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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 ATO NORMATIVO Nº 02/2013 – CGMP, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 

Revogado pela Resolução nº 001/2019-CGMP, 
de 24/05/2019, publicado no D.O.E. de 
24/05/2019 p.83. 

Disciplina a realização das inspeções e o envio 
do relatório a que se refere a Resolução nº 
71/2011-CNMP, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Resolução nº 96/2013-
CNMP, no que tange a periodicidade de 
comparecimento nos serviços de acolhimento 
institucional e programas de atendimento 
familiar de crianças e adolescentes em 
situação de risco. 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas atribuições 

legais, em especial aquela estabelecida no artigo 42, inciso XI, da Lei Complementar nº 734, 

de 26 de novembro de 1993; 

  

CONSIDERANDO a Resolução nº 96/2013-CNMP, de 21 de maio de 2013, que altera a 

Resolução nº 71, de 15 de junho de 2011, que dispõe sobre a atuação dos membros do 

Ministério Público na defesa do direito fundamental à convivência familiar e comunitária de 

crianças e adolescentes em acolhimento e dá outras providências; 

  

CONSIDERANDO que o móvel desta alteração escora-se na contínua modificação da 

realidade em que inseridos os serviços de acolhimento institucional e programas de 

acolhimento familiar de crianças e adolescentes vítimas de negligência, violência e abandono, 

a impor constantes adequações dos parâmetros de avaliação e fiscalização pelos membros 

do Ministério Publico; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização das atividades de inspeção, de forma a 

garantir sua plena efetividade; 

  

CONSIDERANDO que foi conferida à Corregedoria-Geral de cada unidade do Ministério 

Público a previsão das hipóteses de dispensa das inspeções trimestrais e quadrimestrais nos 

serviços de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar, na forma do artigo 

6º da Resolução nº 96/2013-CNMP; 

 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/001-2019.pdf
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https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-0711.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-096.pdf
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https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-096.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-0711.pdf
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RESOLVE editar o seguinte Ato Normativo: 

  

Art. 1º As inspeções poderão ser efetuadas em periodicidade superior à trimestral ou 

quadrimestral, ficando estas dispensadas, nas seguintes hipóteses, devidamente 

constatadas: 

  

a) Quando a unidade possuir Portaria interna, cujos regramentos estiverem sendo todos 

observados; 

b) Quando não houver excesso de ocupação; 

c) Quando não existirem crianças e adolescentes no respectivo serviço de acolhimento 

institucional ou programa de acolhimento familiar sem autorização judicial; 

d) Quando não houver a ocorrência de descumprimento ao disposto no artigo 19, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, constatada na última inspeção realizada; 

e) Estando as crianças e adolescentes incluídos no ensino regular ou em programa de ensino 

com proposta curricular adequada. 

f) Quando observado o cumprimento ao disposto no artigo 90, § 2º, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, na última inspeção levada a efeito. 

  

Art. 2º. Este Ato não se aplica às Comarcas que contem com apenas um serviço de 

acolhimento institucional ou programa de acolhimento familiar, prevalecendo nestes casos a 

periodicidade trimestral ou quadrimestral. 

  

Art. 3º. A dispensa prevista no artigo 1º deste Ato não isenta da realização da inspeção anual, 

no mês de março, e de uma inspeção semestral, no mês de setembro. 

  

Art. 4º. No prazo determinado pela Resolução nº 71-CNMP, com as alterações trazidas pela 

Resolução nº 96/2013-CNMP, artigo 2º para realização da inspeção trimestral ou 

quadrimestral, a sua não realização, na forma elencada no artigo 1º deste Ato, deverá ser 

comunicada à Corregedoria-Geral, mediante ofício próprio, justificando-se a desnecessidade 

de acordo com as hipóteses aqui previstas, para fins de registro individual para cada serviço 

de acolhimento institucional ou programa de acolhimento familiar. 

  

Art. 5º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

  

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resoluo-0711.pdf
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