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DO DIREITO FUNDAMENTAL À 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Art. 227, da CRFB: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Art. 4º, do ECA: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

Art. 19. do ECA: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio
da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes.”



• Antes do advento da Lei nº 12.010/09, para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
a questão do acolhimento de crianças e adolescentes já era prioridade institucional, com  a 
adoção de estratégias visando assegurar a garantia efetiva do direito à convivência familiar e 
comunitária.  

• Em 2007, foi criado pelo MPRJ o Módulo Criança e Adolescente (MCA), que é um sistema de 
cadastro eletrônico destinado a manter um banco de dados online sobre a situação social e 
jurídica de crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Estado do Rio de Janeiro.

• O MCA tem por objetivo dar visibilidade à população infanto-juvenil que crescia, 
silenciosamente, acolhida em instituições e, portanto, privada do direito fundamental à 
convivência familiar e comunitária.

• O MCA foi vencedor, em 2008, do V prêmio Innovare, na Categoria Ministério Público, 
mesmo ano em que foi escolhido como prática inovadora pelo Movimento Ministério Público 
Democrático.

• Através do Termo de Cooperação Técnica nº 08/08, firmado em dezembro de 2008 entre o 
CNJ e o CNMP, a tecnologia do MCA foi cedida ao CNJ para desenvolvimento do Cadastro 
Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCA).



Assim, além do Ministério Público, o sistema pode (e deve) ser alimentado por toda a rede
protetiva, notadamente pelos Conselhos Tutelares; pelas entidades de acolhimento; pelos
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Juízos de Direito da Infância e da
Juventude. Há diferentes níveis de acesso ao sistema, que variam de acordo com a função
desempenhada por cada ator do sistema de garantias.

Módulo Criança e Adolescente – MCA



Módulo Criança e Adolescente – MCA

O MCA, então, se apresenta como importante ferramenta para:

- o acompanhamento da situação individual de crianças e adolescentes acolhidos, por
toda a rede protetiva;

- a integração operacional entre os participantes do sistema de garantias;

- a elaboração de diagnósticos atuais da situação global no Estado do RJ, identificando
as políticas públicas prioritárias para a população infantojuvenil;

- a extração de censos diários acerca da população acolhida, a partir de dados do
Estado e de cada Município.

Embora seja possível gerar censos diários do MCA, semestralmente é elaborado um
Censo que serve de indicativo para atuação institucional. As datas de corte dos Censos
atualmente utilizadas são 30 de junho e 31 de dezembro.



• Já foram realizados 05 censos do MCA, onde se verificou uma redução de, aproximadamente, 30% do 
número de crianças e adolescentes institucionalizados, sendo certo que o 5º censo, realizado em 30 de 
junho de 2010, evidenciou a reintegração familiar de cerca de 53% de c/a acolhidos e a colocação em 
família substituta de cerca de 18%, o que significa o desligamento de mais de 1.000 crianças e 
adolescentes das entidades de acolhimento no Estado do RJ. 

• Na esteira do trabalho institucional desenvolvido na área da infância e juventude, em 05 de janeiro de 
2009, o Conselho Superior do MPRJ expediu a Recomendação nº 05/09, que:

• “RECOMENDA, aos Promotores de Justiça com atribuição em matéria infanto-juvenil não-infracional, 
que, em caráter continuado, seja: 

• 1º - verificada a existência e/ou fomentada a implementação de políticas públicas de apoio sócio-
familiar, voltadas a prevenir o abrigamento, a persistência dessa medida e a estimular a reintegração 
familiar; 

• 2º - verificada a existência, no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, de verba destinada a 
incentivar o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, nos 
termos do disposto no art. 260, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e no art. 227, § 3º, VI, da Constituição da 
República, promovendo as medidas cabíveis para a implementação das providências e programas 
necessários; 



• 3º - verificada a observância, pelas entidades de abrigo, das regras e princípios estabelecidos 
na Lei nº 8.069/90 (arts. 90 e seguintes), bem como das diretrizes traçadas pelo Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), adotando as medidas necessárias à adequação do 
atendimento; 

• 4º - analisada, independentemente de provocação, a situação de cada criança e 
adolescente abrigado, adotando as medidas extrajudiciais ou judiciais cabíveis, em 
especial: 

• a instauração de inquérito civil ou de procedimento administrativo análogo, em sendo 
necessária a permanência da criança ou do adolescente no abrigo e de ainda não se 
mostrar viável a adoção de medida judicial, visando ao acompanhamento da situação e à 
posterior adoção das medidas necessárias à proteção do direito fundamental à convivência 
familiar; 

• o ajuizamento das ações necessárias à adequada tutela dos direitos da criança ou do 
adolescente, em especial as previstas nos artigos 137, 201, incisos III, V e X e 249 da Lei 
8.069/90, conforme o caso; em se tratando de crianças ou adolescentes abrigados que, 
injustificadamente, não recebam visitas de seus genitores ou responsáveis há mais de 03 
(três) meses, seja averiguada a ocorrência de justa causa para a propositura de ação de 
destituição do poder familiar, no intuito de torná-los aptos à adoção. 

• Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2009. 



• Com o advento da Lei nº 12.010/09,  o artigo 19 teve a sua redação alterada, passando a dispor: 

• Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente 
livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

• § 1o Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 
institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade 
judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, 
decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família 
substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 
2009)

• § 2o A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 
interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

• § 3o A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em 
relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação e 
auxílio, nos termos do parágrafo único do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV 
do caput do art. 129 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
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• Após o advento da Lei nº 12.010/09, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro expediu o Ato Executivo TJRJ nº 4.065/09 (PLANO MATER), regulamentando os 
procedimentos da Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA) do Estado do Rio de Janeiro 
e dando outras providências.

• Visando a dar efetivo cumprimento ao disposto no artigo 19 e parágrafos do ECA, o Ato 
Executivo prevê que:

• (...)
• “Art. 50  - Os Juízes das Varas da Infância e Juventude deverão realizar, em suas respectivas 

comarcas, semestralmente, audiências concentradas de adoção e reavaliação das crianças e  
adolescentes acolhidos, preferencialmente nos meses de abril e outubro”.

• A partir desse ato, foram iniciadas reuniões conjuntas entre a Assessoria de Proteção Integral 
à Infância e Juventude do MPRJ, o 4º CAO (Infância e Juventude) e a Coordenação da CEJA/ 
Juízes da Infância e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, a fim de ajustar o calendário de 
realização das audiências concentradas em todas as Comarcas do Estado, com a criação de 
metodologias de trabalho. As audiências foram realizadas em novembro de 2009 e abril de 
2010.



• Algumas premissas para a realização de audiências concentradas, segundo a visão do MPRJ:

• FASE 1 – DIAGNÓSTICO – É indispensável realizar o mapeamento da situação sociofamiliar e 
jurídica de crianças e adolescentes em situação de acolhimento, a fim de que os trabalhos 
possam ser planejados e que as audiências concentradas possam produzir resultados efetivos 
para garantia do direito à convivência familiar e comunitária da população infantojuvenil 
acolhida. São parceiros nessa etapa as entidades de acolhimento (elaboração do PIA/ 
Relatórios Psicossociais), os equipamentos do SUAS (CRAS e CREAS) onde as crianças e 
adolescentes acolhidos e seus familiares estejam sendo atendidos, as equipes técnicas dos 
Juizados da Infância e Juventude. 

• FASE 2 – ESTUDO DE CASOS/ AJUIZAMENTO DE AÇÕES CABÍVEIS PELO MP – Após a análise 
aprofundada da situação de cada criança e adolescente, preferencialmente nos dois meses 
que antecedem a data agendada para a realização das audiências concentradas, com a 
realização de reuniões entre os principais atores do SGD, o MP deverá ingressar com as 
ações judiciais que se mostrarem cabíveis para garantia do direito à convivência familiar de 
crianças e adolescentes acolhidos.   



• FASE 3 – PLANEJAMENTO DAS AUDIÊNCIAS – Realização de reuniões conjuntas entre MP e
Poder Judiciário para fixação de calendário, agilização das diligências (citações, intimações,
etc.)

• FASE 4 - REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS – Preferencialmente, no interior das
entidades de acolhimento institucional, com a participação do Juiz, Promotor de Justiça,
Advogado ou Defensor Público constituído pelos pais ou responsável de crianças e
adolescentes acolhidos e demais atores da rede local de proteção, em especial o Conselho
Tutelar e os órgãos da rede de assistência social do Município de domicílio da família, na
forma do artigo 88, inciso VI, ECA).

• Na audiência concentrada, ocorrem reintegrações familiares e, eventualmente, colocação de
crianças e adolescentes em família substituta. Nos casos em que tais metas não podem ser
alcançadas, são analisados os casos individuais para adoção das providências cabíveis
mediante a articulação e o delineamento de estratégias conjuntas entre os atores do Sistema
de Garantia de Direitos presentes na audiência.

• TODA CRIANÇA E ADOLESCENTE ACOLHIDO TEM DIREITO A TER O SEU CASO REAVALIADO,
POR DETERMINAÇÃO LEGAL (ARTIGO 19 DO ECA), SEM QUE NECESSARIAMENTE SEJA
REALIZADA AUDIÊNCIA CONCENTRADA.



A atuação do MPRJ na área da infância e juventude é, predominantemente, extrajudicial, 
com a realização de articulações locais com gestores, rede SUAS e demais atores do SGD. O 
incentivo ao ajuizamento de ações para garantia do direito à convivência familiar e 
comunitária tem por escopo atender ao disposto no artigo 110, parágrafo 2º do ECA.

Art. 101

(...)

§ 2o Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência 
ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento da criança 
ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e 
importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo 
interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao 
responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12010.htm
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• É importante ressaltar que a audiência concentrada é um ato processual e, 
portanto, deve ser realizada no curso de uma ação ajuizada pelo Ministério Público 
ou outro legitimado para garantia do direito à convivência familiar e comunitária 
de crianças e adolescentes acolhidos.

• A audiência concentrada não se confunde com uma reunião de articulação da rede 
entre os atores do Sistema de Garantias de Direito – SGD para a adoção de 
providências visando garantir o direito à convivência familiar de crianças e 
adolescentes em acolhimento. As reuniões de articulação de rede devem ocorrer 
em espaços próprios, devendo contar com a participação do Promotor de Justiça.

• Isso não impede, entretanto, que os Secretários Municipais, equipes 
técnicas/coordenadores de CRAS e CREAS, Conselheiros tutelares e outros atores 
do SGD  estejam presentes nas audiências concentradas, visando garantir 
celeridade na resolução dos casos em análise.



“PROJETO CADA CRIANÇA UMA FAMÍLIA”

O objetivo principal do projeto é a garantia do direito fundamental à convivência familiar
das crianças e adolescentes acolhidos, visando romper com a cultura da institucionalização
de infantes, permitindo o fiel exercício pelo Ministério Público das funções de defesa dos
referidos direitos, na forma preconizada pelos artigos 127 e 129, da CRFB e do artigo 201
do ECA.

As metas e objetivos do Projeto “Cada Criança, Uma Família” correspondem às linhas de
atuação funcional definidas pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro na Recomendação nº 05/2009, antevendo as disposições da Lei nº 12.010/09, a
chamada “Lei Nacional de Adoção” ou lei de convivência familiar e comunitária.



O projeto foi desenvolvido pela Assessoria de Proteção Integral à Infância e Juventude –
APIIJ - do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o apoio do 4º CAO. Contou
com a participação dos Promotores de Justiça da Infância e da Juventude do Estado do Rio
de Janeiro, que concordaram em receber auxílio, bem como de diversos membros e
servidores do Ministério Público que, voluntariamente, aceitaram prestar auxílio
consentido às Promotorias de Justiça, de acordo com as demandas apresentadas pelo
MCA.

“PROJETO CADA CRIANÇA UMA FAMÍLIA”

O Projeto utilizou-se, então, de modernos instrumentos de atuação do MP diante dos
desafios do Século XXI, como “Órgão Agente, promotor das mudanças tão esperadas na
ordem social contemporânea”, através da “criação de Grupos e Forças-Tarefa de
Promotores/Procuradores para, respeitado o Princípio do Promotor Natural, realizarem
atuação tópica e objetiva em casos de repercussão ou que demandaram esforço
concentrado da Instituição”.



• Neste item, apresentaremos todas as atividades desenvolvidas no decorrer do Projeto “Cada 
Criança, Uma Família”, no período compreendido entre os meses de Maio de 2009 a Janeiro 
2010.

• 1ª FASE DO CRONOGRAMA (PERÍODO: MAIO DE 2009 A JANEIRO DE 2010)

• 1) Data: Maio de 2009
• Órgão responsável pela providência: Assessoria de Proteção à Infância e à Juventude – APIIJ
• Providência: identificação das Promotorias de Justiça com maior número de crianças e 

adolescentes abrigados que não possuem processos judiciais que visem definir sua situação 
jurídica ou procedimentos administrativos para apuração de violação ao direito à convivência 
familiar.

• 2) Data: Junho e Julho de 2009
• Órgão responsável pela providência: Assessoria de Proteção à Infância e à Juventude – APIIJ e 

Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude de São Francisco de Itabapoana e Nova 
Iguaçu.

• Providência: Realização do Projeto Piloto com as Promotorias de Justiça das Comarcas de São 
Francisco de Itabapoana e Nova Iguaçu, com o ajuizamento das ações cabíveis e outras 
medidas que se mostraram necessárias.



• 3) Data: 30/06/2009
• Órgão responsável pela providência: Assessoria de Proteção à Infância e à Juventude - APIIJ
• Providência: Elaboração do 3º Censo da População infanto-juvenil abrigada.

• 4) Data: Julho de 2009
• Órgão responsável pela providência: Assessoria de Proteção à Infância e à Juventude – APIIJ
• Providência: Criação e Capacitação do Grupo de Auxílio Consentido às PJIJ. Divulgação dos 

dados do 3º Censo do MCA. Oferecimento de auxílio às demais Promotorias de Justiça. 
Distribuição das fichas individuais das crianças e adolescentes abrigados às novas PJIJs que 
quiserem participar do Projeto e aos Grupos de Auxílio, que se responsabilizaram pelas 
tarefas subseqüentes, inclusive o preenchimento das Fichas de Produtividade do Mutirão e a 
inclusão dos relatórios sociais, das peças processuais e da movimentação dos processos no 
MCA. Elaboração das medidas judiciais e extrajudiciais em favor dos infantes e jovens 
abrigados, nos termos da Recomendação nº 05/09 do CSMP.

• 5) Data: Julho e Agosto de 2009
• Órgão responsável pela providência: Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude da 

área do local das entidades de abrigo. Providência: Expedição de ofício requisitando a 
remessa do estudo social e psicológico atualizados de cada criança ou adolescente abrigado, 
os quais foram encaminhados ao Ministério Público até o dia 31 de agosto de 2009. 
Subseqüente inclusão dos Relatórios Sociais digitalizados no MCA.



• 6) Data: Julho, Agosto e Setembro de 2009
• Órgão responsável pela providência: Promotorias de Justiça (e Grupo de Auxílio Consentido)
• Providência: De posse dos estudos técnicos atualizados, foram instauradas as medidas 

extrajudiciais necessárias (ex. averiguações oficiais de paternidade e inquéritos civis para o 
atendimento dos direitos básicos – educação, saúde, habitação, etc.) e/ou ajuizadas as ações 
cabíveis referentes à garantia do direito à convivência familiar e à defesa de outros direitos 
infantojuvenis, como ações civis públicas, ações para regularização do registro civil, ações de 
investigação de paternidade/maternidade, etc. Alimentação do MCA com as novas medidas 
judiciais e extrajudiciais propostas.

• 7) Data: Setembro/Outubro de 2009
• Órgão responsável pela providência: Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude e 

Promotores de Justiça participantes do Grupo de Auxílio consentido
• Providência: Reunião com os demais órgãos da rede protetiva para análise dos estudos 

sociais, processos e procedimentos de cada criança ou adolescente.



• 8) Data: Novembro de 2009
• Órgão responsável pela providência: Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude das 

Comarcas do Interior e Poder Judiciário
• Providência: Realização das audiências concentradas para reavaliação da situação jurídica de 

crianças e adolescentes institucionalizados nas Comarcas do Interior.

• 9) Data: Janeiro de 2010
• Órgão responsável pela providência: Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude da 

Comarca da Capital e Poder Judiciário
• Providência: Realização das audiências concentradas para reavaliação da situação jurídica de 

crianças e adolescentes institucionalizados na Comarca da Capital.

• 10) Data: Dezembro de 2009/Janeiro de 2010 
• Órgão responsável pela providência: Assessoria de Proteção à Infância e à Juventude – APIIJ e 

MCA
• Providência: Elaboração do 4º Censo do MCA e avaliação de seus resultados



RESULTADOS  DO “PROJETO CADA CRIANÇA UMA FAMÍLIA”

A atuação institucional intensiva do MPRJ e, ainda, a articulação Interinstitucional entre o
Parquet, a partir da atuação do Grupo de Auxílio Consentido criado pelo Projeto “Cada
Criança, Uma Família”, e o TJRJ, através do “Plano Mater”, desenvolvido pela CEJA/RJ,
culminaram no sucesso das audiências concentradas em todos os municípios do Estado do
Rio de Janeiro, para reavaliação das medidas de acolhimento institucional/familiar da
totalidade das crianças e adolescentes inseridos neste sistema, na forma do artigo 19 do
ECA.

Os resultados alcançados foram animadores, como restou demonstrado a partir dos dados
extraídos do 4º Censo da População Infantojuvenil acolhida no Estado do Rio de Janeiro, em
que ficou acentuada a menor duração dos períodos de acolhimento.

Cumpre ressaltar que, não obstante o fato de se tratar de uma iniciativa recente, o Projeto
“Cada Criança, Uma Família” foi aprovado como prática deferida pela Comissão Julgadora
do VI Prêmio Innovare, já tendo alcançado grande avanços, como podemos aferir pelos
números e dados analisados no 4º Censo do MCA.



• EVOLUÇÃO EM NÚMEROS:

• CRIANÇAS EM REGIME DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
– Situação em 31/05/2008 – 1º Censo – 3.732
– Situação em 31/12/2008 – 2º Censo – 3.526
– Situação em 30/06/09 – 3º Censo - Início do Projeto “Cada Criança, Uma Família” – 3.358
– Situação em 31/12/09 – 4º Censo – 2.784
– Situação em 30/06/10 – 5º Censo – 2.600
– Variação entre 1º e 2º Censo – redução de 5,54%
– Variação entre 2º e 3º Censo – redução de 4,73%
– Variação entre 3º e 4º Censo – redução de 17,09%
– Variação entre 1º e 5º Censo – redução superior a 30% (mais de 1.000 c/a)

• CRIANÇAS SEM PROCESSO JUDICIAL
– Situação em 31/05/2008 – 1º Censo – não informado
– Situação em 31/12/2008 – 2º Censo – 2.099
– Situação em 30/06/09 – 3º Censo - Início do Projeto “Cada Criança, Uma Família” – 1.839



– Situação em 31/12/09 – 4º Censo - 1.239
– Situação em 30/06/2010 – 5º Censo – 1.145
– Variação entre 2º e 3º Censo – redução de 12,38%
– Variação entre 3º e 4º Censo – redução de 32,62%
– Variação entre 2º e 5º Censo – redução de 40,97% (860 crianças)

• CRIANÇAS SEM AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR AJUIZADA
– Situação em 31/05/2008 – 1º Censo – 2.818
– Situação em 31/12/2008 – 2º Censo – 2.620
– Situação em 30/06/09 – 3º Censo - Início do Projeto “Cada Criança, Uma Família” –

2.407
– Situação em 31/12/09 – 4º Censo - 1.893
– Situação em 30/06/2010 – 5º Censo – 1.691
– Variação entre 1º e 2º Censo – redução de 7,02%
– Variação entre 2º e 3º Censo – redução de 8,12%
– Variação entre 3º e 4º Censo – redução de 21,35%
– Variação entre 1º e 5º Censo – redução de 40%



Da continuidade ao “PROJETO CADA CRIANÇA UMA FAMÍLIA”

Por fim, com o advento da Instrução Normativa nº 02/10 da Corregedoria Nacional de

Justiça e visando dar continuidade aos trabalhos iniciados a partir do presente Projeto, o

Procurador-Geral de Justiça do MPRJ expediu a Resolução GPGJ nº 1.610, de 30 de agosto

de 2010, dispondo sobre a criação do Grupo de Auxílio Especializado às Promotorias de

Justiça com atribuição na matéria de Infância e Juventude (“GAEPJIJ”) para que, nos meses

das audiências concentradas, quais sejam, abril e outubro, bem como naqueles que os

precederem, possa o Ministério Público do Rio de Janeiro adotar todas as medidas cabíveis

em prol da defesa do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e

adolescentes em acolhimento (institucional e familiar).



• Resolução GPGJ nº 1.610/10

• Art. 4º ― Ao Grupo de Auxílio competirá analisar a situação sociofamiliar e jurídica de cada criança e 
adolescente em situação de acolhimento familiar ou institucional, mediante exame das respectivas fichas 
extraídas do Módulo Criança e Adolescente (MCA), procedimentos administrativos, procedimentos 
preparatórios e inquéritos civis existentes nas Promotorias de Justiça com atribuição em matéria de 
infância e juventude, bem como de processos judiciais de acolhimento de crianças e adolescentes, a fim 
de ingressar com a ação judicial cabível para a defesa de seus interesses, por solicitação justificada do 
Promotor investido de atribuição ou, mediante anuência do Promotor Natural, por iniciativa da 
Coordenação do 4º Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 

• (....)

• Art. 6º ― A atuação do Grupo será focada, prioritariamente, na análise da situação sociofamiliar e jurídica 
de cada criança ou adolescente e de propositura da ação judicial cabível, cumprindo ao Promotor Natural 
continuar oficiando na ação, uma vez cessado o auxílio especializado. 

• Parágrafo único ― Será excepcionalmente admitida a atuação em Juízo dos Promotores de Justiça 
designados para atuação no Grupo de Auxílio nos meses de abril e outubro, ou em quaisquer outros 
meses em que se realizem as audiências de reavaliação de medidas de acolhimento, por solicitação 
justificada do Promotor investido de atribuição ou, mediante anuência do Promotor Natural, por iniciativa 
da Coordenação do 4º Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude. 



• Para a próxima etapa de audiências concentradas, o 4º CAO estabeleceu critérios objetivos
para a concessão de auxílio às Promotorias de Justiça com atribuição em matéria de infância 
e juventude, quais sejam: 

Espécie de órgão de execução
Número de c/a acolhidos sem 

processo judicial (artigo 101, §2º, ECA)

Promotoria de Justiça com atribuição
exclusiva em matéria infanto-juvenil

mais de 20 

Promotoria de Justiça  Cíveis com 
atribuição em matéria infanto-juvenil

mais de 10 e menos de 20

Promotoria de Justiça de juízo único mais de 10



• Principais tabela do 5º Censo – Data de corte: 30/06/2010





Quadro evolutivo do tempo de acolhimento de crianças e adolescentes a partir dos 
dados dos 5 Censos publicados até a presente data



Crianças/adolescentes acolhidas por faixa etária – tabela e gráfico



O tempo de institucionalização de crianças/adolescentes acolhidos

Merece destaque a redução significativa dos acolhimentos prolongados, o que evidencia o 
trabalho da rede junto às famílias “acolhidas” mas, sobretudo, por estar sendo possível evitar 
que os acolhimentos se prolonguem. Nesse sentido, registre-se a relevância da Lei nº 
12.010/09, ao determinar a realização de audiências de reavaliação das medidas de 
acolhimento, em prazo não superior a 6 meses, bem como o trabalho articulado entre MP e 
TJ, no sentido de realizar audiências concentradas.



• Nesse sentido, é fundamental destacar que, das informações extraídas do MCA, foi possível 
verificar uma redução significativa nos acolhimentos prolongados, considerados aqueles 
superiores a 2 anos, de 863 no 4º Censo para 667 no 5º Censo – uma queda de 22,71%.

• Da análise de cada uma das faixas observa-se, nos acolhimentos: 

• de 2 a 3 anos, uma redução de 286 acolhidos para 228 – queda de 20,28%;

• de 3 a 4 anos, uma redução de 147 acolhidos para 122 – queda de 17,01%;

• de 4 a 5 anos, uma redução de 137 acolhidos para 83 – queda de 39,41%;

• de 5 a 10 anos, uma redução de 230 acolhidos para 176 – queda de 23,48%;

• de mais de 10 anos, uma redução de 63 acolhidos para 58 – queda de 7,94%.

• Essas reduções são bastante significativas em razão da dificuldade que é trabalhar em casos 
envolvendo acolhimentos prolongados, tanto no que se refere à reintegração familiar quanto 
à colocação em família socioafetiva. 



• Do detalhamento da situação jurídica de crianças e adolescentes acolhidos

Os acolhidos COM ação judicial proposta em seu favor representava, à época do censo, 56%. 
Hoje, esse percentual de crianças e adolescentes com ações propostas representa 63%.



• Detalhamento da visitação a crianças e adolescentes acolhidos



• Da existência de vínculo biológico em relação a crianças e adolescentes acolhidos



Os principais motivos de desligamento das entidades de acolhimento



Do detalhamento da escolaridade, por faixa etária, de crianças e adolescentes 
acolhidos



Comissão Permanente da Infância e Juventude do CNMP

• Foi criada no âmbito do CNMP a Comissão Permanente de Infância e Juventude, integrada 
por 05 conselheiros, com 01 membro auxiliar e grupo de apoio integrado por representantes 
de 10 MPs Estaduais, 01 representante do MPT,01 representante do MPF e 01 representante 
do MP em atuação junto aos Tribunais de Contas.

• Algumas metas de trabalho da Comissão:

• Criação de parâmetros de atuação do Ministério Público na articulação de ações conjuntas 
para a revisão e acompanhamento da situação sociofamiliar e jurídica de crianças e 
adolescentes em acolhimento institucional, com possível expedição de ato normativo pelo 
CNMP;

• Elaborar projeto de resolução e respectivo instrumental, visando disciplinar e padronizar, no 
âmbito do Ministério Público, as inspeções periódicas em estabelecimentos destinados ao 
cumprimento da internação provisória e das medidas socioeducativas de internação e 
semiliberdade impostas a adolescentes em conflito com a lei, bem como diagnosticar e 
monitorar o recolhimento de adolescentes em estabelecimentos prisionais;



Comissão Permanente da Infância e Juventude do CNMP

• Realizar levantamento nacional de adolescentes recolhidos em estabelecimentos prisionais, 
com base no instrumental estabelecido pela resolução, com adoção das providências de 
caráter urgente visando à correção das irregularidades eventualmente constatadas; 

• Elaborar estratégias e instrumental para realizar levantamento nacional do atendimento 
socioeducativo em meio aberto (LA e PSC), identificando os programas e serviços existentes e 
verificando a estrutura e suficiência dos mesmos; 

• Com base nas informações coletadas, elaborar estratégias para orientar a contribuição do 
Ministério Público na implantação do SINASE e na elaboração dos planos nacional, estaduais 
e municipais de atendimento socioeducativo em meio aberto; 

• Elaboração de projeto de resolução dispondo sobre a formação inicial dos membros do 
Ministério Público e exigibilidade da matéria nos concursos de ingresso na carreira.





Monica, 14 anos

“Estou aqui porque minha mãe não me quer. Não sei quem é o meu pai, o
nome dele nem tá no meu documento. Nem minha vó sabe o nome dele. Eu
queria uma família nova. Sei que se eu ficar aqui até os meus 18 anos eu
não arrumo mais. Não vou ter meu futuro construído. Tenho esperança de
ser adotada. A maioria dos pais quer adotar meninos pequenos, de cinco
para baixo. Menininho assim, bebê. Eles vão crescer e vão pensar que são o
próprio filho deles. Aqui no orfanato é ruim porque às vezes eu fico no canto
e fico pensando na minha vida, me dá uma vontade de ir embora. Os dias
mais alegres aqui são os dias de aniversário, a gente taca ovo nos meninos.
Os dias tristes são quase todos os outros.’’



4º CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS 
DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO – 4º CAO

COORDENADOR: RODRIGO CÉZAR MEDINA DA CUNHA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

e-mail: cao4@mp.rj.gov.br; medina@mp.rj.gov.br

Telefone: (21) 2550-7306

mailto:cao4@mp.rj.gov.br

