
 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  

 

 

Ofício-Circular n° 6/2020/CIJ (SEI - 0323837) 

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020.  

A Sua Excelência o Senhor 

MOACIR GONÇALVES NOGUEIRA NETO 

Corregedor-Geral 

Ministério Público do Estado do Paraná 

Marechal Hermes, 751  

80530-230 – Curitiba – PR 

  

  

Assunto: Resolução CNMP nº 204, de 16 de dezembro de 2019. 

  

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral, 

Sirvo-me do presente, para na condição de Presidente da Comissão da 

Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público (CIJ/CNMP), informar 

que estão em fase de cadastramento as informações necessárias para se efetivar o roteiro 

de inspeção anual aprovado pela Resolução CNMP nº 204, de 16 de dezembro de 2019, 

que dispõe sobre a uniformização das fiscalizações, pelos Membros do Ministério Público 

dos Estados e do Distrito Federal, junto aos programas municipais de atendimento para 

execução de medidas socioeducativas em meio aberto. 

2. Assim, solicito os bons préstimos de V. Exa. para que, até o dia 16 

de março de 2020, preste as seguintes informações: 

a) Nome do Membro do Ministério Público com atribuição para 

acompanhar a execução das medidas socioeducativas em meio aberto; 

b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cargo e matrícula do Membro; 

c) Nome da entidade executora das medidas em meio aberto; 

d) Endereço completo da entidade e telefone; 

e) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) - opcional. 

3. Vale lembrar que a inspeção anual deverá ser realizada entre 1º de 

abril e 31 de maio de cada ano, conforme o seguinte cronograma de preenchimento: 

  

Período da 

visita 

  

Data para 

disponibilização pelo 

Membro do MP à 

Corregedoria local 

Data limite para 

disponibilização pela 

Corregedoria local 

ao CNMP 

Periodicidade 
Período de 

referência 

  

1º de abril a 

31 de maio 

  

Até 15 de junho 
Último dia útil do mês 

de junho 
Anual 

1º de abril a 

31 de março 



  

4. Informo, outrossim, que o Roteiro de Inspeção Anual às Unidades de 

Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto estará disponível no Sistema de 

Resoluções do CNMP (http://sistemaresolucoes.cnmp.mp.br), a partir do mês de abril do 

corrente ano. 

5. Solicito, ainda, especial atenção de V. Exa. quanto à divulgação 

dessas informações e cumprimento da Resolução CNMP nº 204/2019. 

6. Caso haja alguma dúvida, a Secretaria da Comissão da Infância e 

Juventude está à disposição para esclarecê-la, por meio do telefone (61) 3366-9269 ou do 

e-mail cij@cnmp.mp.br. 

7. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

  

Atenciosamente, 

  

  

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR. 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 

Presidente da Comissão da Infância e Juventude 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Otavio Luiz Rodrigues Jr., 

Conselheiro do CNMP, em 12/02/2020, às 16:50, conforme Portaria 

CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 

informando o código verificador 0323954 e o código CRC DC9A44AA. 
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