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Desde 2012 na assessoria técnica das 
Promotorias da Infância e Juventude do Recife:

6a e 39a PJDCC: fiscalização das medidas 
socioeducativas (Res. CNMP Nº 67/2011)

32a e 33a PJDCC: fiscalização dos serviços de 
acolhimento (Res. CNMP Nº 71/2011)
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Etapas das inspeções

1) Preparação: levantamento das informações disponíveis nos 
procedimentos e coleta de dados (formulários como autoavaliação 
das entidades).

2) Fiscalização da equipe ministerial: in locu e sem agendamento, 
registro fotográfico dos ambientes, entrevista com os profissionais, 
crianças e adolescentes*.

3) Providências: elaboração dos relatórios (Promotor/a de Justiça e 
Equipe Técnica), alimentação dos procedimentos existentes ou 
abertura de novos (PAs, PPs e ICs) e monitoramento permanente.



Exemplos de Procedimentos específicos

1) Maus-tratos, agressões e possíveis abusos e assédios sexual e moral contra os acolhidos 
Casa Y

2) Casa Y - Irregularidades Equipe Técncia

3) Centro de Profissionalização FUNASE

4) Falta de estrutura de lazer no CASEM Z

5) Falta de medicamentos básicos e de primeiros socorros e itens de higiene Casa W 

6) Manutenção do acompanhamento dos egressos pelas casas de acolhimento institucional

7) Denúncia a Casa X- menina J

8) Capacitações aos profissionais das casas de acolhida



Definição de 
fluxos



Definição de 
fluxos

https://www.mppe.mp.br/mppe/cao-infancia-politicas-publicas



Propostas de melhoria

1) Garantia da presença da equipes técnica nas fiscalizações

2) Padronização para fiscalizações quadrimestrais: acolhimento e socioeducação

3) Adequação do Formulário da Semiliberdade e criação de um específico para a 
Internação Provisória (que não cabe PIA e outros questionamentos).

4) Perguntas repetidas no Formulário do Acolhimento (2.8 e 3.29) e atualização legal 
(relatórios trimestrais – Lei 13.509/2017).

5) Definição de termos: “processo de adoção” são crianças e adolescentes destituídos 
ou em estágio de convivência?



Obrigado!
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