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Resumo. Projeto social de atuação extrajudicial e preventiva da 24ª e 43ª Promotorias de Justiça Criminais da Capital 

(atuação exclusiva em crimes contra criança e adolescente) do Ministério Público de Pernambuco. Nome do projeto: 

“Crimes contra a dignidade sexual das crianças e dos adolescentes: conscientizar e prevenir”. Trata o referido projeto da 

atuação preventiva e extrajudicial de duas promotorias com exclusiva atribuição criminal, em favor do direito fundamental 

à proteção contra o abuso sexual. Busca-se uma atuação resolutiva dos promotores criminais, na qualidade de agentes 

políticos de transformação social e indutores de políticas públicas na respectiva área de atuação, indo além de um viés 

meramente judicial e punitivo de atuação. Realização de uma audiência pública como marco inicial do projeto. 

Expedições de recomendações, a partir de pactos dialogados na audiência pública. Instauração de um processo 

administrativo para acompanhar as propostas e deliberações da audiência pública. Mapeamento dos bairros do Recife 

com maior incidências de crimes contra a dignidade sexual de infantes. Realização periódica de reuniões setoriais no 

MPPE. Formação de uma rede de atuação preventiva, composta pelas Secretarias de Educação do Município do Recife e 

do Estado de Pernambuco; Polícia Civil; Poder Judiciário; Polícia Militar e Conselho Tutelar. Reuniões com Diretores de 

escolas públicas e agentes de saúde. Visitas a escolas públicas do bairro com maior incidência de crimes contra a dignidade 

sexual de infantes. Reunião com os candidatos ao Governo do Estado de Pernambuco, com a finalidade de discutir 

políticas públicas na área de proteção contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Reunião com representantes do 

Governo do Estado a fim de discutir e propor maiores investimentos orçamentários na área. Realização anual de uma 

audiência pública, prestando contas à população e reavaliando as metas alcançadas. 
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