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Inspeções Concentradas do Ministério 
Público nas entidades de acolhimento de 
crianças e adolescentes de Mossoró/RN  

Relato de Experiência



Dois problemas recorrentes nas 
execução políticas públicas de 
promoção e defesa de direitos 
humanos e sociais no Brasil:  



•Desvio na execução das políticas 
públicas 

•Falta de articulação entre os atores/
atrizes, equipamentos e serviços das 
políticas públicas



Como o Ministério Público pode colaborar 
para superar o isolamento das instituições 

e garantir o percurso de cuidados? 



(…) o PIA deve orientar o percurso dos 
cuidados ao longo do período de 
acolhimento, prevendo ações que 
possam assegurar a proteção ao 
desenvolvimento integral, aos direitos e o 
respeito às singularidades.


Estas ações devem ser planejadas em 
articulação com a rede, contar com 
esforços intersetoriais convergentes e 
compromissos por parte das diferentes 
políticas no atendimento às necessidades 
e aos direitos das crianças e adolescentes 
em serviços de acolhimento (p.29).

O Percurso de 
Cuidados



Dois modelos de inspeção



Modelo de inspeção tradicional

•Método dedutivo: 
•Enfoque a partir do geral (questões 
estruturais) para o particular.



Porém…



Modelo de inspeção tradicional

•Dificuldade de ver como as questões 
estruturais (rodízio de cuidadores, falta 
de articulação entre acolhimento e 
serviços fora da entidade etc.) afetam a 
vida das crianças e do adolescentes. 



• Desde 2018, a inspeção segue o formato 
concentrado.


• Método indutivo: Estrutura-se a discussão a 
partir do caso de cada criança e adolescente 
em acolhimento para então se discutir o geral. 


• Inspeção de caráter subjetivo:


• Enfoque da discussão a partir do Plano 
Individual de Atendimento (PROJETO DE 
VIDA) de cada criança e adolescente, nas 
suas mais variadas vertentes (assistência 
social, CFC, saúde, educação, trabalho, 
esporte, cultura, lazer, emprego habitação 
etc.). 

Em Mossoró…



Modelos de slides compartilhados 
pelas equipes dos Acolhimentos 
com a rede







Como se estrutura o calendário 
da Promotoria para as inspeções 

concentradas?



• Visita da equipe do MP 
aos acolhimentos. 

Fevereiro/Agosto

Visita da equipe do MP ao NIAC, Aldeias e AIA - 
Agosto de 2022



A visita aos acolhimentos é a oportunidade 
de conhecer e conversar com as pessoas 
que convivem nas casas: cuidadores, 
auxiliares de cuidadores, equipe técnica e, 
especialmente, as crianças e os 
adolescentes que quiserem conversar



Março/setembro: 

• Inspeções 

concentradas do MP 
nos acolhimentos.

Inspeção concentrada do MP com a 
rede de proteção de Mossoró - Abril 

de 2022

Inspeção concentrada do MP com a rede de 
proteção pouco antes da pandemia 


- Março de 2020





O dia mais feliz na vida de um jovem



Inspeções Concentradas da Semana Passada

(Setembro 2022)



Quem são os convidados para as inspeções 
concentradas?

Da secretária de saúde ao agente comunitário 
de saúde. Da secretária de educação à 
professora da escola.  Da secretária de 

assistência social à cuidadora do acolhimento. 

Tod@s importam!



• Audiências concentradas na 
VIJ. 


• Finalidades:  

- Toda a rede de proteção se 
reúne para discutir o rumo 
processual de cada criança e 
adolescente acolhimento.

Abril/Outubro

Audiências concentradas - Abril de 2022



Disseminando a prática da intersetorialidade
• Os acolhimentos têm encampado a ideia de reunião em rede para discutir os casos 

das crianças e adolescentes nas casas.


• Estímulo a outros órgãos para fazer o mesmo: 


• A importância de registrar e quantificar as reuniões de rede de que participam.


• As reuniões de rede são um forte indicador para ser avaliado junto com a 
resolutividade dos serviços públicos, especialmente do Conselho Tutelar, mais do 
que atos demandistas (notificações, ofícios expedidos, requisições etc.).


• 12ª Promotoria de Mossoró: 

• Em 2021: 222 reuniões de redes registradas.


• Em 2022: 114 reuniões, com a de hoje.



E as questões estruturais que 
precisamos saber - e muitas vezes são 
invisíveis ao “olho nu” do Promotor? 



5 estudos solicitados pela Promotoria da 
Infância de Mossoró em 2020
• Tema: “Os impactos do acolhimento institucional na vida das crianças e adolescentes”.


• Na perspectiva dos adolescentes que estão ou que já estiveram em acolhimento (2021).


• Na perspectiva das famílias que adotaram crianças e adolescentes egressos do acolhimento (2021).


• Na perspectiva das famílias biológicas (2021).


• Análise sobre os cuidadores (vínculo empregatício, perfil, formação, rodízio, jornada de trabalho etc.) 
(2021).


• Sobre a equipe técnica (vínculo empregatício, perfil, formação, rodízio, jornada de trabalho etc.) (2021).


• 2022: Sobre a estrutura das casas – e de como a estrutura, o mobiliário e a disposição do espaço 
estimula a afetividade, a individuação e a autonomia da criança e do do adolescente (Engenharia 
e Psicologia).


• Os armários de almoxarifado.



“É preciso uma Aldeia inteira 
para educar uma criança” 

(Provérbio Africano) 



Obrigado!


