
 
 

 

PROPONENTE: CONSELHEIRO LEONARDO ACCIOLY DA SILVA -  PRESIDENTE 

DA COMISSÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE  

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

A presente proposta de alteração da resolução nº 71 de 15 de junho de 2011 

visa à adequação do corte populacional à periodicidade das inspeções do Ministério 

Público nos serviços de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar. 

 

A Comissão da Infância (CIJ) recebeu a solicitação para promoção de referida 

adequação por meio de ofício da Comissão Permanente da Infância e Juventude, 

vinculada ao Grupo Nacional de Direitos Humanos -GNDH, integrante do Conselho 

Nacional de Procuradores Gerais (CNPG). A demanda é antiga dos promotores de 

justiça que atuam na área e foi incluída no plano de gestão da CIJ 2018/2019, uma vez 

que o ajuste pleiteado permite uma melhor distribuição do trabalho nas áreas protetiva, 

infracional e socioeducativa e garante o monitoramento dos diversos serviços de 

atendimento.  

 

Atualmente a periodicidade é trimestral para municípios com menos de 1 

milhão de habitantes; quadrimestral para municípios com população entre 1 milhão e 5 

milhões de habitantes; e semestral para municípios com mais de 5 milhões de habitantes. 

Ocorre que, de acordo com os dados do IBGE de 29/08/2018, dos 5.570 municípios 

brasileiros, 0,8% têm mais de 500 mil habitantes e há 2 municípios com mais de 5 milhões 

de habitantes (Rio de Janeiro e São Paulo). Considerando tais dados, verifica-se 

necessário um ajuste da periodicidade da obrigação de inspeções ao corte populacional. 

 

Verifica-se que o número de serviços de acolhimento institucional e 

programas de acolhimento familiar é considerável nos municípios com mais de 200 mil 

habitantes de maneira que a atividade de inspeção e envio de relatório com 

periodicidade semestral é suficiente e adequada.  Nos municípios com população entre 

100 e 200 mil habitantes, a periodicidade quadrimestral é suficiente e em municípios com 

menos de 100 mil habitantes, manter-se-ia a periodicidade trimestral. Tal proposta 

garante o monitoramento eficiente dos serviços e permite uma atuação em rede mais 

qualitativa.  



 
 

 

 

Vale dizer que após cada visita de inspeção, é necessária a elaboração dos 

relatórios e adoção das medidas que as inspeções ensejam, a saber: a instauração de 

procedimentos administrativos ou preparatórios e inquéritos civis; instauração de 

procedimentos de natureza individual; tratativas contínuas com os integrantes do 

sistema de garantia de direitos da criança e adolescente e, eventualmente, ajuizamento 

de ação judicial de natureza individual e/ou coletiva. 

 

Importante lembrar que a fiscalização dos serviços e programas de 

acolhimento deve ser compatível com a fiscalização das unidades de internação e 

semiliberdade, regulamentadas pela Resolução CNMP 67/2011. Além disso, 

submetemos a este Conselho, proposta de resolução para uniformizar a inspeção do 

Ministério Público nas entidades que executam as medidas socioeducativas em meio 

aberto (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), o que ensejará mais 

um roteiro de fiscalização periódica, com obrigatoriedade de envio de formulário. Todas 

as inspeções mencionadas são direcionadas aos promotores de justiça com atribuições 

em matéria da infância. 

 

Diante da necessidade de se uniformizar a fiscalização de todos os serviços 

(acolhimento institucional, acolhimento familiar, unidades de internação, unidades de 

semiliberdade, entidades executoras de medidas socioeducativas em meio aberto) 

imprescindível que a periodicidade das fiscalizações seja compatível com o número de 

habitantes dos municípios e permita ao membro do Ministério Público cumprir as 

resoluções e desempenhar suas atribuições com eficiência.  

 

Constata-se, pois, que é necessária a adequação da equação população X 

periodicidade de inspeções de modo que se garanta a fiscalização eficiente de todos os 

serviços de atendimento.  

 

 Nos grandes centros, há um número muito maior de serviços para 

inspecionar e, mesmo que as promotorias sejam de atribuição exclusiva, por vezes cabe 

a apenas um membro tal fiscalização.  Já nos municípios menores, com número inferior 

de serviços e programas de acolhimento, o membro do Ministério Público atua em várias 

áreas, incumbindo-lhe fiscalizar todos os serviços acima indicados e os relacionados a 

diferentes áreas como: saúde, idoso, pessoas com deficiência, educação, meio ambiente, 

assistência social, segurança pública e outros. Tudo isso sem falar na necessária atuação 

dos membros nos processos judiciais, audiências concentradas que acontecem nos 

serviços de acolhimento institucional, instauração de procedimentos administrativos, 

preparatórios, inquéritos civis, ajuizamento de ações individuais e coletivas, 

acompanhamento das políticas públicas, interação com a rede de proteção da infância; 



 
 

 

além do acompanhamento das atividades dos Conselhos de Direitos da Criança, 

Conselhos Tutelares e supervisão do processo de escolha destes últimos, o que ocorre 

em data unificada em todo o território nacional a cada 4 (quatro) anos, no primeiro 

domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial (Lei 

12.696/2012). 

 

 No caso de os responsáveis pelas fiscalizações nos serviços de acolhimento 

cumularem atribuição em relação às medidas socioeducativas e matéria infracional, 

fiscalizam também as unidades de internação e semiliberdade; oficiam nos processos de 

execução de cada um dos adolescentes/jovens em cumprimento das medidas em meio 

fechado e aberto, com a necessária participação em audiências, seja para fins de aplicação 

de medida mais gravosa, seja para eventual inserção em meio aberto, participam de todo 

o procedimento para apuração do ato infracional, oitiva informal do adolescente, 

audiência de apresentação e instrução, inspecionam as entidades executoras de 

liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, dentre outros atos.  

Nesse contexto, considerando a diversidade de atribuições dos membros do 

Ministério Público responsáveis pela fiscalização dos serviços de acolhimento 

institucional e programas de acolhimento familiar, busca-se lhes garantir tempo hábil 

para o cumprimento adequado dessas atribuições. A adequação do corte populacional à 

periodicidade, conforme proposta ora apresentada, garante número suficiente de 

inspeções que ensejam compilação de dados, produção de diagnósticos confiáveis, 

construção de políticas públicas, ajuizamento de ações e atuação extrajudicial. Referida 

proposta atende ao interesse público e à necessidade de racionalização das atividades de 

forma a garantir efetividade, sem prejuízo das demais atividades sob a responsabilidade 

dos membros do Ministério Público. 

 

Registra-se que a alteração da equação população X periodicidade das 

inspeções e envio de relatórios não obsta a que o membro do Ministério Público visite os 

serviços e programas tantas vezes quantas entender necessário. 

 

Com esses esclarecimentos, propõe-se a alteração da referida resolução, 

submetendo-se a presente proposta à apreciação desse Egrégio Plenário. 

 

Brasília (DF), 11 de dezembro de 2018. 

 

 

LEONARDO ACCIOLY DA SILVA 

Presidente da Comissão da Infância e Juventude 

 

 



 
 

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº________ , DE 2018. 

 

 

Altera a Resolução nº 71, de 15 de junho de 

2011, que dispõe sobre a atuação dos 

membros do Ministério Público na defesa do 

direito fundamental à convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes em 

acolhimento e dá outras providências. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições 

conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e com arrimo nos 

artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno; 

 

Considerando a conveniente adequação da Resolução nº 71, de 15 de junho de 2011, para 

o fim de compatibilizar a periodicidade de fiscalização dos serviços de acolhimento 

institucional e programas de acolhimento familiar com a periodicidade das inspeções 

nas unidades de atendimento socioeducativo previstas na Resolução CNMP 67/2011 e 

com as fiscalizações nas entidades executores das medidas socioeducativas em meio 

aberto e outros serviços e programas; 

 

Considerando a conveniente adequação do fluxo de dados para fins de produção 

estatística e elaboração de políticas públicas; 

 

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

garantir efetividade, sem prejuízo das demais atividades sob a responsabilidade dos 

membros do Ministério Público, RESOLVE: 

 

Art. 1º. O artigo 1 º da Resolução nº 71, de 15 de junho de 2011 passa a apresentar seu 

parágrafo 1º com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º O membro do Ministério Público com atribuição em 

matéria de infância e juventude não-infracional deve 

inspecionar pessoalmente os serviços de acolhimento 

institucional e programas de acolhimento familiar sob sua 

responsabilidade. (Redação dada pela Resolução n° 96, de 21 de 

maio de 2013) 

 

§ 1º Ressalvada a necessidade de comparecimento do membro do 



 
 

 

Ministério Público ao serviço ou programa de acolhimento em 

período inferior e, considerados os índices populacionais 

oficiais divulgados pelo IBGE, a periodicidade da inspeção será:  

 

a) trimestral, para Municípios com população igual ou inferior 

a 100 mil habitantes, adotando-se os meses de março, junho, 

setembro e dezembro; 

 

b) quadrimestral para Municípios com população superior a 

100 mil e igual ou inferior a 200 mil habitantes, adotando-se 

os meses de março, julho e novembro para as visitas; e  

 

c) semestral para Municípios com população superior a 200 mil 

habitantes, adotando-se os meses de março e setembro para as 

visitas.  

 

 

Art. 2º.  Mantém-se a redação dos demais parágrafos do artigo 1º e revogam-se as 

disposições em contrário. 

 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília (DF),      de                           de            . 

 

 

 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


