 

I – zelar pela efetividade e qualidade do serviço prestado; 

II – zelar pela observância, nos equipamentos disponibilizados, das normas relativas à política 

de atendimento à pessoa com deficiência; 

III – assegurar a inserção dos residentes na vida comunitária; 

IV – identificar eventuais situações de violação dos direitos humanos dos usuários; 

V – promover medidas para progressiva desinstitucionalização dos acolhidos. 

Art. 4º As condições das unidades inspecionadas devem ser objeto de relatório a ser enviado à 

Corregedoria-Geral da respectiva unidade do Ministério Público, até o dia 15 (quinze) do mês 

subsequente, no qual serão registradas as providências adotadas, sejam judiciais ou administra-

tivas. 

§1º O relatório conterá dados sobre: 

I – natureza jurídica da entidade, regularização do serviço junto aos órgãos de fiscalização e 

inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, se for o caso; 

II – adequação das instalações físicas e garantia de acessibilidade em todos os ambientes; 

III – capacidade e ocupação da unidade inspecionada; 

IV – existência de recursos materiais e equipe de atendimento em número e qualificação ade-

quados e suficientes; 

V – adequação do trabalho social essencial ao serviço, como a escuta, o acesso à informação e 

a defesa de direitos, entre outros; 

VI – acesso das pessoas acolhidas a outros serviços e benefícios essenciais, em particular aos 

de saúde, educação, previdência social e assistência social; 

VII – participação dos acolhidos na vida comunitária, promoção da autonomia e inserção em 

atividades de lazer e trabalho; 
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VIII – ações para manutenção ou recuperação dos vínculos, inclusive com a família extensa; 

IX – planejamento individual do atendimento a cada residente; 

X – existência de violações a direitos humanos dos usuários; 

XI – considerações gerais e outros dados reputados relevantes. 

§2º A Corregedoria-Geral da respectiva unidade do Ministério Público deverá manter um ca-

dastro contendo dados de todas as instituições locais e o registro das inspeções realizadas. 

Art. 5º Os membros do Ministério Público deverão fomentar a realização, pelo Poder Executivo 

local, de mapeamento das instituições de acolhimento de pessoas com deficiência, diagnóstico 

das condições de atendimento às pessoas com deficiência da localidade, planejamento das ações 

para progressiva desinstitucionalização dos residentes e adequação das unidades às diretrizes 

de reordenamento dos serviços de acolhimento, considerando as modalidades de atendimento 

previstas no âmbito da Política de Assistência Social. 

Art. 6º Os membros do Ministério Público deverão adotar as medidas administrativas e judiciais 

necessárias à implementação das Políticas Nacional, Estadual, Municipal e/ou Distrital para a 

pessoa com deficiência, especialmente quanto aos serviços, programas, projetos e benefícios a 

ela destinados. 

Art. 7º A Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério 

Público avaliará o resultado das providências adotadas e promoverá as respectivas adequações 

sempre que necessárias ao aperfeiçoamento da atividade fiscalizatória dos serviços e programas 

destinados à pessoa com deficiência. 

Art. 8° Fica revogada a Recomendação nº 64 de 24 de janeiro de 2018.  

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, xx de xxxx de 2019.  

 
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público  

 


