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PLANO DE ATUAÇÃO INTERSETORIAL - CAEx / CAOPCAE / SUBPLAN 

CENÁRIOS E OLHARES SOBRE O DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO PARANÁ1 

 

I - INTRODUÇÃO 

 A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/1990, 

representou uma mudança de paradigma no olhar sobre a criança e o adolescente no Brasil, 

adotando a doutrina da proteção integral ao público infantojuvenil e assegurando-lhe, com 

absoluta prioridade, todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem qualquer tipo 

de discriminação. 

 Entre as premissas dispostas no ECA, há destaque ao Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária2: “é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família 

e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral” (Art. 19, Lei 8.069/1990). 

 As legislações e normativas posteriores à promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente substanciam o direito à convivência familiar e comunitária, o fortalecimento de 

vínculos familiares e a ampliação do acesso às políticas públicas, de forma a evitar que crianças e 

adolescentes sejam afastadas do convívio com a família e comunidade de origem. Dentre estas: 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

(2004), Lei da Adoção - 12.010/2009 e Sinase – 12.594/2012. 

 Em consonância com o direito à convivência familiar e comunitária, o ECA preconiza que o 

afastamento do convívio familiar de crianças e adolescentes como medida de proteção, visando 

evitar e/ou interromper situações de violação de direitos, deve ocorrer somente em caráter 

excepcional e provisório, após serem tomadas todas as medidas possíveis para evitar o 

afastamento. 

 Não havendo a possibilidade de manter a criança ou adolescente na sua família de origem 

ou em guarda na família extensa, as medidas de proteção previstas correspondem ao acolhimento 

                                                
1 Plano elaborado pelas Assistentes Sociais lotadas na 1ª URATE/USSPP/NATE/CAEx: Jennifer Pugsley 
Sotto Maior e Tamires Cristina Vigolo, tendo como base os encaminhamentos conjuntos dos envolvidos: 
NATE/CAEx; CAOPCAE e SUBPLAN. Revisado por Dra. Monica Louise de Azevedo (Coordenadora do 
CAOPCAE) e Clarice Metzner (Coordenadora Técnica USSPP/NATE/CAEx). Versão atualizada em março 
de 2018. 
2 O Capítulo III do Estatuto versa integralmente acerca do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. 
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institucional (Art. 101, Lei 8.069/1990) ou a inclusão em programa de acolhimento familiar 

(inserido no Estatuto através da Lei nº 12.010/2009). 

 Se o afastamento do convívio familiar e comunitário for inevitável, todos os atores do 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente devem zelar para que esse 

afastamento seja provisório, imprimindo todos os esforços possíveis para viabilizar a reintegração 

na família de origem ou, não havendo tal possibilidade, colocação em família substituta. 

 Nessa direção, o trabalho de atuação dos órgãos da rede de proteção é imprescindível 

para o fortalecimento dos vínculos familiares e para o acesso às políticas públicas pelas famílias, 

de forma que possam viabilizar o cuidado e proteção dos filhos no ambiente familiar. 

 Ainda, o ECA preconiza o afastamento do convívio familiar como última alternativa para 

adolescentes em conflito com a lei devido ao envolvimento em atos infracionais, onde se aplicam 

as medidas socioeducativas restritivas de liberdade (internação e semiliberdade).  De toda forma, 

quando a medida de internação for aplicada, deve estar sujeita aos princípios da brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; bem como, a 

internação deve ocorrer na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio familiar do 

adolescente.  

 O Ministério Público, na sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito aos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal 

1988 (Art. 129, inciso II, CF 1988), deve atuar para que o direito à convivência familiar e 

comunitária seja promovido, defendido e protegido pelos órgãos e entidades que prestam serviços 

voltados às crianças, adolescentes e famílias. 

 No ECA está previsto que as entidades governamentais e não governamentais que 

executam programas de proteção e socioeducação para crianças e adolescentes serão 

fiscalizadas pelo Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares (Art. 95). 

 Buscando uniformizar o processo de fiscalização dos serviços destinados a crianças e 

adolescentes sob medida de proteção em acolhimento institucional ou acolhimento familiar ou em 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade por adolescentes em 

conflito com a lei, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou em 2011 as 

Resoluções Nº 673 de 16 de março e Nº 71 de 15 de junho. Estas Resoluções dispõem, 

                                                
3 A Resolução nº 165 de 18 de abril de 2017 (CNMP) alterou a Resolução nº 67 de 16 de março de 2011, 
principalmente no que se refere à periodicidade das visitas obrigatórias de fiscalização realizadas pelos 
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respectivamente, sobre a atribuição dos membros do Ministério Público com atuação na matéria 

da infância e juventude em realizar visitas de inspeção às unidades de internação e semiliberdade 

de adolescentes em conflito com a lei e nos serviços de acolhimento institucional e familiar de 

crianças e adolescentes sob medida de proteção. 

 As Resoluções nº 67 e 71 de 2011 do CNMP preveem que, durante as visitas de inspeção, 

os membros do Ministério Público sejam acompanhados por equipe técnica, composta, ao menos, 

por 01 (um) assistente social e 01 (um) psicólogo no caso das unidades de internação e 

semiliberdade e, quando se refere a unidades de acolhimento institucional ou familiar de crianças 

e adolescentes, deve haver também 01 (um) pedagogo. 

 A assessoria técnica aos membros nas visitas institucionais de fiscalização tem como 

objetivo avaliar e monitorar a qualidade do atendimento ao público infantojuvenil, bem como 

analisar a vinculação do serviço com as políticas públicas e a garantia do direito à convivência 

familiar e comunitária. De acordo com a Resolução nº 71/2011, a assessoria técnica se dará nas 

seguintes situações: 

I. Situações que demandem assessoria no processo de reordenamento dos 
serviços de acolhimento; 
II. Situações que demandem assessoria no processo de articulação entre os 
serviços de acolhimento e os responsáveis pela política de atendimento; 
III. Situações em que se dá o planejamento da implantação de serviços de 
acolhimento nos municípios; 
IV. Situações que demandem a avaliação dos serviços de acolhimento no contexto 
da política para a infância e juventude (CNMP, 2011). 

 

 Tendo por base o exposto acima, e considerando a atribuição dos profissionais da Unidade 

de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia - USSPP/NATE/CAEx de prestar assessoria 

especializada às unidades do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), em especial aos 

órgãos de execução; e igualmente considerando o papel do Centro de Apoio Operacional às 

Promotorias da Criança e do Adolescente e da Educação (CAOPCAE) de subsidiar técnica e 

teoricamente a atuação institucional em matéria de infância e juventude; foi elaborado o presente 

Plano de Atuação, intitulado “Cenários e olhares sobre o Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária de Crianças e Adolescentes no estado do Paraná”. O Plano de atuação intersetorial 

conjunto (CAOPCAE, CAEx, SUBPLAN) abarca temáticas referentes ao Direito à Convivência 

Familiar e Comunitária das crianças e adolescente, em três eixos: 1. Serviços de Acolhimento 

                                                                                                                                                            
Promotores de Justiça, que passaram a ser semestrais (nos meses de março e setembro). 
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Institucional; 2. Serviços de Acolhimento Familiar; 3. Unidades para cumprimento de medidas 

socioeducativas de internação e semiliberdade. 

 O Plano visa promover a intervenção do Ministério Público de forma organizada e pró-

ativa, oferecendo subsídios técnicos aos Promotores de Justiça com atribuições na infância e 

juventude para agir de forma articulada e integrada, local e/ou regionalmente, bem como definir a 

atuação da equipe da USSPP/NATE/CAEx no assessoramento técnico, seja para o 

aprofundamento da análise das informações da Plataforma Atuação, nas visitas aos serviços de 

acolhimento, unidades para cumprimento de medidas socioeducativas, no auxílio à elaboração de 

protocolos e fluxos de atendimento, seja para contribuir no reordenamento dos planos municipais 

na área da infância e juventude.  

 Para tanto, o presente plano abarca macroetapas de ações relativas à garantia do direito à 

convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. As ações dizem respeito à atuação 

da equipe URATES/NATE no decorrer do ano de 2017, bem como o planejamento de ações 

futuras. 

 As ações já previstas dizem respeito à atuação da equipe das Unidades Regionais de 

Assessoramento Técnico (URATEs) do NATE no decorrer do ano de 2017, bem como a 

construção do planejamento de ações futuras com base nas realidades observadas, e que podem 

ser articuladas pelas diversas Promotorias de Justiça envolvidas na mesma região ou até mesmo 

comarca, quando há divisão de atribuições dentro da mesma realidade social.  Ainda, com base 

nos dados colhidos nas visitas realizadas e a apoio técnico das equipes do CAEx/NATE, as 

informações da Plataforma Atuação disponibilizada pela SUBPLAN e orientação do CAOPCAE, é 

possível estabelecer projetos e parcerias entre as Promotorias de Justiça que atuam na infância e 

juventude, assim multiplicando regionalmente o potencial de atuação, visando intervenções 

eficientes e com maior efetividade, promovendo a superação das dificuldades de forma ordenada, 

com estratégias e práticas a serem traçados e que garantam a concretização de direitos, 

prevenção das situações de vulnerabilidade e elaboração das políticas públicas correspondentes.  

 Sugere-se, para tanto, sejam eleitos, em prazos estabelecidos e pelos Promotores de 

Justiça interessados, dentro de seu contexto comunitário e social, temas de intervenção prioritária, 

possibilitando a atuação organizada, refletida e consciente do Ministério Público como articulador 

da concretização dos direitos da criança e do adolescente no estado do Paraná.  
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II - HISTÓRICO E JUSTIFICATIVA 

 A construção do presente Plano de Atuação Intersetorial manifestou-se por conta da 

atuação e resultados do Projeto “Unidades de Acolhimento para crianças e adolescentes: Visitas 

Institucionais e Panorama Estadual”4 elaborado e executado pelo Núcleo de Apoio Técnico 

Especializado do Centro de Apoio Técnico à Execução (NATE/CAEx) em parceria com a 

Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional (SUBPLAN) e Corregedoria-Geral de Justiça 

(conforme Ofício Circular Conjunto nº 001/2017 – CGMP/CAEx). 

 O projeto citado proporcionou a atuação planejada dos profissionais das 18 URATES 

vinculadas ao NATE/CAEx, da 3ª Promotoria da Criança e do Adolescente – Direitos difusos e 

Coletivos de Curitiba e da 1ª Promotoria da Criança e Adolescente de São José dos Pinhais, nas 

visitas aos serviços de acolhimento institucional em assessoria técnica aos Promotores de Justiça 

do estado. 

 Anteriormente ao projeto, a participação dos profissionais de Serviço Social, Psicologia e 

Pedagogia do MPPR na assessoria às visitas institucionais em serviços de acolhimento já vinha 

acontecendo, mediante demanda das Promotorias de Justiça, junto ao CAOPCAE e foi 

intensificada após a publicação da Resolução nº 71/2011/CNMP, coincidindo com a lotação de 

assistentes sociais no interior do estado, que por vezes eram requisitados por Promotores de 

Justiça. Em 2016, o NATE/CAEx recebeu novos psicólogos, assistentes sociais e uma pedagoga, 

e completou o quadro de, pelo menos, um assistente social em cada uma das 18 Unidades 

Regionais de Apoio Técnico Especializado (URATES). 

 Concomitante a isso, a SUBPLAN, Corregedoria-Geral, CAOPCAE e NATE/CAEx vinham 

debatendo a necessidade de aperfeiçoar a análise de dados referentes às Unidades de 

Acolhimento e a sistematização das informações contidas nos formulários e relatórios de visitas, 

de modo a possibilitar, inclusive, um diagnóstico em âmbito estadual acerca da situação das 

unidades de acolhimento e acolhidos. As discussões foram iniciadas levando em conta a atual 

estrutura do NATE/CAEx e o retorno positivo das unidades do MPPR que receberam a assessoria 

destes profissionais, concluindo-se que seria possível, mediante programação, disponibilizar o 

                                                
4 O projeto tem como objetivos: assessorar as Promotorias de Justiça no monitoramento e avaliação da 
qualidade do atendimento prestado pelos serviços de acolhimento para o público infanto-juvenil, conforme 
Resolução nº 71/2011 do CNMP; bem como construir panorama estadual acerca dos serviços de 
acolhimento para crianças e adolescentes. 
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apoio a todas as Promotorias de Justiça para a realização de visitas de inspeção institucional, 

tratando assim, o Estado do Paraná de forma equânime. 

 A SUBPLAN, por sua vez, construiu Plataforma de Georreferenciamento de Serviços 

existentes no estado do Paraná, onde constam as Unidades de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes. Esse sistema foi validado pelos assistentes sociais das URATES, chegando ao 

número de 313 unidades distribuídas no território paranaense. 

 Na sequência efetivou-se a primeira ação estadual de assessoramento técnico às visitas 

de inspeção nos serviços de acolhimento, realizada nos meses de março e abril de 2017. Do total 

de 313 unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do estado, 264 foram 

visitadas pelos Promotores de Justiça. Dentre essas 264 visitas de inspeção, em 193 houve 

assessoramento técnico dos profissionais do NATE/CAEx. Em síntese houve assessoramento 

técnico em 61,6% do total de unidades (313) e 73,1% do número de unidades foi visitada pelos 

Promotores de Justiça (264). Após as visitas, os profissionais do NATE/CAEx elaboraram 

Relatório e Parecer Técnico por instituição visitada, e encaminharam os documentos construídos 

aos Promotores de Justiça. Além do Roteiro de Inspeção Anual em Serviços de Acolhimento 

Institucional de Crianças e Adolescentes do CNMP, preenchido pelos Promotores de Justiça e que 

contém o campo para os pareceres dos profissionais da área técnica, a equipe do NATE elaborou 

questões complementares e uma planilha padronizada com dados básicos sobre as crianças e 

adolescentes acolhidos e também sobre as crianças e adolescentes desligados das instituições. 

Tais instrumentos complementares foram utilizadas pelos profissionais das URATES durante as 

visitas institucionais integrantes do Projeto. 

 Após o assessoramento técnico nas visitas institucionais, os assistentes sociais das 

URATES responderam questionário online elaborado pela equipe do NATE/CAEx, contendo 

informações complementares sobre os serviços de acolhimento, assim como sobre aspectos mais 

amplos da política na área de infância e juventude no município e sobre o funcionamento da rede 

de proteção municipal. 

 Os dados obtidos nos roteiros padrão do CNMP, nas questões complementares, nas 

planilhas e no formulário complementar utilizado pelos profissionais das URATES, foram 

sistematizados e analisados, resultando em um panorama dos serviços de acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes do Paraná, com informações a nível estadual, regional, 

municipal e por serviço de acolhimento. 
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 Através do material resultante deste trabalho podem ser identificadas as situações que 

sinalizam maior necessidade de intervenção do Ministério Público e de assessoramento técnico 

dos profissionais do NATE/CAEx nas ações junto à rede proteção. A análise com base na 

realidade concreta de cada região subsidiará a construção de orientações para a continuidade da 

atuação dos Promotores de Justiça na temática, bem como a elaboração de Notas Técnicas pelo 

CAOPCAE. 

 No intuito de pensar em estratégias para oferecer o retorno deste panorama dos serviços 

de acolhimento institucional aos Promotores de Justiça, aos profissionais e dirigentes dos serviços 

de acolhimento e atores da rede de proteção dos municípios visitados, bem como para definir a 

forma de assessoramento técnico pelos profissionais do NATE/CAEx aos membros do Ministério 

Público no tocante aos serviços de acolhimento, foi elaborado o Plano ora apresentado. 

 Em reuniões entre o CAOPCAE, a SUBPLAN e o NATE/CAEx a proposta inicial era de que 

o Plano em questão fosse direcionado aos serviços de acolhimento institucional, porém, 

entendendo que as condições do atendimento às crianças e adolescentes acolhidos vão além das 

questões internas das instituições de acolhimento, observou-se a necessidade de ampliar o tema 

deste Plano, que passou a ser o “direito à convivência familiar e comunitária de crianças e 

adolescentes”. A ampliação da proposta considerou a necessidade de pensar sobre a criança e o 

adolescente em uma perspectiva de totalidade, avaliando principalmente a realidade prévia ao 

acolhimento e as ações que estão sendo realizadas – ou não – para garantir que a medida de 

acolhimento seja excepcional e transitória. O que se pretende, portanto, é contribuir para que o 

direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes seja garantido e a cláusula 

estatutária da excepcionalidade e provisoriedade do afastamento do convívio familiar seja 

efetivamente cumprida. 

 Considerando, ainda, que o afastamento do convívio familiar e comunitário de crianças e 

adolescentes não ocorre somente através da medida de proteção de acolhimento institucional, 

mas também da inclusão em programa de acolhimento familiar e no cumprimento de medidas 

socioeducativas de semiliberdade e internação em unidades de abrangência estadual – CENSEs 

e Casas de Semiliberdade, pelo que a proposta deste Plano incluirá também o acompanhamento 

destes serviços/programas/unidades. 
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III - OBJETIVOS 
 

Objetivo geral 
Contribuir para a promoção, defesa e proteção do direito à convivência familiar e comunitária de 

crianças e adolescentes no estado do Paraná. 

 

Objetivos específicos 

- Traçar panorama da situação das Unidades de Acolhimento Institucional e Serviços de 

Acolhimento Familiar para Crianças e Adolescentes do estado do Paraná; 

- Traçar panorama da situação das unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de 

internação e semiliberdade; 

- Aprimorar a análise da relação dos serviços inspecionados com os demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos da criança e do adolescente, verificando a integração de responsabilidades 

dos gestores municipais; 

- Fornecer subsídios para o aperfeiçoamento do planejamento estratégico do MPPR e para o 

monitoramento das ações no tema das políticas públicas para crianças e adolescentes; 

- Definir a metodologia de assessoramento técnico dos profissionais do NATE/CAEx nas ações 

institucionais do campo da infância e juventude; 

- Ampliar a participação dos profissionais do NATE/CAEx no assessoramento técnico em ações de 

âmbito coletivo relacionadas à infância e juventude; 

- Fortalecer a articulação entre SUBPLAN, CAOPCAE e CAEx para o aperfeiçoamento das ações 

institucionais em matéria de infância e juventude. 

 

 

IV – METODOLOGIA 
 

 Considerando que o presente Plano abarca ações relacionadas: a) aos serviços de 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes; b) aos serviços de acolhimento familiar de 

crianças e adolescentes; e c) às unidades para cumprimento de medidas socioeducativas de 

internação e semiliberdade; a atuação em cada uma dessas áreas seguirá metodologia similar, 

entendendo que são ações correlacionadas e que estão envoltas em questões transversais 

concernentes, por exemplo, à rede de proteção, ao Sistema de Garantia de Direitos, à gestão das 

políticas públicas, etc. 

 A metodologia apresentada abaixo diz respeito à construção do panorama estadual acerca 

dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, resultado do Projeto 
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“Unidades de Acolhimento para crianças e adolescentes: Visitas Institucionais e Panorama 

Estadual”. Tendo como base a metodologia já utilizada nas visitas aos serviços de acolhimento 

institucional a crianças e adolescentes, a proposta tem a intenção de nortear e balizar o trabalho 

nas demais áreas (Acolhimento Familiar e Socioeducação), sem contudo prescindir de possíveis 

mudanças no decorrer do processo. 

 

Metodologia para o assessoramento técnico em: 1) Serviços de Acolhimento Institucional; 

2) Serviços de Acolhimento Familiar; 3) Unidades para cumprimento de medidas 

socioeducativas de internação e semiliberdade 

 

 As ações estão incluídas em 3 (três) macroetapas. Os resultados do presente Plano serão 

avaliados a partir da finalização de cada macroetapa. A primeira diz respeito, em síntese, às ações 

prévias às visitas institucionais, a realização das visitas e a elaboração dos Relatórios Técnicos; a 

segunda macroetapa abarca as ações após as visitas institucionais, a sistematização, análise e 

devolutiva dos dados; por fim a terceira macroetapa refere-se às ações de avaliação e 

acompanhamento das demandas identificadas, conforme segue:  

 

MACROETAPA 1 

 1.1 Mapeamento e validação das instituições a serem visitadas 

 A equipe técnica das URATES validará a existência dos equipamentos/serviços mapeados 

pela SUBPLAN na Plataforma de Georreferenciamento. Responsáveis: URATEs e SUBPLAN. 

 

 1.2 Materiais de referência 

 Serão repassados pelo CAOPCAE materiais de referência concernentes à temática, 

instrumentais/roteiros utilizados nas visitas institucionais, bem como notas técnicas e questões 

relevantes a serem abordadas nas visitas. O material disponibilizado subsidiará o estudo 

preliminar e planejamento das visitas pela equipe NATE/CAEx. Responsável: CAOPCAE. 

 

 1.3 Estudo preliminar 

 Assim como ocorreu com relação ao planejamento das visitas institucionais aos serviços 

de acolhimento para crianças e adolescentes, os profissionais da USSPP/NATE/CAEx formarão 
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grupo de trabalho com os seguintes objetivos: estudar legislações, normativas e orientações 

referentes à temática; avaliar e aprimorar instrumentos utilizados nas visitas; elaborar 

instrumentos/roteiros complementares, se necessário; indicar dados relevantes a serem 

abordados pelos profissionais, bem como documentos a serem solicitados na ocasião da visita; 

planejar as visitas e a distribuição dos profissionais. Elaboração de cronograma de visitas em 

conjunto com os assistentes sociais, psicólogos e pedagoga das URATEs. Responsáveis: 

NATE/URATEs. 

 

 1.4 Visitas institucionais e Relatórios Técnicos  

 As visitas da equipe técnica das URATEs serão realizadas em datas independentes das 

visitas realizadas pelos membros do Ministério Público, podendo ser conciliadas caso haja 

viabilidade e interesse do Promotor de Justiça com atuação na área da infância e juventude do 

território onde se encontra o serviço/instituição. A equipe disponibilizará previamente o 

cronograma das visitas aos Promotores de Justiça com atribuição na temática. 

 Na ocasião das visitas, serão coletados dados relevantes para análise da 

instituição/serviço, seu atendimento aos acolhidos/internados, a vinculação com as políticas 

públicas, bem como a atuação no direito à convivência familiar e comunitário das crianças e 

adolescentes. 

 Após as visitas, será construído relatório e parecer técnico com recomendações de 

aprimoramento do serviço prestado e da rede de proteção local, considerando as 

responsabilidades da equipe institucional e do gestor municipal e estadual. O documento será 

encaminhado à Promotoria de Justiça responsável. 

 Ressaltamos que o trabalho de acompanhamento das visitas institucionais é mais 

abrangente que a realização da visita e análise institucional. A partir dos dados obtidos inicia-se 

um processo de devolutivas, debates e ações com vistas a aprimorar o quadro verificado. Este 

trabalho será desenvolvido, na medida do possível, entre profissionais do NATE/CAEx e 

Promotorias de Justiça, com apoio CAOPCAE e SUBPLAN, conforme as realidades locais. 
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MACROETAPA 2 

 2.1 Sistematização e Análise dos dados 

 A equipe técnica das URATES, com base nas visitas institucionais realizadas preencherá 

formulários, e planilhas quando necessário. A sistematização dos dados levantados se dá com 

apoio das Plataformas da SUBPLAN, com vistas à construção de panorama estadual, regional e 

municipal acerca da temática. 

 Os dados sistematizados serão adicionados à “Plataforma Atuação”, elaborada pela 

SUBPLAN e que contém os serviços da Rede de Proteção dos municípios do Paraná 

georreferenciados, bem como serão produzidos relatórios, gráficos e exposições, as quais ficarão 

acessíveis aos Promotores de Justiça, que subsidiarão a intervenção, fornecendo indicadores de 

eficiência ao planejamento institucional nesta temática. 

 A análise dos dados sistematizados se dará entre os profissionais do NATE/CAEx, 

CAOPCAE e SUBPLAN com possibilidade de elaboração de Notas Técnicas e orientações aos 

Promotores de Justiça e equipes técnicas com ações de continuidade na temática para 

aprimoramento do serviço no território em relação ao direito à convivência familiar e comunitária 

das crianças e adolescentes.  

 O que se destaca aqui é o salto qualitativo na atuação do Ministério Público do Paraná 

quando estas análises são realizadas de forma planejada, por meio de projeto estratégico, 

utilizando instrumentais construídos coletivamente pela equipe interdisciplinar da USSPP do 

NATE/CAEx, com discussão e contribuições do CAOPCAE, SUBPLAN, extrapolando a análise 

local e pontual para um diagnóstico estadual. Responsáveis: NATE, SUBPLAN e CAOPCAE. 

 

 2.2 Devolutiva – Panorama Estadual 

 Além dos Relatórios Técnicos encaminhados às Promotorias de Justiça após a realização 

das visitas, será organizado Panorama Estadual com a totalidade das informações colhidas e 

análises acerca das principais questões em cada temática. O Panorama será disponibilizado às 

Promotorias de Justiça por meio de algumas estratégias.metodologias5: 1. Plataforma Atuação6 – 

SUBPLAN/MPPR; 2. Apresentação do diagnóstico em reuniões de trabalho internas/webcast7; 3. 

Publicação de Relatório Estadual sobre as visitas. Responsáveis: GTs; CAOPCAE; SUBPLAN. 

                                                
5 Cada eixo avaliará as melhores estratégias para socialização do Panorama Estadual. 
6 A “Plataforma Atuação” - SUBPLAN conta com ferramentas que permitem visualizar a realidade estadual, 
regional e municipal na temática trabalhada, e está disponível aos membros e equipes técnicas do MPPR. 
7 Em novembro de 2017, foi realizada reunião de trabalho para devolutiva das informações levantadas nas 
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2.3 Fóruns regionais/locais – Devolutivas às Promotorias de Justiça e Redes 

 Os técnicos das URATEs realizarão as análises por Região, Comarca ou Município, e 

apresentarão as principais questões levantadas às Promotorias de Justiça com atuação na 

localidade, para que, em conjunto, elenquem estratégias de debate e publicização dos 

dados/análises às Redes de Proteção e demais atores envolvidos na temática.  

  Entende-se como 'devolutivas' os processos de debate a serem fomentados acerca das 

principais questões encontradas com base nas visitas realizadas pela USSPP. Para tanto, é 

utilizado o conceito de 'fórum', visto que traz a ideia de movimento, relações horizontais, construção 

coletiva e possibilidade de agregar mais atores ou rever as trajetórias e metodologias.  

 Nesse sentido, sugere-se que as Promotorias de Justiça em conjunto com os técnicos das 

URATEs elenquem e executem estratégias8 locais/regionais para debate dos dados e análises 

realizadas. O objetivo é que o debate acerca dos panoramas regionais9 seja realizado com 

gestores municipais e ou/estaduais, controle social, trabalhadores e demais integrantes da Rede 

de Proteção local. A recomendação é que haja a sensibilização da Rede de Proteção e demais 

atores envolvidos com relação às principais questões levantadas durante as visitas, e em sua 

necessária articulação para aprimoramento do serviço. 

 Para estes fóruns espera-se inicialmente que haja a apresentação dos dados encontrados e 

apontamento de questões relevantes e a partir daí, os atores  definam como devem acontecer os 

encaminhamentos com vistas ao cumprimento tanto do melhor funcionamento dos serviços (estrutura, 

equipe, fluxos, rotinas) e principalmente ao alcance do direito à convivência familiar e comunitária das 

crianças e adolescentes. Destaca-se como possibilidade de execução desta etapa a vinculação do debate com 

a construção das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescentes, que ocorrerão no ano 

de 2018. Responsável: URATEs 

 

                                                                                                                                                            
visitas institucionais em nível estadual, via webcast. Na ocasião foram apresentados os principais dados 
coletados acerca dos serviços e a relação com o Sistema de Garantia de Direitos, destacando alguns eixos 
com proposições aos Promotores de Justiça sobre possíveis intervenções do Ministério Público, 
possibilidades de assessoramento técnico e suporte do CAOPCAE às Promotorias de Justiça. 
8 Compreendendo as especificidades de cada região, os GTs elaborarão Documento Norteador/Orientações 
Básicas para os fóruns regionais/locais, trazendo alternativas, ideias e experiências que podem subsidiar a 
construção em cada regional. O grupo concorda que a intenção não é a realização de eventos, mas sim de 
espaços de debate e construção conjunta com os atores envolvidos na temática, em formato de Fóruns. 
9 Orientações de formatos de devolutiva regional - Pautar durante a devolutiva temas amplos e transversais, 
tendo como objetivos: responsabilização dos gestores; publicização dos dados quali-quantitativos; 
sensibilização e reflexão das Redes de Proteção (sem assumir a capacitação dos envolvidos, visto que esta 
é responsabilidade dos órgão executivos). 
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MACROETAPA 3 

 3.1 Avaliação e Acompanhamento  

 Com a identificação e avaliação das principais demandas dos serviços de acolhimento 

institucional ou familiar, bem como das instituições de cumprimento de medidas socioeducativas 

de semiliberdade e internação - CENSE, através das visitas institucionais, haverá 

acompanhamento das principais demandas. Tal acompanhamento, não necessariamente será 

realizado mediante visita institucional das equipes das URATES/NATE. Os profissionais atuarão 

no assessoramento técnico aos Promotores de Justiça em situações que demandem ações de 

articulação com a rede de proteção, processos de reordenamento, definição de fluxos e 

protocolos, fomento de atividades de capacitação, entre outras ações relacionadas ao 

monitoramento da política de proteção integral à criança e ao adolescente, em especial no que 

tange à garantia do direito à convivência familiar e comunitária. 

 Cabe ressaltar, que além do assessoramento técnico nas visitas institucionais conforme 

cronograma exposto no presente plano (e do acompanhamento das principais demandas 

levantadas), os Promotores de Justiça poderão solicitar os serviços dos profissionais das 

URATES/NATE a qualquer tempo para prestar assessoramento em situações de serviços de 

acolhimento institucional, familiar, unidades e programas de semiliberdade e internação/ CENSEs, 

que estejam em processo de reordenamento e por isso necessitam de acompanhamento mais 

frequente para monitorar as mudanças que estão sendo empreendidas, bem como em casos que 

envolvam processos judiciais onde se avalie pertinente o subsídio de relatórios e pareceres 

técnicos. Outras situações serão avaliadas mediante a exposição de fatos que expressem a 

emergência e gravidade da situação para definir a necessidade do assessoramento técnico. 

 As solicitações para assessoramento técnico fora do período das visitas planejadas serão 

avaliadas pela coordenadora técnica e pelo Promotor de Justiça responsável pelo  NATE/CAEx. 

 A participação dos profissionais do NATE/CAEx nas visitas à totalidade das 

instituições/serviços, sistematização e análise dos dados será realizada bianualmente, valendo-se 

basicamente da metodologia já descrita que inclui: assessoramento técnico nas visitas 

institucionais, utilizando instrumentos complementares ao roteiro padrão do CNMP; 

encaminhamento de Relatórios Técnicos às Promotorias de Justiça; sistematização; análise dos 

dados; devolutiva regional/local aos Promotores de Justiça; fóruns locais; acompanhamento e 

avaliação. 
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V – CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

 Nas Resoluções nº 67/2011/CNMP10 e nº 71/2011/CNMP está definida a periodicidade 

das visitas de inspeção pelos membros do Ministério Público nos serviços de acolhimento 

institucional e familiar e nas instituições de cumprimento de medidas socioeducativas (Casas de 

Semiliberdade e CENSEs), que variam de 2 (duas) a 4 (quatro) visitas por ano conforme o 

tamanho do município e a modalidade do serviço. 

 As Resoluções citadas preveem o assessoramento técnico aos Promotores de Justiça nas 

inspeções a estes serviços. A Resolução nº 71 define prioridades para esse assessoramento 

técnico, a saber: situações que necessitem de reordenamento, articulação da rede de proteção, 

processos de implantação de novos serviços e avaliação das unidades de acolhimento no âmbito 

da política da criança e do adolescente. Considerando que essas situações poderão ser 

identificadas nas visitas institucionais planejadas, posteriormente, será prestado assessoramento 

técnico visando promover melhorias nas lacunas encontradas, atuando em uma perspectiva de 

coletivização das demandas. Nesse sentido, definiu-se que o acompanhamento técnico nas visitas 

de inspeção dos membros serão realizadas pelos profissionais do NATE/CAEx mediante 

planejamento (sem prescindir das situações emergenciais conforme detalhado no item 

Metodologia do presente documento). 

 Como forma de facilitar a visualização do cronograma de trabalho, apresentaremos o 

mesmo com base nos eixos constantes no Plano (Serviços de Acolhimento Institucional, Serviços 

de Acolhimento Familiar e Socioeducação (Unidades de cumprimento de medidas 

socioeducativas). 

 

 - Eixo 1. Serviços de Acolhimento Institucional 

 No que tange aos Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes: os 

profissionais das URATEs realizarão visitas de novembro/2017 a fevereiro/2018 às instituições de 

acolhimento que não foram visitadas (nem pelo Promotor de Justiça, nem pela equipe técnica) no 

ano de 2017. São aproximadamente 30 instituições que se encaixam neste perfil, de acordo com 

listagem elaborada pela SUBPLAN. Esta ação tem como objetivo a complementação dos dados já 

                                                
10 A Resolução nº 165 de 18 de abril de 2017 (CNMP) alterou a Resolução nº 67 de 16 de março de 2011, 
principalmente no que se refere à periodicidade das visitas obrigatórias de fiscalização realizadas pelos 
Promotores de Justiça, que passaram a ser semestrais (nos meses de março e setembro).  
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levantados pela equipe no Projeto “Unidades de Acolhimento para crianças e adolescentes: 

Visitas Institucionais e Panorama Estadual”. Com as visitas a essas instituições será finalizada a 

Macroetapa 1 dos Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes. 

 Acerca da Macroetapa 2, referente a análise e sistematização dos dados, bem como a 

devolutiva aos Promotores de Justiça e às Redes dos municípios: a análise e sistematização foi 

feita conjuntamente pelas equipes CAEx/CAOPCAE/SUBPLAN, e serão apresentadas aos 

Promotores de Justiça da área da Infância e Juventude do Paraná no dia 08/11. Destacamos que 

com base na análise dos dados, as equipes destacaram ações a serem realizadas na 

continuidade: necessidade de alinhamento de termos e debate acerca dos motivos de acolhimento 

das crianças e adolescentes, visando que seja garantida a excepcionalidade da medida; trabalho 

com Redes de Proteção para que haja a articulação da mesma no atendimento integral da criança 

e do adolescente e sua família, previamente, no momento e posteriormente ao acolhimento. 

 Ainda, a equipe das URATEs atenderá as solicitações das Promotorias de Justiça para 

visitas em serviços de acolhimento institucional, quando estas forem balizadas por 

irregularidades/denúncias. Para tanto, em 2018 o NATE/CAEx abre prazo e comunica às 

Promotorias de Justiça a disponibilidade dos profissionais das URATES, mediante critérios 

elencados, com a finalidade de estabelecer cronograma do ano.  

 No ano de 2019 (entre novembro/2019 e janeiro/2020) as equipes técnicas realizarão 

visitas na totalidade dos serviços de acolhimento institucional. Os relatórios e pareceres 

elaborados devem subsidiar as visitas anuais dos Promotores de Justiça de março de 2020 

(Resolução 71/2011 CNMP).  
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 Segue síntese do Cronograma referente aos Serviços de Acolhimento Institucional: 

 

Ação Início Fim Responsável Status 

Mapeamento; Materiais de 
Referência; Estudo preliminar; 
construção de instrumentais 

Novembro/2016 Fevereiro/2017 SUBPLAN/NA
TE 

Concluída 

Visitas Institucionais e 
Relatórios Técnicos 

Março/2017 Abril/2017 URATEs Concluída 

Sistematização e Análise dos 
dados 

Junho/2017 Outubro/2017 NATE/CAOPC
AE/SUBPLAN 

Concluída 

Complementação das visitas e 
relatórios (30 unidades de 
acolhimento) 

Novembro/2017 Fevereiro/2018 URATEs Concluída 

Devolutiva – Panorama 
estadual 

08/11/2017 – 
Reunião de 
trabalho webcast 

Abril de 2018 – 
Publicação 
Relatório 
Estadual 

NATE/URATEs
/CAOPCAE/S
UBPLAN 

Em 
andamento 

Fóruns regionais/locais – 
Devolutiva às Promotorias de 
Justiça e Redes 

Março/2018 Julho/2018 Pjs/URATEs/N
ATE/CAOPCA
E 

Em 
andamento 

Abertura de prazo para pedidos 
de visitas em situações de 
irregularidade 

Março/2018 Setembro/2018 NATE/CAEx/ 
Promotorias de 
Justiça 
solicitantes 

A realizar 

Acompanhamento das 
demandas levantadas nas 
visitas institucionais (atuação 
junto às redes de proteção e 
demais ações) 

Contínuo Contínuo URATEs/CAEx
/Pjs/CAOPCA
E 

A realizar 

Visitas institucionais solicitadas 
e incluídas no cronograma. 
Construção de relatórios 
técnicos 

Novembro/2018 Fevereiro/2019 NATE/CAEx A realizar 

Visitas institucionais na 
totalidade das instituições de 
acolhimento do Paraná e 
construção de relatórios 
técnicos 

Novembro/2019 Fevereiro/2020 URATEs/CAEx A realizar 

 

  

 - Eixo 2. Serviços de Acolhimento Familiar 

 Sobre os Serviços de Acolhimento Familiar11 as visitas serão realizadas entre os meses 

de novembro/2017 e janeiro/2018 para que os Promotores de Justiça tenham acesso aos dados 

coletados pela equipe durante a realização das visitas anuais previstas para o mês de março. Os 

                                                
11 Aproximadamente 30 municípios contam com serviços de acolhimento nesta modalidade no estado do 
Paraná. A validação da existência dos programas a serem visitados está sendo realizada pela equipe das 
URATEs. 
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relatórios e pareceres técnicos serão entregues às Promotorias de Justiça responsáveis até 

fevereiro de 2018. 

 Após as visitas, os dados coletados pelas equipes técnicas serão sistematizados e 

analisados, para construção de panorama estadual acerca da temática, seguindo assim as demais 

ações da metodologia escrita no item acima.  

 Com relação à Macroetapa 2 – Devolutivas e Fóruns, a mesma será realizada em conjunto 

com o Eixo de Acolhimento Institucional, tendo em vista a similaridade das temáticas e 

conclusões. 

 Segue síntese do Cronograma referente aos Serviços de Acolhimento Familiar: 

Ação Início Fim Responsável Status 

Mapeamento; Materiais de 
Referência; Estudo preliminar; 
construção de instrumentais 

Outubro/2017 Novembro/2017 SUBPLAN/NA
TE/CAEx 

Em 
andamento 

Visitas Institucionais e 
Relatórios Técnicos 

Dezembro/2017 Fevereiro/2018 URATEs/NATE 
CAEx 

A realizar 

Sistematização e Análise dos 
dados 

Março/2018 Abril/2018 NATE/CAEx/C
AOPCAE/SUB
PLAN 

A realizar 

Devolutiva – Panorama estadual Abril/2018 Abril/2018 NATE/URATEs
/CAOPCAE/S
UBPLAN 

Em 
andamento 

Fóruns regionais/locais – 
Devolutiva às Promotorias de 
Justiça e Redes 

Março/2018 Julho/2018 Pjs/URATEs/N
ATE/CAOPCA
E 

Em 
andamento 

Acompanhamento das 
demandas levantadas nas 
visitas institucionais (atuação 
junto às redes de proteção e 
demais ações) 

Contínuo Contínuo URATEs/CAEx
/Pjs/CAOPCA
E 

Em 
andamento 

 

 - Eixo 3. Socioeducação (Unidades de cumprimento de medidas socioeducativas) 

 No que tange à atuação nas instituições relacionadas à Socioeducação (unidades de 

cumprimento de medidas socioeducativas de restrição de liberdade e internação), os profissionais 

técnicos realizarão visitas na totalidade12 dos CENSEs e Casas de Semiliberdade do Paraná. 

Ressalta-se que o presente eixo, contará com a participação de equipe interdisciplinar (Serviço 

Social, Psicologia e Pedagogia13) em todas as visitas.  

 As visitas institucionais ocorrerão entre os meses de abril e agosto de 2018, e os 

Relatórios Técnicos serão entregues às Promotorias de Justiça até 30 dias após a realização das 

                                                
12 Há no Paraná, 8 Casas de Semiliberdade e 19 Centros de Socioeducação (CENSEs). 
13 Profissionais técnicos lotados na USSPP/NATE/CAEx – URATEs. 
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visitas, de modo que as considerações técnicas possam ser aproveitadas na visita de inspeção 

realizada pelos Promotores de Justiça de setembro/2018. 

 Para subsidiar o planejamento da atuação na temática, foram realizadas reuniões com 

representantes do Departamento de Atendimento Socioeducativo (DEASE) da Secretaria de 

Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU/PR), onde foi apresentado panorama da 

Socioeducação no estado, bem como sistema com dados (BI) sobre os adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas com restrição de liberdade. Com base nas informações 

levantadas foram delimitadas questões centrais a serem observadas na atuação das equipes 

técnicas das URATEs, a saber: Direito à Convivência Familiar e Comunitária; Saúde Mental; 

Programa de Egressos; Atendimento às Famílias; Atuação e articulação da Rede de Serviços; 

Articulação com Programas de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto; Fomento da Autonomia 

dos adolescentes; Recursos Humanos. Ainda, os profissionais responsáveis pelo Grupo de 

Trabalho do presente Eixo participaram de encontro com representantes do Tribunal de Justiça e 

Defensoria Pública para debater a questão da atuação destes órgãos na Socioeducação. 

 Após as visitas e encaminhamento dos Relatórios, os dados coletados pelas equipes 

técnicas serão sistematizados e analisados, para construção de panorama estadual acerca da 

temática, seguindo assim as demais ações da metodologia descrita no item acima.  

 Segue síntese do Cronograma referente às Unidades de cumprimento de Medidas 

Socioeducativas (casas de semiliberdade e internação - CENSEs): 

 

Ação Início Fim Responsável Status 

Mapeamento; 
Materiais de 
Referência; Estudo 
preliminar 

Outubro/2017 Novembro/2018 SUBPLAN/NATE/CAE
x 

Concluído 

Reunião com 
Secretaria de 
Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos 
Humanos – 
SEJU/PR 

23/11/2017 23/11/2017 CAOPCAE/NATE/CA
Ex 

Concluído 

Construção de 
Instrumentais para 
visitas 

Novembro/2017 Fevereiro/2018 NATE/CAEx Em andamento 

Visitas Institucionais 26/04/2018 01/08/2018 URATEs/NATE/CAEx A realizar 
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Ação Início Fim Responsável Status 

Entrega dos 
Relatórios Técnicos 
aos Promotores de 
Justiça para 
subsidiar visita de 
inspeção de 
setembro/2018 

30 dias após as 
visitas – prazo 
máximo: 
31/08/2018 

30 dias após as 
visitas – prazo 
máximo: 
31/08/2018 

URATEs A realizar 

Sistematização e 
Análise dos dados 
estaduais/regionais 

Setembro/2018 Novembro/2018 NATE/CAEx/CAOPCA
E/SUBPLAN 

A realizar 

Devolutiva – 
Panorama estadual 

Novembro/2018 Novembro/2018 NATE/URATEs/CAOP
CAE/SUBPLAN 

A realizar 

  

 

 Ainda, para melhor observação das tarefas, abaixo consta tabela com cronograma 

conjunto do Plano:  

Ação Data Início Data Fim 

Acolhimento Institucional – Macroetapa I 
(estudo e visitas institucionais)  11/2016 04/2017 
Acolhimento Institucional - Macroetapa II 
(sistematização e devolutivas)  05/2017 11/2017 
Acolhimento Institucional - Complementação visitas – 30 unidades  11/2017 02/2018 
Acolhimento Institucional – Macroetapa III 
(acompanhamento demandas)  03/2018 contínuo 
Acolhimento Institucional - Visitas conforme solicitações PJ  11/2018 02/2019 
Acolhimento Institucional - Macroetapa I 
(estudo e visitas na totalidade das unidades)  11/2019 02/2020 
Acolhimento Familiar - Macroetapa I 
(estudo e visitas institucionais) 10/2017 02/2018 
Acolhimento Familiar – Macroetapa II 
(sistematização e devolutivas)  03/2018 07/2018 
Acolhimento Familiar - Macroetapa III 
(acompanhamento demandas)  03/2018 contínuo 
Socioeducação – Macroetapa I 
(estudo e visitas institucionais)  10/2017 08/2018 
Socioeducação – Macroetapa II 
(sistematização e devolutivas)  09/2018 11/2018 
Socioeducação – Acompanhamento demandas Macroetapa III 
(acompanhamento demandas)  08/2018 contínuo 
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VI – RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

 Para a realização das visitas planejadas, bem como para o acompanhamento das 

demandas referentes aos três eixos de atuação (Acolhimento Institucional, Acolhimento Familiar e 

Socioeducação) é necessária a disponibilização de transporte adequado (veículo oficial com ou 

sem motorista, e/ou passagens) bem como diárias para os servidores envolvidos (equipe técnica e 

motoristas quando for o caso). Para tanto, será necessário suporte institucional mediante 

dificuldades que possam ser encontradas pelos profissionais das URATEs, como a inexistência de 

veículo oficial, com uso limitado ou inviável por necessidade de manutenção, entre outras 

situações que possam ocorrer.  

 

 

 Tendo em vista a extensão do território das URATES e a dificuldade encontrada por parte 

dos profissionais em garantir transporte para as ações demandadas, há a necessidade de 

planejamento e organização prévia dos responsáveis pelos Plano (CAEx/CAOPCAE e SUBPLAN) 

com a SUBADM para a efetivação do exposto no presente documento. 
 

Curitiba, 29 de novembro de 2017.14 
 
 

Marcos Bittencourt Fowler 
Subprocurador-Geral SUBPLAN 

Mônica Louise de Azevedo 
Coordenadora do CAOPCAE 

 
 

Bruno Sergio Galati 
Coordenador do CAEX 

                                                
14 Versão atualizada em março de 2018. 
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