
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

81 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL

RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N° 01/2011

O Representante  do  Ministério  Público  Estadual  com atribuições  na  defesa  dos  direitos  das  crianças  e 
adolescentes, com base no art. 129, III, da Constituição Federal, art. 201, § 5º, “c”, da Lei nº 8.069/90, e ainda no art. 55  
da Lei Complementar Estadual nº 141/96, vem, por intermédio desta, e nos termos adiante vistos:             

CONSIDERANDO que o art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece o princípio 
da prioridade absoluta para as ações governamentais dirigidas à garantia dos direitos da criança e do adolescente, e,  
conseqüentemente, à implantação e funcionamento dos institutos e entidades descritos na Lei n. 8.069/90.

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, de acordo com o disposto no art.  
86, que “a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de 
ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, sendo que  
as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e 
execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, consoante estatui o art. 90, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente;

CONSIDERANDO  que  as  entidades  de  atendimento  devem  oferecer  instalações  físicas  em  condições 
adequadas de habitalidade, higiene, salubridade e segurança;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é orgão legitimado para fiscalizar a observância das obrigações 
acima, nos moldes do art. 90, da Lei n° 8.069/90;

CONSIDERANDO que o Ministério Público no exercício da atribuição de zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes está autorizado a efetuar recomendação visando à 
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos ao público infanto-juvenil, fixando prazo razoável para  
sua perfeita adequação, consoante preceitua o art. 201, § 5°, “c” do ECA;

CONSIDERANDO  que a FUNDAC e as unidades socioeducativas a ela subordinadas devem respeitar as 
diretrizes do atendimento socioeducativo estabelecidas e explicitadas  pelo CONANDA, através do  referencial teórico 
do  SINASE,  especialmente:  a  prevalência  da  ação  socioeducativa  sobre  os  aspectos  meramente  sancionatórios  (a  
garantia de direitos e a formação da cidadania são os objetivos principais das medidas socioeducativas, acima da mera  
responsabilização  pelo  ato  infracional),  o  projeto  pedagógico  como  ordenador  de  ação  e  gestão  do  atendimento 
socioeducativo1,  o  respeito  à  singularidade  do  adolescente,  presença  educativa  e  exemplaridade  como  condições 
necessárias na ação socioeducativa (a postura ética dos profissionais envolvidos no atendimento socioeducativo como 
elemento fundamental  para uma atitude cidadã do adolescente),  a disciplina como meio para a realização da ação 
socioeducativa (e não apenas instrumento de manutenção da ordem institucional), a dinâmica institucional garantindo a 
horizontalidade na socialização das informações e dos saberes em equipe multiprofissional (a dinâmica institucional  
deve possibilitar uma contínua socialização de saberes entre técnicos e educadores, sem relação de hierarquia entre 
eles), a organização espacial e funcional das unidades de atendimento socioeducativo que garantam possibilidades de 
desenvolvimento pessoal e social do adolescente (adequação do espaço físico como pressuposto de exeqüibilidade de 
uma proposta pedagógica eficiente), a família e a comunidade participando ativamente da experiência socioeducativa2 e 
a formação continuada dos atores sociais (fundamental para o aperfeiçoamento de práticas sociais ainda muito marcadas  
por  condutas assistencialistas e repressoras, sendo necessária uma capacitação técnica e humana permanente e contínua  
que considere, sobretudo, o conteúdo relacionado aos direitos humanos); 

CONSIDERANDO  que  restaram  constatadas  pelos  depoimentos  dos  adolescentes  apreendidos 
provisoriamente  e  pela  fiscalização  in  locu,  por  parte  deste  Parquet,  as  seguintes  irregularidades  na  Entidade  de 
Atendimento:

a)Higienização  precária  tanto  dos  alojamentos  quanto  das  áreas  ocupadas  pelos  agentes  educacionais, 
especificamente a cozinha;

b)Falta de segurança, ocasionando várias fugas dos adolescentes;

c) Situação periclitosa da cozinha, haja vista o fogão está em péssimo estado, correndo o risco de possível 
explosão, bem como, falta de armários e pias adequadas, o que poderá causar responsabilização dos gestores, caso 
aconteça alguma morte por incêndio;

d) Inexistência de atividade pedagógica de forma contínua, falta de projeto pedagógico;

e) Garantia de atendimento básico de saúde, vez que o médico só aparece uma vez por semana, segundo  



informações do próprio Ciad, por aproximadamente 20 (vinte) minutos;

RESOLVE

RECOMENDAR ao Exm° Presidente da FUNDAC, que adote, no prazo de  30 dias, providências a seguir 
elencadas, que foram apontadas através do controle externo e das denúncias no CIAD/Natal, como necessárias para  
afastar as irregularidades constatadas:

1) Criação e efetivação urgente de Projeto de Segurança condizente com a realidade do local, bem como o  
aprimoramento dos responsáveis pela segurança e da estrutura física do CIAD, devendo ser o mesmo remetido a este  
Órgão Ministerial em tal prazo. Não há monitoramento, sistema de filmagem, entram serras e drogas nas celas, os  
adolescente fazem buracos imensos nas paredes das celas, tratando-se de um sistema de segurança amador, que põe 
todos em risco, inclusive os servidores;

2)  Manutenção  da  área  da  cozinha,  com  o  reaparelhamento  de  todos  os  objetos  necessários  para  uma 
alimentação sem contaminação e  com salubridade, tendo em vista que o atual fogão oferece risco iminente de incêndio, 
o que já é de conhecimento deste órgão, bem como os acessórios de cozinha estão deteriorados, enferrujados, arriscando 
a saúde dos adolescentes. O risco de vida do fogão é patente, sabendo os responsáveis que se morrer alguém na cozinha 
em razão dos vazamentos de gás, haverá responsabilização por homicídio por dolo eventual. A própria cozinheira Maria 
Nilcéia  da  Silva  Gomes,  conhecida  por  “Téia”,  afirmou  que  todos  estão  correndo  risco  de  vida  pelo  estado  de 
vazamento de gás do fogão. É lamentável a situação da cozinha do Ciad;

3)  Criação  de  Projeto  Pedagógico,  a  ser  aplicado  diariamente  a  todos  os  adolescentes  apreendidos 
provisoriamente.  Devendo  ser  encaminhado  a  este  Parquet,  na  garantia  de  seu  cumprimento  efetivo,  com  a 
implementação imediata, nas rotinas da unidade, de atividades e estratégias que possibilitem a efetiva integração da 
família à intervenção socioeducativa, nos moldes estabelecidos pelo SINASE;

4)Disponibilização de material de limpeza, tais como -  sabonete, papel higiênico, sabão em pó - para os 
adolescentes, em quantidade capaz de abarcar as necessidades dos mesmos, bem como alimentação; 

5) Controlar, de forma efetiva, a carga horária dos profissionais que prestam serviço na unidade, através de 
ponto eletrônico, evitando assim o abandono e o descaso dos mesmo para com a unidade, tendo em vista que é de  
conhecimento deste órgão a falta de controle no expediente dos servidores lotados naquela instituição;

6) Que seja aberta sindicância contra àqueles que não prestarem serviço no horário pactuado ou, até mesmo,  
o prestarem com desdém. Devendo ser informada, a Coordenadora da Unidade, das penalidades a ela passível caso não 
informe aos seus superiores sobre a conduta de seus subordinados. Ademais, o Ministério Público, como responsável  
pelo controle externo da unidade,  deverá ser  informado,  em prazo hábil,  de eventuais  problemas com os recursos 
humanos da unidade.

7)Que seja planejado um concurso público célere para agente educacional do Ciad, tendo em vista que os 
educadores lá lotados são servidores em desvio de função, como atestou o próprio ex-presidente da Fundac, em ofício 
que remetemos em anexo. Tal desvio de função se não sanado, poderá configurar ato de improbidade administrativa por 
parte dos gestores. Vale ressaltar que tal fato já é de conhecimento da Fundac e da Governadora, que em reunião com 
vários Promotores e PGJ, já foi comunicada do caos que se encontra o a estrutura de pessoal da rede de proteção. 

Ressalto, que, o não cumprimento da presente Recomendação Ministerial ensejará a adoção das medidas 
judiciais cabíveis, dentre elas responsabilização por improbidade administrativa dos gestores responsáveis pela omissão  
no desvio de função, em virtude dos referidos desvios de função atestados pelo próprio ex-presidente da Fundac e pela  
falta de concurso público para agentes educacionais. Além de que tais omissões podem configurar crime, seja com dolo  
direto ou eventual, como já dito acima.

Natal, 13 de Setembro de 2011.

MARCONI ANTAS FALCONE DE MELO

81º Promotor de Justiça de Natal

____________
1- Os programas devem ter, obrigatoriamente, projeto pedagógico claro e escrito em consonância com os princípios do SINASE. O projeto pedagógico  

deverá conter minimamente: objetivos, público-alvo, capacidade, fundamentos teórico-metodológicos, ações/atividades, recursos humanos e financeiros, monitoramento e  
avaliação de domínio de toda a equipe. Este projeto será orientador na elaboração dos demais documentos institucionais (regimento interno, normas disciplinares, plano 
individual  de atendimento).  Sua efetiva e  conseqüente operacionalização estará  condicionada à  elaboração do planejamento das  ações (mensal,  semestral,  anual)  e  
conseqüente monitoramento e avaliação (de processo, impacto e resultado), a ser desenvolvido de modo compartilhado (equipe institucional, adolescentes e famílias).

2 - A participação da família, da comunidade e das organizações da sociedade civil voltadas a defesa dos direitos da criança e do adolescente na ação  
socioeducativa é fundamental para a consecução dos objetivos da medida aplicada ao adolescente. As práticas sociais devem oferecer condições reais, por meio de ações e  
atividades programáticas à participação ativa e qualitativa da família no processo socioeducativo, possibilitando o fortalecimento dos vínculos e a inclusão dos adolescentes 
no ambiente familiar e comunitário. As ações e atividades devem ser programadas a partir da realidade familiar e comunitária dos adolescentes para que em conjunto –  
programa de atendimento, adolescentes e familiares – possam encontrar respostas e soluções mais aproximadas de suas reais necessidades.


