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Ementa:  Estruturação e implantação da Política municipal de atendimento acerca do Serviço de

acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes, conforme disposições contidas no

ECA e no SUAS.

 

1. APRESENTAÇÃO

Cuida-se de Nota Técnica elaborada a partir de questionamentos realizados pela

3ªPromotoria de Justiça de Pedreiras, por seu Promotor de Justiça Dr. Lindemberg do

Nascimento Malagueta Vieira, através do OFC-3ªPJPED – 1692020, via Digidoc, buscando

elucidação de temas relacionados aos serviços de acolhimento institucional e familiar de crianças

e adolescentes, apresentando os seguintes questionamentos:

“Em sendo assim, indago de V. Exa:

a) Em consonância com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do

Adolescente, além das normas de regência aplicáveis, há regramento do SUAS

que delimite a implantação de programa de acolhimento institucional através de

critérios financeiros/populacionais?

b) Em sendo afirmativa a resposta do “item a”, em consonância com a

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, as normas de

regulamentação administrativa, bem como as normas do SUAS, em consonância

aos princípios protetivos da seara infantojuvenil, é plausível limitar a

responsabilidade e atuação dos municípios ao quantitativo de habitantes,

impedindo ou justificando a não implantação de programa de acolhimento

institucional, tornando inexistente o serviço assistencial?
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c) Em consonância com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do

Adolescente, as normas de regulamentação administrativa, em consonância com

os princípios que regem da administração pública, escolhas orçamentárias são

capazes de justificar a não implantação de programa de acolhimento?

d) Em consonância com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do

Adolescente, as normas de regulamentação administrativa, em consonância com

os princípios que regem da administração pública, a reserva do possível é

justificativa aceitável a impedir a implantação de programa de acolhimento?

e) Considerando que as unidades de acolhimento executam serviços

especializados que oferecem acolhimento e proteção a crianças e adolescentes

afastados temporariamente do seu núcleo familiar e/ou comunitários e se

encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, até o

retorno à família ou encaminhado para família substituta, indaga-se: e1) É

possível a organização da oferta regionalizada de Serviços de Acolhimento para

Crianças e Adolescentes em municípios abaixo de 50.000 habitantes? e2) Nesse

caso, se possível, a organização se dará através de qual instrumento entre os

municípios pactuantes? e3) Poderá o Estado conveniar a manutenção do serviço

regionalizado de acolhimento com os municípios interessados? e4) Poderá o

Estado organizar a estrutura e coordenar a oferta regionalizada, limitando o

ingresso aos acolhimentos originados dos municípios pactuantes?

f)É o serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que organiza o

acolhimento de crianças ou adolescentes em residências de famílias acolhedoras

cadastradas, que devem passar por um processo de seleção, capacitação e

acompanhamento, proporcionando o atendimento em ambiente familiar, além de

garantir atenção individualizada e convivência comunitária, alternativa válida e

suficiente ao acolhimento institucional em todo e qualquer município?”

 

2. JUSTIFICATIVA

Como órgão auxiliar, cabe ao Centro de Apoio subsidiar os órgãos de execução em

suas atribuições, inclusive por meio de Notas Técnicas, SEM CARÁTER VINCULATIVO,

versando sobre matérias que afetam o exercício das funções das Promotorias de Justiça com
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atribuição na área da infância e juventude.

                                                                                          

3. DISCUSSÃO

Os questionamentos apresentados estão insertos na seara da infância e juventude,

especificamente no direito à convivência familiar e comunitária garantido a crianças e

adolescentes, em qualquer contexto em que estejam inseridos. Posto isso, quando em se tratando

de situações de riscos e violação de direitos, iminentes ou concretas, garantir esse pressuposto

torna-se ainda mais caro, motivo pelo qual, antes de adentrar no campo mais técnico acerca dos

serviços de acolhimento institucional e familiar, necessário um breve resgate histórico que

subsidia e fundamenta a importância da presente discussão.

Repisa-se que atualmente no Brasil vigora a chamada Doutrina da Proteção Integral,

norteadora de toda a normativa que alcança o direito da criança e do adolescente, sendo seu

objetivo primeiro e final a sua plena concretização. Nosso ponto de partida é o Art. 227/CF que

nos traz importantes parâmetros:

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão. (grifo nosso)

 

Assim, colocamos em destaque o papel da família, a prioridade absoluta e a convivência

familiar e comunitária que atingem todo e qualquer contexto que envolva crianças e

adolescentes, sem discriminação ou exceção. Pelo que, partiremos de uma abordagem

constitucional dos direitos e garantias da infância e juventude, diretrizes basilares de toda e

qualquer política e serviço voltado às crianças e aos adolescentes, o que invariavelmente incluirá

o serviço de acolhimento institucional e familiar, objeto de estudo do presente documento. O Art.

227/CF, além de estabelecer rede tripla de proteção, quais sejam a família, a sociedade e o

Estado, também eleva ao patamar de princípios a absoluta prioridade da infância e juventude,

assim como a necessidade de convivência familiar e comunitária, regulamentado a partir do Art.
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19/ECA que determina que é direito da criança e do adolescente “ser criado e educado no seio de

sua família” afirmando que excepcionalmente haverá o encaminhamento para família substituta,

resguardada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu pleno

desenvolvimento.

Podemos então nos questionar quais implicações essa centralidade na família irá nos

trazer. Convém destacar que uma vez que adotada no Brasil, inclusive em consonância com o

disposto na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a Doutrina da Proteção Integral

reconheceu crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos, nosso desafio então está em

primeiramente efetivar essa mudança de paradigma que nos desafia, culturalmente, a mudar a

ótica assistencialista que antes crianças e adolescentes eram tratados, quando sob a égide do

chamado menorismo, alicerçado na Doutrina da Situação Irregular, o que significa, em termos

práticos, que o Sistema de Garantia de Direitos precisa se adaptar às necessidades da criança e do

adolescente e não mais o contrário.

Nesse sentido, importa salientar o que nos traz a respeito disso, o Plano Nacional de

Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (

Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1/2006, de 13 de dezembro de 2006)[1]:

 

“ O fato de terem direitos significa que são beneficiários de obrigações por

parte de terceiros: a família, a sociedade e o Estado. Proteger a criança e o

adolescente, propiciar-lhes as condições para o seu pleno desenvolvimento,

no seio de uma família e de uma comunidade, ou prestar-lhes cuidados

alternativos temporários, quando afastados do convívio com a família de

origem, são, antes de tudo e na sua essência, para além de meros atos de

generosidade, beneficência, caridade ou piedade, o cumprimento de deveres

para com a criança e o adolescente e o exercício da responsabilidade da

família, da sociedade e do Estado. Esta noção traz importantes implicações,

especialmente no que se refere à exigibilidade dos direitos.”

 

Esse desafio vai trazer reflexos diretos na implantação do serviço de acolhimento

institucional e familiar. Compreenda-se, é direito de criança e adolescente estar a salvo de todo e
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qualquer situação de violação de direitos, o que não impede que as mesmas aconteçam, uma vez

que detectadas, convém ao Estado atuar para restabelecer e efetivar esse direito. Nesse momento

de fragilidade ficam ainda mais caras as diretrizes que norteiam o Estatuto da Criança e do

Adolescente, posto que a necessidade de suporte a tais sujeitos fica ainda mais pungente.

Para tanto, quando da ocorrência de situações de risco, há a possibilidade que tais

sujeitos sejam afastados de seus lares, com a intenção de prevenir e proteger o acontecimento de

novas violações, podendo ser o caso objeto da aplicação de medida de proteção na modalidade

acolhimento institucional ou familiar (Art. 101, incisos VII e VIII/ECA), que devem obedecer

aos princípios insertos no Art. 100/ECA, especialmente destacamos a intervenção precoce,

superior interesse e a prevalência da família, bem como a brevidade da medida, tendo por

objetivo central a busca pela manutenção ou reintegração familiar, quando possível e só então,

quando esgotadas todas as possibilidades, em último, a colocação em família substituta:

 

“Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

VII - acolhimento institucional; 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;

IX - colocação em família substituta.

§ 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas

provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para

reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em

família substituta, não implicando privação de liberdade.” ( grifo nosso)

 

A medida de acolhimento, portanto, é revestida de excepcionalidade e transitoriedade,

seja em qual modalidade for, posto que o sistema entende que se trata de uma medida

emergencial, para responder a uma necessidade pontual e que precisa ser atendida, tratada e

sanada de forma permanente, posto isso significa contrariar o que hodiernamente ocorre que é o

envelhecimento de crianças e adolescentes em entidades de acolhimento, em uma perversão

completa da lógica instituída no ECA e que nada mais consiste em uma representação de um

processo culturalmente arraigado em que historicamente se institucionalizava crianças e

adolescentes em situação irregular, em caráter meramente assistencial, mas também higienista,
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que visa tirar de circulação esses sujeitos que incomodam, tanto assim o é que uma vez

institucionalizados, os mesmos ficam à mercê de estigmas e do processo de invisibilidade social,

comprometendo sua sociabilidade e desenvolvimento, bem como sua reintegração social quando

do seu desligamento compulsório ao atingir a maioridade, o que só é uma demanda, posto que

em muitos casos a institucionalização se transmuta em uma espécie de privação de liberdade,

mesmo que a legislação disponha em contrário.

Nesse sentido e como forma ainda de evitar toda essa problemática, o Art. 34, § 4º/ECA

estabelece expressamente que “a inclusão da criança ou adolescente em programas de

acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer

caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei”. Portanto, não há

dúvidas de que não há apenas uma escala ou ordem de preferência na colocação da criança em

ambiente familiar versus outras modalidades de acolhimento, mas sim um direito de

manutenção, o quanto possível, nesse ambiente familiar, se não em família nuclear, extensa ou

ampliada, em acolhimento familiar por famílias pré-selecionadas e capacitadas.

A manutenção em ambiente familiar durante o processo de reintegração teria como

objetivo a atenção individualizada, a manutenção da convivência comunitária, a continuidade de

socialização, etc. Sendo que, por conta do princípio da excepcionalidade do afastamento do

convívio familiar, a atuação deve ser para a manutenção do convívio com a família nuclear ou

extensa, garantindo que um eventual afastamento do contexto familiar não seja o habitual, e que

em sua ocorrência, seja pautado pelo melhor interesse e menor prejuízo em seu processo de

desenvolvimento. De forma que isso deve se dar de maneira provisória, pelo que se deve

viabilizar no menor tempo possível o retorno seguro ao convívio familiar, tendo a família de

origem prioridade nesse retorno, mas não exclusividade, ao que o que norteará é exatamente a

busca pelo ambiente que melhor se adeque aos interesses da criança e do adolescente.

Essa premissa se dá no sentido de que muitas situações de violação de direitos ocorrem

no ambiente doméstico e que, quando do acompanhamento, desnudam uma necessidade de

suporte técnico que uma vez efetivado poderá reverter tal cenário, remontando aquele ambiente

na família de origem quanto adequado para receber a criança e o adolescente em retorno, nesse

sentido, eis o que traz o Plano Nacional de Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à

Convivência Familiar e Comunitária (Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1/2006, de 13
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de dezembro de 2006):

 

“Assim, a violação de direitos que tem lugar no seio da família pode refletir,

ainda que não necessariamente, também uma situação de vulnerabilidade da

família diante dos seus próprios direitos de cidadania, do acesso e da inclusão

social. Depreende-se que o apoio sócio-familiar é, muitas vezes, o caminho

para o resgate dos direitos e fortalecimento dos vínculos familiares. Levando

isto em consideração, cabe à sociedade, aos demais membros da família, da

comunidade, e ao próprio Estado, nesses casos, reconhecer a ameaça ou a

violação dos direitos e intervir para assegurar ou restaurar os direitos

ameaçados ou violados.”

 

De forma que, conforme constante no documento Orientações Técnicas: Serviços de

Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº

1/2009, de 18 de junho de 2009)[2] é o que segue: “Em nenhuma hipótese a perspectiva de

um acolhimento de longa permanência deve acarretar a desistência pela busca de alternativas

para se garantir à criança e ao adolescente seu direito ao convívio familiar”. Ante o exposto,

possível afirmar que em qualquer hipótese de acolhimento, de forma excepcional, o Estado

deverá garantir a convivência familiar e comunitária, devendo esgotar as investidas no

sentido de reintegração familiar, seja na família natural, extensa ou ampliada, e há

preferência para que esse acolhimento ocorra na modalidade familiar[3], ficando o acolhimento

institucional quanto última opção, ambos alcançados pela provisoriedade e brevidade da medida

(Art. 100, parágrafo único, inciso X/ECA).

Assim, a decisão para promover o afastamento de criança e adolescente de sua família

de origem deve ser proveniente de uma recomendação técnica, consubstanciada em um

diagnóstico do caso concreto, preferencialmente elaborado pela equipe multiprofissional prevista

no ECA, que deve acontecer de forma articulada com a autoridade judiciária e com o Ministério

Público, como forma de subsidiar essa decisão (Art. 93/ECA), pelo que esse diagnóstico deve

conter minuciosa avaliação dos riscos a que estão expostos crianças e adolescentes, além de

indicar as condições da família e os pontos de abordagem que podem ser oportunidades para

superação da situação de violação, visando ainda promover proteção e cuidado de forma
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extensiva também à família, bem como já levantar as potencialidades da família

extensa/ampliada, que venham a compor a rede social de apoio desse sujeito, especialmente

quanto ferramenta importante para a reintegração familiar futura, em casos de dificuldades

momentâneas e superáveis.

Feitas essas breves considerações, passa-se a analisar os pressupostos para a

implantação de um serviço de acolhimento institucional, ante a compreensão que, apesar da

preferência legalmente disposta para o acolhimento familiar, existirão casos específicos em que a

institucionalização poderá ser indicada enquanto ferramenta última e mais adequada, que deve ao

máximo ser evitada, mas que, uma vez que necessária, precisa atender a pressupostos basilares,

dos quais nos ocuparemos a partir daqui. Os serviços de acolhimento fazem parte do Sistema

Único de Assistência Social (SUAS), devendo ter interlocução com os demais serviços da rede

socioassistencial, especialmente o Sistema Único de Saúde (SUS) e o sistema educacional –

atenção básica de saúde e inserção na educação formal, por exemplo.

De forma ainda que essa articulação deve abranger os demais órgãos do Sistema de

Garantia de Direitos, ante a regência do princípio da incompletude institucional, em que a

atuação em rede se faz primordial para potencializar o êxito que as medidas podem alcançar, em

prol da proteção de crianças e adolescentes. De forma que quanto mais coesa a prestação do

serviço de maneira articulada e em rede, quando do mapeamento de demandas específicas

provenientes do caso concreto, mais ágil será o encaminhamento e a inserção dos usuários aos

demais serviços, programas e ações de que dispõe o SUAS, o que refletirá na promoção do

convívio comunitário e social de crianças e adolescentes, bem como de suas famílias.

Ante tais pressupostos, os serviços de acolhimento devem compor um Projeto Político-

Pedagógico (PPP), que irá orientar o funcionamento do serviço internamente e regular sua

interseção com a rede local, as famílias e a comunidade[4]. Nesse sentido, aponta-se

os principais equipamentos de referência do SUAS, além da equipe de supervisão e

apoio aos serviços de acolhimento, conforme disposto no documento Orientações

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Resolução Conjunta

CNAS/CONANDA nº 1/2009, de 18 de junho de 2009):

 

“ §

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional- Infancia e Juventude

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOPIJ,
Número do Documento 12020 e Código de Validação 194D6DDBC4.

8

file://172.20.2.45/ucaopij/NT/2020/NT%20.2020%20-%20Servi%C3%A7o%20de%20Acolhimento%20Institucional%20e%20Familiar%20-%20Rev.%20Carla.doc#_ftn4


CRAS: sempre que se identificar a necessidade de ações de proteção social

básica para criança e adolescente atendido em serviços de acolhimento ou

para suas famílias, deverá ser articulada sua inclusão em tais atividades por

meio da equipe do CRAS do território de moradia da família. Para dar

agilidade a tais procedimentos, recomenda-se que sejam definidos, de forma

conjunta, fluxos de encaminhamento e canais de comunicação entre os

serviços de acolhimento e o(s) CRAS, além de encontros periódicos, que

possibilitem o acompanhamento das ações.

§ O CRAS de referência do território de moradia da família, sempre que

necessário, deverá ser acionado para participar do processo de reintegração

familiar de crianças e adolescentes atendidas em serviços de acolhimento. Sua

atuação se faz necessária para a inclusão da criança ou do adolescente que

estiver sendo reintegrado à família, e de seus familiares ou responsáveis, em

serviços, programas e ações de fortalecimento dos vínculos familiares e

comunitários, bem como para fazer os encaminhamentos que se mostrarem

necessários com a retomada do convívio familiar, de modo a facilitar sua

inclusão social e comunitária nesse período de vulnerabilidade.

§ CREAS: Nos municípios que possuam CREAS e naqueles atendidos por

CREAS regionais, quando o motivo do afastamento do convívio familiar

envolver violência intra-familiar (física, psicológica, sexual, negligência

grave), exploração sexual ou outras situações de violação de direitos que

estejam sob o escopo de ação dos serviços desenvolvidos no CREAS, as

crianças e adolescentes acolhidos e seus familiares devem ser inseridos em

seus serviços. Nesse caso, é de suma importância que as equipes técnicas do

serviço de acolhimento e do CREAS atuem de forma articulada – com

planejamento conjunto de estratégias de ação e reuniões periódicas para o

acompanhamento dos casos – de modo a garantir uma atuação complementar

e sinérgica, evitando sobreposições e ações contraditórias.

§ Equipe de Supervisão e Apoio aos Serviços de Acolhimento: Em

municípios de médio e grande porte e nas metrópoles - e nos demais quando a

demanda justificar - o órgão gestor da Assistência Social deverá manter

equipe profissional especializada de referência, para supervisão e apoio aos
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serviços de acolhimento. De acordo com a realidade e as definições locais, tal

equipe poderá compor um serviço especificamente voltado a esta função ou,

ainda, estar vinculada ao CREAS ou diretamente ao órgão gestor. Em todos

os casos, terá como atribuições mínimas:

i. mapear a rede existente e fortalecer a articulação dos serviços de

acolhimento com os demais serviços da rede socioassistencial, das demais

políticas públicas e do SGD;

ii. monitorar as vagas na rede de acolhimento, indicando o serviço que melhor

atenda às necessidades específicas de cada caso encaminhado;

iii. prestar supervisão e suporte técnico aos serviços de acolhimento;

iv. apoiar as equipes técnicas dos serviços de acolhimento no

acompanhamento psicossocial das famílias de origem das crianças e

adolescentes acolhidos;

v. efetivar os encaminhamentos necessários, em articulação com os demais

serviços da Rede Socioassistencial, das demais Políticas Públicas e do SGD,

monitorando, posteriormente, seus desdobramentos;

vi. Monitorar a situação de todas as crianças e adolescentes que estejam em

serviços de acolhimento no município, e de suas famílias, organizando,

inclusive, cadastro permanentemente atualizado contendo o registro de todas

as crianças e adolescentes atendidos nesses serviços”

 

Considerando as normas de regulamentação administrativa atinentes à temática, convém

apresentar a seguinte estratificação acerca da obrigatoriedade de equipamentos da assistência

social, conforme diretrizes do SUAS, a considerar o porte dos municípios – o que muitas vezes é

usado como justificativa pela Administração Pública para não instituir determinados

equipamentos –, a fim de nortear o direcionamento dos questionamentos feitos, sobre a

instituição de serviço de acolhimento institucional no âmbito municipal, perante um recorte

populacional e financeiro.

 

 
Resolução Nº 109, de 11 de novembro Porte do Município/Número de habitantes
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de 2009 – CNAS

NORMA OPERACIONAL BÁSICA

NOB/SUAS (2012)[5]

Orientação aos municípios sobre

regulamentação da Política Municipal

Pequeno

Porte I Até

20.000

 

Pequeno

Porte II De

20.001 a

50.000

Médio Porte

De 50.001 a

100.000

Grande

Porte,

Metrópoles e

DF

A partir de

100.001

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

de Assistência Social

(2015)[6]

Lei Orgânica de

Assistência Social[7]

Perguntas e Respostas:

Centro de Referência

Especializado de

Assistência Social –

CREAS (2011)[8]

CRAS Pelo menos 1

CRAS até

2.500

famílias

referenciadas

Pelo menos 1

CRAS até

3.500

famílias

referenciadas

Pelo menos 1

CRAS a cada

5.000

famílias

referenciadas

Pelo menos 1

CRAS a cada

5.000

famílias

referenciadas

CREAS Atendimento

em CREAS

regional; ou

implantação

de CREAS

municipal,

considerando

a demanda

local

Implantação

de pelo

menos 01

CREAS

Implantação

de pelo

menos 01

CREAS

Implantação

de 01

CREAS a

cada 200.000

habitantes.

SERVIÇOS DE

PROTEÇÃO

SOCIAL BÁSICA

Serviço de

Proteção e

Atendimento

Integral à

Família –

PAIF

       

Serviço de

Convivência e

Fortalecimento

de Vínculos

       

Serviço de

Proteção

Social Básica
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no domicílio

para pessoas

com

deficiência e

idosas

SERVIÇOS DE

PROTEÇÃO

SOCIAL

ESPECIAL DE

MÉDIA

COMPLEXIDADE

Serviço de

Proteção e

Atendimento

Especializado

a Famílias e

Indivíduos –

PAEFI

       

Serviço

Especializado

em

Abordagem

Social

       

Serviço de

Proteção

Social a

Adolescentes

em

Cumprimento

de Medida

Socioeducativa

de Liberdade

Assistida - LA,

e de Prestação

de Serviços à

Comunidade –

PSC

       

Serviço de

Proteção

Social Especial
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para Pessoas

com

Deficiência,

Idosos(as) e

suas Famílias

Serviço

Especializado

para Pessoas

em Situação de

Rua

       

SERVIÇOS DE

PROTEÇÃO

SOCIAL

ESPECIAL DE

ALTA

COMPLEXIDADE

Serviço de

Acolhimento

Institucional,

nas seguintes

modalidades: -

abrigo

institucional; -

Casa-Lar; -

Casa de

Passagem; -

Residência

Inclusiva

       

Serviço de

Acolhimento

em República

       

Serviço de

Acolhimento

em Família

Acolhedora

       

Serviço de

Proteção em

Situações de

Calamidades

Públicas e de
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Emergências.
ATENÇÃO: A Proteção Social Especial (PSE) não pode ser executada no mesmo espaço do
CRAS, de uma vez não sendo obrigatório o CREAS, ainda assim a PSE está nas atribuições
do SUAS, de forma que comumente os municípios de menor porte alocam a equipe de
referência responsável pela PSE na própria Secretaria Municipal de Assistência Social.

             

 

Analisando a normativa referente ao SUAS, delineia-se que esse sistema prevê uma

série de obrigações aos municípios conforme o grau de complexidade e o porte do mesmo, de

maneira que o serviço de acolhimento está alocado como alta complexidade, quanto serviço de

proteção especial, no entanto, o que não é obrigatório é somente a implantação dos equipamentos

específicos, não eximindo o atendimento de eventual demanda. Entenda-se, conforme

preconizado no ECA, o direito da criança e do adolescente é regulado pelo princípio da

municipalização, privilegiando que a rede local seja desenhada conforme a especificidade

municipal, com as suas particularidades e necessidades pontuais.

Posto isso, independente do porte do município, é imprescindível que o mesmo institua

sua Política Pública para o atendimento da demanda – acolhimento familiar e institucional –

contemplada no âmbito da política de efetivação ao direito de convivência familiar e comunitária

de crianças e adolescentes – que deverá prever ações de prevenção, proteção, apoio e promoção

social, englobando suas famílias (Art. 226, § 8º/CF), perpassando ainda pela previsão das

ferramentas para a manutenção e fortalecimento de vínculos familiares, sempre em primeiro

escalão. Denota-se, portanto, que inclusive o planejamento dessa política deve contemplar o viés

prático, pautado na executoriedade, para não se remontar em uma mera folha de papel, sem

condão de produzir os efeitos necessários, a saber: indicar o caminho a ser percorrido quando da

ocorrência de uma situação de risco envolvendo criança e adolescente que denote intervenção do

Estado para o acolhimento temporário de tais sujeitos.

A gestão do SUAS se dá de maneira tripartite, ou seja, prevê obrigações a nível federal,

estadual e municipal, contando com duas instâncias de pactuação: a Comissão

Intergestores Tripartite (CIT) – contando com a participação do  Fórum Nacional de

Secretários de Estado de Assistência Social (Fonseas); e os municípios, representados

pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) – e as
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Comissões Intergestores Bipartite (CIB)[9], reforçando assim a necessidade de instituição da

política pública atendendo às particularidades regionais e locais, sendo que a chave para indicar

caminhos para solucionar pretenso impasse está neste ponto.

Conforme disposições contidas nas Resoluções Nº 31[10] e Nº 32[11], ambas de 31 de

outubro de 2013, do CNAS, há a possibilidade de regionalização da prestação desse serviço na

esfera estadual, ou mesmo cofinanciamento, cabendo ao CIB – composta de forma paritária no

âmbito estadual por representantes da Secretaria Estadual de Saúde e das Secretarias Municipais

de Saúde, por indicação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde – e ao Conselho

Estadual de Assistência Social (CEAS), órgãos de controle da Assistência Social, deliberar a

respeito do assunto e planejar a respectiva execução. Porém, mesmo que não ofertada ou

efetivada a regionalização ou cofinanciamento, faculta-se ao município que estabeleça

consórcio/convênios com os municípios vizinhos para o custeio e implantação do serviço de

acolhimento, como forma de atender demandas eventuais.

Assim, preliminarmente, antes de nos adentrar um pouco mais à temática, já podemos

indicar categoricamente que obrigatoriamente deverá o município regular acerca de sua

Política Pública que contemple o direito à convivência familiar e comunitária, prevendo

como será o atendimento de casos concretos que ensejem o acolhimento – familiar e

institucional – de criança e adolescente. Pelo que, não necessariamente o município deverá

criar uma entidade de acolhimento própria, posto que a mera criação da mesma, fora de uma

política pública, poderá gerar a demanda para o acolhimento em uma localidade que outrora

tivesse até mesmo um número pequeno de casos com perfil para acolhimento, mas sim prever –

em termos práticos – como será o atendimento de casos concretos quando existentes.

Compreende-se que a resposta não é única, haja vista a pluralidade de realidades que se

apresenta, pelo que ante o princípio da municipalização (Art. 88, I/ECA), é exatamente em

privilégio a essa diversidade que se possibilita que o desenho seja feito localmente a partir do

diagnóstico situacional levantado no município. Significa reconhecer que, ante a

excepcionalidade e provisoriedade da medida de acolhimento, podemos ter cenários que o

município não tenha de fato demanda suficiente para a instalação de uma instituição acolhimento

– seja abrigo, casa lar ou casa de passagem – e se o fizesse, ainda assim, poderia ter um ônus

elevado, sem a justificada necessidade, o que poderia inclusive configurar mau uso de recurso
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público.

Nesse cenário e independente da oferta da regionalização em âmbito estadual, está a

possibilidade do município firmar convênios com entidades em municípios vizinhos ou mesmo

consórcios entre os municípios para a criação de serviços compartilhados – inclusive prevendo a

forma de participação no custeio dos mesmos – para atender a demanda regional, pelo que a

possibilidade de realização de consórcio entre municípios encontra previsão na Lei nº

11.107/2005 que deverá ser observada.

Importa ainda salientar que mesmo que o município disponha de instituição de

acolhimento em seu território, deverá constar em sua política a forma que atenderá as seguintes

situações: 1) quando a instituição de acolhimento estiver com indisponibilidade de vagas devido

lotação máxima; 2) quando a criança ou o adolescente a ser acolhido ou já acolhido esteja

ameaçado na localidade, denotando risco a sua permanência naquele território; 3) casos de maior

complexidade que a entidade existente no município não disponha de capacidade técnica para

lidar naquele momento. O que se quer evidenciar é que o município precisa estar preparado

para indicar o caminho em qualquer situação que se apresente, sempre tendo o foco na

proteção da criança e do adolescente, conforme as peculiaridades que o caso demande

atendimento, não sendo uma hipótese possível deixar tais sujeitos desassistidos.

Desta maneira, havendo ou não entidade de acolhimento situada no próprio município,

interessante constar no âmbito dessa política pública a celebração de convênios com entidades de

acolhimento em municípios próprios ou, minimamente, contatos preliminares e visitas prévias

com a finalidade de verificar a estrutura, recursos humanos, a forma e as condições em que

estejam funcionando tais entidades, para que, existindo a necessidade, possa se agilizar o

acolhimento nesses locais, sendo ainda imprescindível a previsão de custeio dos acolhidos a

serem recebidos no segundo município, haja vista que é um entrave real para que essa parceria

não se estabeleça ou se repita o fato de que alguns municípios enviam de maneira informal

crianças e adolescentes para outra localidade, com o objetivo do acolhimento e depois os

“esquecem” ali, ficando todo o ônus para município originalmente estranho à demanda.

Posto isso, é inadmissível, portanto, que não seja formalizado o convênio ou mesmo

consórcio, deixando os casos à mercê de improvisos, falta de clareza de procedimento ou ter que

acolher criança/adolescente de qualquer maneira, sem as precauções anteriores essenciais para
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verificar se a entidade receptora está regular e apta ao atendimento, de forma que o prejuízo

recairá na parte vulnerável dessa relação: criança/adolescente. Cabe ainda a ressalva que também

a mera celebração de convênio/consórcio não basta para eximir os municípios de suas

responsabilidades com os acolhidos e com as suas respectivas famílias, de modo que a previsão

de custeio deve abranger não só o deslocamento e manutenção do acolhido em si, mas também

de todas as ações a serem desenvolvidas para a manutenção ou recomposição dos vínculos

familiares, visando a reintegração familiar, o que significa dizer: apoiar e orientar as famílias de

origem, ofertar tratamento especializado quando devido, estimular a realização de visitas o que,

acontecendo o acolhimento em município diverso, demandará logística e ônus de deslocamento,

por exemplo.

Percebe-se, portanto, que as ações devem ocorrer de forma coordenada e estar

previamente previstas na antecitada política pública, tendo por escopo garantir o direito à

convivência familiar e comunitária de criança/adolescente, a fim de evitar que os vínculos com a

família de origem fiquem ainda mais fragilizados e a medida que deveria ser de proteção acabe

por gerar novas violações, sendo, inclusive isso objeto que deverá constar no Plano Individual de

Acolhimento (PIA), ficando as obrigações partilhadas entre os conveniados/consorciados e isso

deve estar expressamente indicado nos termos de convênio/consórcio, para evitar eventuais

celeumas quando da execução da política pública, devendo assim haver uma coordenação dessas

ações envolvendo o SGD, técnicos e autoridades que atuem em ambos os municípios.

O consórcio/convênio entre municípios atenderia ainda uma outra demanda recorrente,

que consiste no pleito e envio de crianças e adolescentes em situação de risco para acolhimento

em município diverso do seu de origem, o que só é possível ante o fundamentado risco,

consistindo na exceção da exceção, devendo, portanto, prever formalmente e de maneira

expressa, questões a respeito de custos gerais do acolhimento, repasse de verbas, bem como

articulação de como se dará o atendimento à convivência familiar e comunitária quando da

tentativa de reintegração ou manutenção de vínculos familiares, quando possível, objetivo

primeiro da medida, posto ser recorrente que após a remessa da criança/adolescente, este fica a

encargo completo do município receptor, onerando a municipalidade vizinha e dificultando

inclusive atendimentos extraordinários posteriores devido o precedente mal afamado, esboçando

uma situação completamente esdrúxula, posto que a obrigação é municipal, como já citado
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anteriormente.

Assim, já que a obrigação de atender a demandas efetivas permanece, independente do

porte do município, eis que o acolhimento familiar, além de preferencial, como já repisado

anteriormente, se remonta ainda enquanto alternativa menos onerosa à gestão municipal, o que é

possível afirmar ao comparar as equipes técnicas de referência para cada tipo de serviço, mas

também presumir perante a potencialidade de aumento de custos quando da manutenção de uma

sede física de instituição de acolhimento, com todos os impactos de estrutura e quantitativo de

recursos humanos de um modo geral, além de se amoldar, sem refutar o seu também caráter

provisório e excepcional, de melhor forma ao pressuposto da convivência familiar e comunitária,

sendo o que passaremos a demonstrar a partir de então.

O serviço de acolhimento familiar, usualmente chamado de família acolhedora, se

caracteriza como organização de acolhimento em residências familiares previamente cadastradas

junto à secretaria municipal de assistência social, acolhendo crianças e adolescentes afastados do

convívio familiar original por meio de medida protetiva, abandono ou impossibilidade

temporária ou permanente da família ou responsáveis em cumprir o dever de cuidado ou

proteção, importante atentar para o fato de que o retorno e a reintegração familiar é a prioridade,

havendo o encaminhamento para família substituta na modalidade adoção apenas na

impossibilidade da mesma. Destaca-se então que as famílias acolhedoras servem especialmente

para evitar que o acolhimento se dê em instituições, onde até mesmo pelo quantitativo, o

atendimento tende à impessoalidade, ao afastamento e à falta de apoio direcionado, essencial

para o momento de fragilidade em que estão inseridos crianças e adolescentes nas circunstâncias

sobreditas.

De maneira que, a preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares e

comunitários também são norteadores do serviço de acolhimento familiar, em que se objetiva o

oferecimento de melhores condições para o desenvolvimento saudável da criança e do

adolescente acolhido, focado na formação de identidade, em sua constituição enquanto sujeito e

cidadão, atingindo inclusive a preferência de manutenção de grupos de irmãos com a mesma

família, como forma de preservar os vínculos fraternais. Pelo que, da oferta do serviço deve

garantir a oferta de atendimento personalizado e individualizado, objetivando o fornecimento de

serviço de acolhimento adequado às necessidades específicas de cada criança e adolescente,

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional- Infancia e Juventude

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOPIJ,
Número do Documento 12020 e Código de Validação 194D6DDBC4.

18



possibilitando maior sucesso na reintegração familiar, não se admitindo qualquer forma de

discriminação.

Devem ser considerados os direitos e as necessidades físicas, psicológicas e sociais de

cada acolhido, garantindo, ainda, a liberdade de crença e religião quando da execução desse

serviço, sendo determinado que os antecedentes religiosos de crianças e adolescentes sejam

respeitados, bem como resguardando o direito do acolhido de ter sua opinião considerada, tendo

direito à escuta, devendo ser viabilizada por meio de métodos condizentes com seu grau de

desenvolvimento, sendo esta obrigatória ao maior de doze anos (Art. 100, XII/ECA). Conforme a

Nota Técnica nº 03/2015 - CAOp/IJ[12], a qual sugerimos a leitura integral posto ter abordado

vários aspectos atinentes ao acolhimento familiar, em seu item 7, que versa acerca da

estruturação do serviço no âmbito municipal, o financiamento do serviço de acolhimento familiar

pode dispor de recursos do fundo municipal da infância e juventude enquanto fonte para

subsidiar seu funcionamento, com utilização nos termos do Art. 260, § 2º/ECA:

 

§ 2º Os conselhos nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do

adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação,

das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente

percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças

e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em

áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade.
 

Ainda segundo a referida Nota Técnica, o município deve possuir política ou plano

municipal de promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência

familiar e comunitária, cabendo a criação do serviço de acolhimento familiar por legislação

municipal[13] de iniciativa do chefe do executivo, em simetria ao artigo 61, §1º, II, “a” e “b”

da Constituição Federal, impondo ainda a adequação do plano de aplicação do fundo da infância

e do adolescente (Art. 260, §2º/ECA). De forma que possível afirmar que a implantação do

programa e garantia do acolhimento familiar possui como responsável principal o município, no

entanto, mesmo diante de dificuldades orçamentárias e populacionais há alternativas para o

fornecimento do serviço, como já indicado anteriormente.

Dessa maneira, convém destacar os seguintes pontos: o acolhimento se dará em
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residências cadastradas, selecionadas e capacitadas que devem ser acompanhadas pela equipe

técnica de referência, que deverá estar sediada em unidade de referência da Proteção Social

Especial. A conveniência e pertinência de oferta dessa modalidade de acolhimento se

consubstancia na elaboração de diagnóstico socioterritorial, indicando as especificidades do

município, dados específicos de incidência de riscos e o grau de complexidade das situações de

violação de direitos mais recorrentes, além de mapeamento da rede de serviços já existentes e de

fragilidades que precisam ser sanadas, indicando ainda possíveis caminhos alternativos para a

oferta de serviços da assistência social.

No tocante à implantação do serviço de acolhimento familiar, essencial ainda que se

proceda com o levantamento de custos e planejamento físico-orçamentário, o que inclui a

previsão de equipe, cujas provisões de recursos humanos devem se dar conforme estabelece a

NOB-RH/SUAS e o documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças

e Adolescentes”. Nesse ponto recai ponto de indagação dos municípios acerca da manutenção de

equipes técnicas específicas que podem ficar ociosas ante a baixa demanda. Para esse cenário,

sugere-se a possibilidade de compartilhamento das equipes, respeitando o disposto na norma

acima referida, principalmente o tocante à carga horária, que deve ser planejada para não preterir

nenhum serviço ou mesmo sobrecarregar os profissionais. Havendo o devido planejamento e

distribuição da jornada de trabalho dentro de tais parâmetros, é possível se falar nesse

compartilhamento.

Assim, a discussão da necessidade e da viabilidade de implantação do serviço de

acolhimento familiar deve se fundamentar nos dados obtidos no aludido diagnóstico, pelo que os

atores da rede local implicados com a política de infância e juventude devem participar, podendo

ser realizados fóruns permanentes ou mesmo instituída comissão intersetorial. Outro ponto

interessante é se apropriar da maneira como está se dando outras experiências, especialmente no

Maranhão, ou ainda serviços nacionais reconhecidos, sendo ainda essencial para que o serviço

seja estruturado que seja prevista a forma como será a execução – se direta ou indireta –, a

capacidade de atendimento, o perfil dos usuários, critérios para a seleção das famílias

acolhedoras, onde ficará sediada a equipe de referência e a sua composição mínima.

Pelo que a construção de uma matriz de planejamento das ações a serem desenvolvidas

para que o serviço seja implantado deve prever objetivos, metas, prazos e responsáveis,
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destacando que isso deve se dar de forma prática, para evitar que seja construído um documento

que não seja executável, por isso o diagnóstico deve ser um importante norteador. A previsão da

implantação desse serviço deve ainda constar no Plano Municipal de Assistência Social, que

deverá ser submetido à aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, pelo que, a

partir daí, imprescindível a criação e aprovação de lei municipal, se ainda não houver, como

maneira de prever e garantir o orçamento das verbas necessárias para a implantação,

desenvolvimento e manutenção do serviço, incluindo o subsídio destinado às famílias

acolhedoras quando da recepção de crianças/adolescentes em suas moradias. Nessa seara,

necessário que quando da elaboração do Projeto Político-Pedagógico do serviço, contento

aspectos de (1) funcionamento, (2) metodologia de trabalho, (3) relações com a rede; (4)

inscrição do serviço nos conselhos; (5) capacitação da equipe de referência do serviço e das

famílias; (6) definição de fluxos, (7) competências e procedimentos com a rede local; (8)

realização de ações de monitoramento e (9) avaliação do serviço.

Indo adiante e esmiuçando o tema, trazemos que a Resolução nº 15, de 05 de setembro

de 2013[14] do CNAS, indica a possibilidade de cofinanciamento federal dos serviços de

acolhimento para municípios com diversos tamanhos portes populacionais:

 

Artigo 3º. Poderão receber os recursos do cofinanciamento federal dos

serviços de acolhimento de que trata o art. 2º desta Resolução os municípios e

Distrito Federal que realizarem o aceite, assumindo os compromissos e as

responsabilidades dele decorrentes, e atenderem aos seguintes critérios

pactuados: I. municípios com população igual ou superior a 50

(cinquenta) mil habitantes, que sejam sede de Comarca e que não ofertem

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens; II. que

ofertem serviços de acolhimento para crianças e adolescentes e jovens e

possuam: a) população superior a 20.000 (vinte mil) habitantes que

tenham formalizado o aceite para implantação do Centro de Referência de

Assistência Social – CRAS e do Centro de Referência Especializado de

Assistência Social – CREAS; b) população inferior a 20.000 (vinte mil)

habitantes que tenham formalizado o aceite para implantação do CRAS

e recebam cofinanciamento do Piso Alta Complexidade I – PAC I. (grifo
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nosso)

 

Importante atentar ainda para o fato de que a Resolução Nº 109, de 11 de novembro de

2009[15] do CNAS, em seu Art. 1º tipificou como de alta complexidade os serviços de

acolhimento. Por sua vez a Resolução Nº 23 de 27 de setembro de 2013[16] do CNAS,

estabeleceu critérios para a partilha dos recursos do cofinanciamento federal para expansão

qualificada e do Reordenamento de Serviços de Acolhimento para crianças, adolescentes e

jovens de até vinte e um anos, e a Resolução nº 31, de 31 de outubro de 2013, do CNAS, já

referenciada anteriormente, também estabelece critérios de partilha e cofinanciamento federal:

 

“Art. 23. Serão elegíveis ao cofinanciamento federal para a oferta de Serviços

de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens todos os Municípios

com população entre 10.000 (dez mil) e 20.000 (vinte mil) habitantes, desde

que possuam: I - serviço de acolhimento identificado por meio do Censo

SUAS 2012 ou do Levantamento Nacional de Crianças e Adolescentes em

Serviços de Acolhimento, realizado pelo MDS em 2010; II - CREAS

implantado identificado por meio do Cadastro Nacional do Sistema Único de

Assistência Social – CadSUAS - referente a agosto de 2013 - ou tenham

realizado aceite para sua implantação referente à expansão de 2013, na forma

da Resolução Nº 14 de junho de 2013, do CNAS, que dispõe sobre a

Expansão Qualificada do Exercício de 2013 do Serviço de Proteção e

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI ofertado no

âmbito do Centro de Referência Especializado de Assistência Social -

CREAS.”
 

Cabendo, portanto, ao município, conforme a realidade local, analisar se o

cofinanciamento é ou não uma opção. Assim como a regionalização, abordada na

supramencionada Resolução nº 31, de 31 de outubro de 2013 que trata dos princípios e das

diretrizes da regionalização do SUAS. De acordo com o Art. 2º do referido documento, a

regionalização do SUAS visa a universalização de acesso da população e a integralidade da

proteção socioassistencial. Em seguida, o Art. 3º traz como princípios dessa oferta regionalizada
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a integralidade da proteção social, a convivência familiar e comunitária, a equidade e a igualdade

de direitos no acesso ao atendimento.

Já, o Art. 4º define as diretrizes dessa oferta regionalizada, sendo estas: a cooperação

federativa; a gestão compartilhada na condução político-administrativa da rede de serviços

regionais e local, entre a gestão estadual e o conjunto de municípios integrantes da

regionalização; a territorialização, partindo do princípio de que há agravos e vulnerabilidades

sociais diferenciadas dependentes de múltiplos fatores em cada município; a coordenação

estadual da regionalização; o planejamento conjunto entre entes da federação; o

cofinanciamento, assegurando o fortalecimento da regionalização; e a participação e controle

social na organização e condução da política de assistência social. Posto isso, a regionalização do

serviço de acolhimento consiste em uma estratégia para garantir a sua oferta à população dos

municípios com população inferior a 50 mil habitantes (Art. 14, I).

Pelo que o Art. 18 da Resolução em estudo preceitua que a oferta regionalizada do

serviço de acolhimento deve ser implementada sob a competência estadual, dessa forma, cabe ao

Estado a organização, estruturação, coordenação e ainda a prestação da oferta regionalizada, essa

execução pode se dar de forma direta, indireta ou em regime de cooperação com os municípios

da área de abrangência regional. Cabendo ainda destacar, que, conforme o § 1º do artigo em

análise, é de responsabilidade destes municípios, vinculados à área de abrangência da

regionalização, o apoio à oferta do serviço, assim como a garantia da continuidade do

atendimento às famílias de origem dos acolhidos, visto que o objetivo primordial é a reintegração

familiar, importante ainda lembrar que é de responsabilidade municipal a viabilização de meios

de deslocamento para que as famílias os visitem periodicamente nos serviços regionalizados.

Finalizando essa discussão, temos então que a regionalização do atendimento nos

serviços de acolhimento, seja institucional ou familiar, pode ser uma resposta excepcional para o

acolhimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar ou de repúblicas no caso

de jovens, de forma que essa hipótese pode se configurar nos municípios de pequeno porte, onde

a demanda baixa e a forma de gestão não justifiquem ou dificultem a implantação de um serviço

local, como o que ocorre no caso de crianças e adolescentes ameaçados de morte, sejam

integrantes ou não do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte

(PPCAAM), já que a proximidade desses sujeitos ao local da família de origem pode se
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configurar enquanto um risco real à sua vida.

Pelo que, como um último destaque, trazemos os parâmetros esboçados sobre

acolhimento de crianças e adolescentes, de condições que precisam ser observadas, conforme

disposto no já referenciado Plano Nacional de Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à

Convivência Familiar e Comunitária (Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1/2006, de 13

de dezembro de 2006):

 

“Assim, a violação de direitos que tem lugar no seio da família pode refletir,

ainda que não necessariamente, também uma situação de vulnerabilidade da

família diante dos seus próprios direitos de cidadania, do acesso e da inclusão

social. Depreende-se que o apoio sócio-familiar é, muitas vezes, o caminho

para o resgate dos direitos e fortalecimento dos vínculos familiares. Levando

isto em consideração, cabe à sociedade, aos demais membros da família, da

comunidade, e ao próprio Estado, nesses casos, reconhecer a ameaça ou a

violação dos direitos e intervir para assegurar ou restaurar os direitos

ameaçados ou violados. Para que isso ocorra, de maneira eficiente e eficaz,

algumas condições devem ser satisfeitas:

• a existência e a adequada estruturação de uma rede de serviços de atenção e

proteção à criança, ao adolescente e à família, capazes de prover orientação

psicopedagógica e de dialogar com pais e responsáveis, criando espaços de

reflexão quanto à educação dos filhos, bem como de intervir eficientemente

em situações de crise, para resguardar os direitos da criança, fortalecendo a

família para o adequado cumprimento de suas responsabilidades, ou

propiciando cuidados alternativos à criança e ao adolescente que necessitem,

para sua segurança e após rigorosa avaliação técnica, ser afastados da família.

• difusão de uma cultura de direitos, em que as famílias, a comunidade e as

instituições conheçam e valorizem os direitos da criança e do adolescente,

especialmente a sua liberdade de expressão e o direito de participação na vida

da família e da comunidade, opinando e sendo ouvidos sobre as decisões que

lhes dizem respeito;

• a superação de padrões culturais arraigados, característicos de uma
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sociedade patriarcal, marcada pelo autoritarismo, em que se admite a

imposição de castigos físicos e outros tipos de agressão como “educação”

dada à criança e ao adolescente;

• a capacidade dos membros das famílias, da comunidade e dos profissionais

que atuam junto a crianças, adolescentes e famílias, especialmente nas áreas

de educação, saúde e assistência social, de reconhecer os sinais da violência

contra a criança e o adolescente, denunciá-la e enfrentá-la, desenvolvendo

uma atitude coletiva e pró-ativa de proteção e “vigilância social” , em lugar

da omissão;

• a existência e a adequada estruturação dos Conselhos Tutelares, bem como

a capacitação dos conselheiros para o exercício de suas funções em defesa dos

direitos da criança e do adolescente, em estreita articulação com a Justiça da

Infância e da Juventude, o Ministério Público e com os demais atores do

Sistema de Garantia de Direitos.

• a oferta de serviços de cuidados alternativos à criança e ao adolescente que

necessitem - para sua segurança e após rigorosa avaliação técnica - ser

afastados da família de origem; e

• a oferta de serviços de apoio psicossocial à família visando a reintegração

familiar, bem como de acompanhamento no período pós-reintegração”

 

4. CONCLUSÃO

Trazendo os fundamentos da discussão apresentada, passa-se ao fechamento, conforme

os questionamentos específicos apresentados para a composição da presente Nota Técnica, pelo

que de forma complementar, passamos a abordar ponto a ponto.

 

a) Em consonância com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente,

além das normas de regência aplicáveis, há regramento do SUAS que delimite a

implantação de programa de acolhimento institucional através de critérios

financeiros/populacionais?

Conforme regulamentação administrativa apresentada, há parâmetros  que consideram

critérios populacionais na implantação do serviço de acolhimento, por se classificar enquanto
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proteção social de alta complexidade, pelo que para a gestão do SUAS foi estabelecida além da

complexidade da demanda, a classificação conforme o porte dos municípios, para orientar a

obrigatoriedade de implantação de determinados equipamentos da assistência social, a se nortear

pelo número de habitantes, vide tabela apresentada no item anterior. Tratando-se, assim, de

norteadores para a elaboração da política de atendimento, respeito os aspectos locais, como

expressão do antecitado princípio da municipalização, como melhor forma de adequação dos

mesmos às necessidades de crianças e adolescentes da localidade.

No entanto, importante atentar para o fato de que, esses mesmos critérios

diferenciadores com vistas a facilitar e adequar a implantação do serviço de acolhimento

conforme a realidade municipal, não podem servir às justificativas de não fornecimento dos

serviços. Logo, a questão orçamentária deve ser trabalhada também localmente, pelo que as

previsões contidas nos planos municipais correlatos devem provocar direto reflexo na confecção

do Plano Plurianual (PPA), de forma antecipada, respeitando o diagnóstico do município, para se

prever qual melhor modelo comporta para aquela localidade, seja serviço municipal próprio,

implantação de outros equipamentos para além dos obrigatórios, regionalização, estabelecimento

de convênio/consórcios municipais, sempre respeitando o princípio constitucional da prioridade

absoluta, que nesse ponto específico aponta para a necessidade de garantia dessa prevalência

inclusive na previsão orçamentária.

 

b) Em sendo afirmativa a resposta do “item a”, em consonância com a Constituição

Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, as normas de regulamentação

administrativa, bem como as normas do SUAS, em consonância aos princípios protetivos

da seara infanto-juvenil, é plausível limitar a responsabilidade e atuação dos municípios ao

quantitativo de habitantes, impedindo ou justificando a não implantação de programa de

acolhimento institucional, tornando inexistente o serviço assistencial?

Como elucidado, a classificação do SUAS serve como um norteador, não possuindo

caráter restritivo, uma vez demonstrada a necessidade, equipamentos não obrigatórios podem ser

implantados em municípios de menor porte. Sendo assim, não é plausível a limitação da

responsabilidade do município ao quantitativo de habitantes, a inexistência do serviço

assistencial e a não implantação do serviço de acolhimento ofende todos os princípios e
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regramentos abordados anteriormente. Posto isso, a não existência do serviço de acolhimento

implementado localmente não consiste em justificativa para não atendimento ao caso concreto,

posto que a obrigação de atendimento é municipal, que deverá prever, conforme definição de

fluxo local e previsão nos planos municipais correspondentes, como essa prestação se dará no

município (serviço próprio, regionalização, convênio/consórcio entre municípios, termo de

cooperação), conforme política de atendimento local.

 

c) Em consonância com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, as

normas de regulamentação administrativa, em consonância com os princípios que regem

da administração pública, escolhas orçamentárias são capazes de justificar a não

implantação de programa de acolhimento?; e, d) Em consonância com a Constituição

Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, as normas de regulamentação

administrativa, em consonância com os princípios que regem da administração pública, a

reserva do possível é justificativa aceitável a impedir a implantação de programa de

acolhimento?

Diante da similaridade entre os questionamentos “c” e “d”, estes serão respondidos em

bloco único. Para ambos os questionamentos, há de se considerar a natureza de direito

fundamental da prioridade absoluta e também da convivência familiar e comunitária da criança e

do adolescente, garantido em dispositivo constitucional (Art. 227/CF), e como direito

fundamental fazem parte do chamado mínimo existencial, ou seja, das condições materiais

mínimas de existência do indivíduo. No que concerne a matéria, durante o julgamento da ADPF

45 MF/DF, o relator Ministro Celso de Mello proferiu voto que não apenas elucida o conceito do

mínimo existencial e estabelece sua relação com a reserva do possível, mas também aborda o

tema sob a problemática de questões orçamentárias.

 

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO

FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE

CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER

JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS

PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE

GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO
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CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E

CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE

CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO

DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE

PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA

INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO

CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL".

VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGUIÇÃO DE

DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS

LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE

SEGUNDA GERAÇÃO)” . (grifo nosso)[17]

 

Em voto, o relator afirma que a meta das constituições modernas, assim como da

Constituição Federal de 1988 é a promoção do bem estar do homem e continua, afirmando que o

ponto de partida para a busca desse bem estar é a garantia de condições de vida digna, estando aí

incluídos a proteção aos direitos individuais que são condições materiais mínimas de existência.

Em seguida o ministro correlaciona diretamente os conceitos de mínimo existencial e gastos

públicos:

 

“Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo

existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários

dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir,

relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se

deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, associado ao

estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de conviver

produtivamente com a reserva do possível”. [18]

 

Aponta ainda os condicionamentos impostos pela cláusula de reserva do possível a

concretização de direitos:
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“Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da

"reserva do possível", ao processo de concretização dos direitos de

segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um

binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão

individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a

existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas

as prestações positivas dele reclamadas.[19]”
 

E termina por justificar a atuação do judiciário diante da inércia ou de atuação abusiva

dos poderes estatais:

 

“Se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem

com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos

direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência

causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo

comportamento governamental, aquele núcleo intangível

consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas

necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do

indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado -

e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a

possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a

todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada

pelo Estado”. [20]

 

Em resumo e em aplicação ao caso em estudo, o direito à convivência familiar e

comunitária é um direito fundamental basilar da infância e juventude, correspondendo a um

direito individual que compõe o chamado mínimo existencial, configurando-se como uma das

condições mínimas de existência para que uma criança ou adolescente possa gozar de uma vida

digna. Diante de toda essa classificação, o direito infanto-juvenil aqui estudado faz jus a sua

sobreposição à reserva do possível, sobreposição que no caso se concretiza pela impossibilidade
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de negativa de implantação do serviço de acolhimento por questões orçamentárias municipais,

seguindo a orientação do Ministro Celso de Mello: havendo a razoabilidade da pretensão

individual/social e a disponibilidade financeira, não há que se falar em prevalência da reserva do

possível.

Em recente estudo acerca do tema direito de convivência familiar e comunitária em

contexto de pandemia, sopesando o mínimo existencial e a reserva do possível, Bahia e Toledo

assim se posicionam:

 

“Inegavelmente, a concreção do direito fundamental de convivência

familiar e comunitária a crianças e adolescentes diz respeito, também, à

imediata e correta e adoção das políticas públicas condizentes com a

envergadura e a importância da questão, de modo que se saia do papel e

se chegue à ação, razão pela qual não é permitido ao Estado deixar correr

ao largo seu dever de concreção em relação a tais atitudes e deveres que,

em verdade, lhe são intrínsecos e inafastáveis. Desta feita, não se

vislumbra, salvo melhor juízo, qualquer possibilidade de redução no que

se refere ao dever estatal de garantir a concretização do direito de

convivência familiar e comunitária pertencentes a crianças e

adolescentes.” [21]

 

E continuam:

 

“O direito fundamental à convivência familiar e comunitária, bem como

o acesso a instrumentos que mitiguem tal impossibilidade de concreção,

fazem parte do chamado mínimo vital, tendo prevalência, assim, sobre a

reserva do possível (...) Assim, a despeito da inequívoca existência de

dificuldades, não pode o Estado recuar ou se furtar ao dever de colocar à

disposição dos menos afortunados, mecanismos e condições que tenham,

com eficácia, o condão de minorar os problemas relativos à referida

ausência, sob pena de ser responsabilizado pela inconstitucional omissão

em seu agir”. [22]
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Por fim, aponta-se que os direitos da criança e do adolescente ostentam prioridade

absoluta (art. 227/CF), dialogando com a dignidade da pessoa humana (Arts. 1º, III/CF). Pelo

que a existência digna pressupõe, essencialmente, que o Estado cumpra com o seu papel, quanto

à estruturação e fornecimento dos elementos imprescindíveis ao pleno desenvolvimento de

crianças e adolescentes, o que atinge ao atendimento desses sujeitos quando da necessidade de

acolhimento, seja na modalidade que for, a previsão da obrigação legal já vem disposta

amplamente repisada pelo ECA, pelo que não há que se falar em surpresa ou novidade, mas sim

da necessidade de planejamento prévio e destinação orçamentária, o que, pelo que protege a

Constituição Federal, deve ocorrer de maneira prioritária.

Convém ainda destacar que a prioridade absoluta prevista no ordenamento brasileiro

está em ampla consonância com o direito internacional, em normativa ainda que o Brasil é

signatário e, portanto, possui o compromisso de sua efetivação, englobando, invariavelmente os

poderes municipais, a saber: Declaração Universal dos Direitos Direitos Humanos –1948;

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem – 1948; Pacto Internacional dos

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 1966; Convenção sobre os Direitos das Crianças

–1989, onde de todos se depreende à luz a especial condição da criança e do adolescente

enquanto seres em formação, que gozam de proteção integral, prevendo a prioridade absoluta de

seus direitos e o dever do Estado em atender esse pressuposto.

Pelo que, não podemos admitir que a ineficiência administrativa, o descaso

governamental, refletido na incompetência e na incapacidade de gerir os recursos públicos,

expresso em sua ineficiência para prever antecipadamente e implementar a programação

orçamentária em tema de infância e juventude, como o ora analisado, além da inoperância

funcional dos gestores públicos na efetivação de deveres constitucionalmente assegurados em

favor de crianças e adolescentes não devem configurar fundamento para o inadimplemento, posto

não ser plausível, já que o Poder Público Municipal está submetido à ordem constitucional e, se

não a cumpre, não poderá tais sujeitos, perante uma necessidade real, restar desassistidos, em

que, uma vez omisso quanto a elaboração e implementação de políticas públicas previstas no

próprio Texto Magno, não poderá a reserva do possível ser invocada sem base sólida, ainda mais

frente ao atendimento prioritário delineado constitucionalmente. Posto isso, ante toda a

exposição jurisprudencial e doutrinária aqui trazida, entende-se pela resposta negativa aos
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presentes questionamentos.

Assim, mesmo que não exista o serviço de acolhimento institucional implantado por

execução direta, o município deve ter a previsão em sua política de atendimento, independente

do porte, de como a demanda será absorvida, conforme as diretrizes contidas no plano municipal

correspondente, pelo que a obrigação é inconteste, ficando facultado à municipalidade,

justificado no diagnóstico de realidade, determinar como isso se dará – execução própria,

convênio/consórcio/termo de cooperação, etc – trazendo os reflexos na previsão orçamentária,

não sendo plausível fazer qualquer escolha que recaía no não atendimento dos casos concretos.

 

e) Considerando que as unidades de acolhimento executam serviços especializados que

oferecem acolhimento e proteção a crianças e adolescentes afastados temporariamente do

seu núcleo familiar e/ou comunitários e se encontram em situação de abandono, ameaça ou

violação de direitos, até o retorno à família ou encaminhado para família substituta,

indaga-se:

Diante do esclarecimento das garantias objetivadas pela regionalização do serviço de

acolhimento familiar, enfrentados na discussão do item anterior, além dos princípios e diretrizes

desta oferta regionalizada, cabe responder aos questionamentos realizados.

 

e1) É possível a organização da oferta regionalizada de Serviços de Acolhimento para

Crianças e Adolescentes em municípios abaixo de 50.000 habitantes?

Conforme apontado na discussão, a oferta regionalizada pode se dar via o

estabelecimento de consórcios entre municípios, devendo ser observado o contido na Lei nº

11.107/2005 que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, o que foi

inclusive previsto expressamente enquanto possível no art. 5º, §1º, da Lei nº 12.594/2012

(SINASE). Observando a necessidade, portanto, de formalização, para evitar situações

esdrúxulas geradas por improvisos a partir de casos concretos que demandem o acolhimento de

crianças/adolescentes.

Posto isso, cada município deverá realizar levantamento da demanda existente para

acolhimento e isso deve ser pauta de deliberação no Conselho Municipal de Direitos da Criança e

do Adolescente localmente, já que é o órgão que detém competência prevista na Constituição
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Federal e legitimidade para decidir acerca da Política de Atendimento à Criança e ao

Adolescente, devendo ponderar acerca da criação ou não de uma entidade de acolhimento, o que

em nada desobriga o município a instituir sua própria Política Pública que preveja como se dará

o atendimento de crianças e adolescentes que eventualmente necessitem de acolhimento a partir

do afastamento do convívio familiar, bem como do atendimento às respectivas famílias de

origem em tudo que for necessário, no âmbito da prevenção, reintegração familiar e do seu

acompanhamento, com a promoção social necessária, incluindo o encaminhamento à rede de

serviços para obter atendimento e tratamentos específicos.

Ainda, de acordo com o Art. 14, I, da Resolução Nº 31, de 31 de outubro de 2013 do

CNAS supramencionada, a oferta regionalizada dos serviços de acolhimento é estratégia para

garantir a sua oferta à população dos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Há

ainda outros requisitos a serem cumpridos:
II - sem cofinanciamento federal para a oferta dos Serviços de Acolhimento para
Crianças, Adolescentes e Jovens; III - que não estejam com o serviço implantado ou
em processo de implantação; e IV - que não sejam considerados elegíveis em
expansão anterior na forma da Resolução nº 23, de 2013, do CNAS.

 

e2) Nesse caso, se possível, a organização se dará através de qual instrumento entre os

municípios pactuantes?

Repisa-se, poderá a regionalização municipal ocorrer mediante consórcio/convênio ou

mesmo termo de cooperação a ser firmado entre os municípios pactuantes. Já no âmbito estadual,

se concretiza através de instrumento do governo estadual, elaborado pelo mesmo órgão gestor

estadual da assistência social ao qual o Art. 21 da supracitada Resolução Nº 31, de 31 de outubro

de 2013 do CNAS faz referência.

 

e3) Poderá o Estado conveniar a manutenção do serviço regionalizado de acolhimento com

os municípios interessados?

Em interpretação conjunta do caput e inciso III do Art. 18 da Resolução Nº 31, de 31 de

outubro de 2013 do CNAS, acima estudada, é possível compreender que a manutenção do

serviço regionalizado pode ser conveniada com os municípios interessados. Em caput se afirma

que é de competência estadual a prestação da oferta de serviço de acolhimento sob execução em
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regime de cooperação com os municípios (III), pelo princípio da continuidade do serviço

público, a prestação do serviço de acolhimento presume a manutenção desse serviço, sendo

assim, entende-se que a resposta para o questionamento é afirmativa.

 

e4) Poderá o Estado organizar a estrutura e coordenar a oferta regionalizada, limitando o

ingresso aos acolhimentos originados dos municípios pactuantes?

Continuando com o Art. 18 da Resolução Nº 31, de 31 de outubro de 2013 do CNAS em

estudo, a oferta regionalizada deve ser implementada, organizada, estruturada e prestada pelo

governo do estado, portanto parte do questionamento possui resposta afirmativa. No entanto,

quanto a limitação do ingresso dos acolhidos é possível uma resposta dúbia. Destaca-se o que

traz o Art. 20, da mesma Resolução:

 

“Art. 20. A oferta de serviço de acolhimento regionalizado nas modalidades

Abrigo Institucional, Casa-Lar e República deverá obedecer aos requisitos

previstos na Resolução Conjunta nº 1, de 18 de junho de 2009, do CNAS e

Conanda, garantidas:

a) unidades de oferta localizadas no Município sede do serviço,

preferencialmente sede de comarca, com proximidade geográfica e/ou

facilidade de acesso aos Municípios de origem das crianças, adolescentes e

jovens acolhidos;

b) coordenação e equipe técnica de referência localizadas no Município sede

para exercício de suas funções; e

c) condições de deslocamento das famílias, nos termos do § 1º do art. 18, para

visitas ao serviço de acolhimento, ou a locomoção periódica das crianças,

adolescentes e jovens ao ambiente familiar, salvo decisão judicial em

contrário.”

“ Art. 21. No processo de regionalização da oferta de Serviços de

Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens caberá ao órgão gestor

estadual da assistência social estruturar Central de Acolhimento, com as

seguintes atribuições: [...]

III – disponibilizar a relação de vagas e indicar aos Municípios
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abrangidos pela oferta regionalizada a vaga mais adequada disponível

na microrregião correspondente, conforme disposto no § 7º, art. 101 da

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 –  ECA.”

 

Sendo realizado o acolhimento de criança ou adolescente em município fora do de

origem, implica a dificuldade ou impossibilidade de manutenção de vínculo com sua família

original, visto que todas as garantias já aqui discutidas ficam prejudicadas, dentre as quais estão a

viabilização de transporte periódico da família original até a sede do acolhimento para visitação

da criança e do adolescente acolhidos, a não convivência familiar e comunitária vai contra o

objetivo primordial do serviço de acolhimento, que é a reintegração familiar.

No entanto, a negativa de acolhimento de criança ou adolescente em situação de risco

ou qualquer outra que gere a necessidade de retirada do ambiente familiar original, mesmo que

ainda nos casos em que o infante não seja proveniente daquela localidade ou de outra integrante

do pacto regional, implica em ofensa aos princípios de proteção infanto-juvenil e diretrizes

protetivas do ECA, que possui como base a proteção integral e prioridade absoluta da criança e

do adolescente, de maneira universal. Posto isso, necessário sempre que o diagnóstico seja

atualizado, para que a oferta de vagas esteja próxima à realidade demandada, sempre lembrando

que o acolhimento institucional é medida excepcional e última ferramenta a ser adotada quando

da necessidade de acolhimento, de forma que sua escolha deve ser devidamente fundamentada,

no caso da regionalização, por se tratar de gestão estadual, possível intentar vaga fora da

instituição de referência, porém a questão da distância e da manutenção da convivência familiar e

comunitária, com todos os riscos reflexos, devem ser consideradas.

 

f) É o serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que organiza o acolhimento de

crianças ou adolescentes em residências de famílias acolhedoras cadastradas, que devem

passar por um processo de seleção, capacitação e acompanhamento, proporcionando o

atendimento em ambiente familiar, além de garantir atenção individualizada e convivência

comunitária, alternativa válida e suficiente ao acolhimento institucional em todo e qualquer

município?

Conforme repisado no campo da discussão, o acolhimento familiar é preferencial, não

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional- Infancia e Juventude

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOPIJ,
Número do Documento 12020 e Código de Validação 194D6DDBC4.

35

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603634/artigo-101-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90


havendo sequer em falar em recorte etário, posto que não existe criança e adolescente que não

tenham perfil para ter uma família, no entanto, é possível que, quando da implantação o

município defina os recortes e especificidades locais para nortear as particularidades do serviço

de acolhimento familiar. Esse é o ponto crucial para responder o questionamento. Não há como

se definir de forma pragmática que sempre o acolhimento familiar será a melhor opção, posto

que o caso concreto é quem define o que melhor se adapta às necessidades da criança e do

adolescente, sempre sob o manto de atender ao melhor interesse.

No entanto, a depender da maneira como a Política Pública se estruture, é possível

avançar no sentido de sensibilização da população, cadastro de famílias com perfis diversos e

caminhar para a necessidade cada vez mais remota de um acolhimento institucional. Posto isso,

fomentar o acolhimento familiar (Art. 227, §3º, inciso VI/CF), resguardada sua excepcionalidade

e provisoriedade, é a que melhor se adequa ao princípio da convivência familiar e comunitária,

pelo que atende de forma mais ampla aos pressupostos que o fundamentam, possuindo

prevalência legalmente instituída em face do acolhimento institucional (34, §1º c/c 50, §

11/ECA), além de se apresentar quanto melhor alternativa financeiramente falando, ao

município, posto seus custos consideravelmente menores, devendo igualmente ser revestida de

todos os cuidados, para que possa ser o mais exitosa possível.

Em consonância com o apontado no presente questionamento, o documento Orientações

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Resolução Conjunta

CNAS/CONANDA nº 1/2009, de 18 de junho de 2009) aborda, entre outros tantos parâmetros, o

detalhamento acerca do funcionamento da seleção, da capacitação e do acompanhamento das

famílias acolhedoras. Pelo que afirma:

 

“As famílias acolhedoras são selecionadas, capacitadas e acompanhadas pela

equipe técnica do Serviço de Acolhimento para que possam acolher crianças

ou adolescentes em medida de proteção aplicada por autoridade competente, a

qual encaminha a criança/adolescente para inclusão nesse serviço, competindo

ao mesmo a indicação da família que esteja disponível e em condições para

acolhê-lo”.

 

É definida a seguinte ordem de etapas para o processo de seleção e capacitação: ampla
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divulgação; acolhida e avaliação inicial; avaliação documental; seleção; capacitação;

cadastramento; e acompanhamento. Na etapa de seleção as famílias acolhedoras passam por

estudo psicossocial, objetivando identificar aspectos subjetivos que qualificam ou não a família

para integrar o programa, essa etapa consiste em entrevistas individuais e coletivas, dinâmicas de

grupo de grupo, visitas domiciliares, com metodologias de coparticipação, buscando reflexão e

autoavaliação, também importante atentar para o fato de que todos os componentes do núcleo

familiar devem estar de acordo com o processo. Por fim, o estudo psicossocial realizado pela

equipe técnica também deve indicar o perfil da criança e do adolescente que cada família

acolhedora está apta a receber. O documento inclusive elenca características a serem observadas

pela equipe de técnica do serviço de acolhimento:

 

“disponibilidade afetiva e emocional; padrão saudável das relações de apego

e desapego; relações familiares e comunitárias; rotina familiar; não

envolvimento de nenhum membro da família com dependência química;

espaço e condições gerais da residência; motivação para a função; aptidão

para o cuidado com crianças e adolescentes; capacidade de lidar com

separação; flexibilidade; tolerância; pró-atividade; capacidade de escuta;

estabilidade emocional; capacidade de pedir ajuda e de colaborar com a

equipe técnica, dentre outras”.
 

Já a capacitação perpassa a utilização de oficinas e seminários, além de apresentações

de experiências de famílias acolhedoras que já vivenciaram o acolhimento assim como de

famílias de origem de crianças e adolescentes que foram acolhidos e já retornaram ao lar,

apresentando o sucesso do objetivo do serviço. A etapa de acompanhamento é realizada tanto

pela equipe técnica do serviço de acolhimento como por todos os serviços da rede de proteção à

infância e juventude, em especial pelo requerente do ingresso do acolhido no programa.

Assim, possível afirmar que atualmente o grande entrave para a adequada implantação do serviço

de acolhimento familiar reside na ignorância e desconhecimento dos ganhos que essa modalidade

traz, pelo que rapidamente podemos citar: acolhimento familiar deve prevalecer em relação ao

institucional, enquanto uma negativa do modelo higienista e de aparte social que vigorou no

menorismo albergado na superada doutrina da situação irregular e ferramenta de efetivação da

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional- Infancia e Juventude

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOPIJ,
Número do Documento 12020 e Código de Validação 194D6DDBC4.

37



proteção integral que norteia o ECA; a criança e o adolescente acolhidos em ambiente familiar

tem maiores chances de ter seus traumas e necessidades devidamente assistidas, de maneira

personalizada, ante o acompanhamento mais direto, até mesmo perante o quantitativo mais

restrito que uma família assume, em relação ao número de acolhidos em uma instituição; o

ambiente familiar favorece ainda a colocação em família substituta na modalidade adoção, por

diminuir as chances de devolução ou desistência, já que o isolamento social promovido pela

institucionalização afeta diretamente a capacidade de socialização e pode impactar na adaptação

com a pretensa família adotiva, bem como na convivência em meio social como um todo.

Posto isso, necessário enfrentar os pontos que aumentem a chance de êxito dessa modalidade, a

partir da articulação em rede, fomentando o Sistema de Garantia de Direitos a fortalecer essa

prática, preferencialmente na esfera extrajudicial, indo para além do intento da previsão e edição

em legislação municipal, passo necessário, mas também na fase de implantação dessa política,

que implica diretamente na destinação e formação das equipes técnicas de referência e da

captação e capacitação das famílias, perpassando por uma sensibilização e preparação, para a

inclusão no cadastro enquanto família acolhedora habilitada (Art. 34, § 3º/ECA). Porém, mais do

que atrair famílias, o serviço deve se dar de forma articulada com a rede que precisa estar

preparada para atender as demandas das famílias e dos adolescentes, como necessidade de

matrícula, acompanhamento pelo CREAS, etc. (Art. 88, VI/ECA).

Outro ponto que precisa ser enfrentado é a que o fluxo deve envolver e impactar diretamente o

sistema de justiça, que deve facilitar a tramitação dos procedimentos, que implicam na concessão

da guarda decorrente do acolhimento, pelo que o serviço de acolhimento familiar deverá compor

uma linha de ação da política de atendimento (Art. 87, VII/ECA), revestida de excepcionalidade

e transitoriedade (Art. 101, § 1º/ECA), e que atende melhor o quesito de proximidade e

manutenção da criança e do adolescente na mesma comunidade, resguardando e facilitando o

acesso, em caso de reintegração e recomposição dos vínculos familiares (Art. 101, § 7º/ECA),

além de que no acolhimento familiar deve ser premissa básica a preparação e acompanhamento

para colocação em família substituta (Art. 28, § 5º/ECA), já que consiste em medida temporária.

Encaminhando-se para a finalização, cabe aqui ainda referência à conclusão “L” da NT nº

03/2015 – CAOp/IJ, supramencionada, que assim dispõe:
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“Enquanto não criado o programa de acolhimento familiar, o representante do

Ministério Público poderá agir nos casos individualmente colocados, de forma

a compelir o município a resguardar os direitos das crianças e dos

adolescentes, em especial o constitucionalmente consagrado direito à

convivência familiar e comunitária, podendo, assim, manejar: I) medida de

natureza cautelar para afastamento do convívio familiar/acolhimento

institucional; II) colocação em família extensa; III) ação de depósito em face

de quem compete a gestão da política municipal de assistência social.”

 

Assim, fica o desafio: como tornar o acolhimento familiar mais atrativo? Para o gestor

municipal, caberá ao Promotor de Justiça, em exercício de articulação, fomentar a rede[23],

sempre frisando que a precedência da modalidade de acolhimento em âmbito familiar e a

prioridade absoluta implica na dotação orçamentária prévia, desmistificando ainda que o porte do

município exime a prestação do atendimento perante fato concreto. E para as famílias, consiste

em um trabalho de sensibilização, que perpassa pelas equipes que compõem o Sistema de

Garantia de Direitos, mas também em específico aos profissionais destinados a trabalhar com a

temática, intensificando na composição do fluxo de atendimento e no desenvolvimento de

suporte para as famílias que acolherem crianças e adolescentes, visando que quanto melhor

estruturado e mais funcional o serviço for, mais facilitará a captação de novas famílias, de forma

que o inverso tem reflexo igual, a saber, a falta de suporte significará o desligamento de famílias

do serviço.

Importante ainda que a criança e o adolescente precisam ser ouvidos e não podem ser privados

da verdade e da sua história, a reintegração ou manutenção familiar é desejável e prioritária, mas

não pode ser um objetivo irresignado e obstinado que venha a impedir novas oportunidades a

esses sujeitos, como a colocação em acolhimento familiar ou mesmo em família substituta via

adoção, aqui o grande desafio é a equipe interprofissional ou multidisciplinar de referência estar

sensibilizada e capacitada para compreender o momento certo de transitar, em atenção ao

superior interesse desses sujeitos; assim, a falta de conhecimento, é o principal óbice para

implantação do serviço de acolhimento familiar e isso atinge a todos, gestores, sistema de justiça,

rede de atendimento e a própria comunidade de maneira reflexa.

Precisamos entender que a situação de risco e de violação de direitos já é um desafio por si só,
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quanto mais suporte dentro da rede de atendimento, mais êxito potencialmente poderá ser

atingido. Ficando a reflexão: será que o acolhimento institucional de fato é bom para alguém?

Existe, de fato, sujeito sem perfil para ter uma família? Para receber atendimento personalizado?

Para ter uma oportunidade que, dependendo da situação concreta, pode ser a primeira daquele

sujeito de conviver em ambiente familiar, com todas as implicações que isso possa ter? Ou há

manifesta falta de investimento em preparar famílias para acolher e equipes para acompanhar?

Imprescindível que devemos trabalhar no sentido de disseminar que o acolhimento familiar não

consiste em uma caridade, mas sim uma garantia de direitos, onde a sociedade é implicada

enquanto um coobrigado no sistema de proteção integral da criança e do adolescente, frisando

que, para encerrar: quando se cria alternativas, se muda futuros.

 

5. Encaminhamentos
Encaminhe-se:1.

1.1)  ao consulente, via Digidoc, como forma de resposta ao questionamento apresentado;

1.2) divulgue-se no site da PGJ e CAOPIJ Informa;

1.3) Remeta-se aos Promotores de Justiça com atribuição na área da Infância e Juventude;

1.4) Imprima-se e Arquive-se.

 

São Luís, 26 de novembro de 2020
 

 
 

Sandro Carvalho Lobato de Carvalho
Coordenador do CAOp/IJ

 
 

Alenilton Santos da Silva Junior
Promotor de Justiça – Integrante do CAOPIJ

 
 

Eduardo Borges Oliveira
Promotor de Justiça – Integrante do CAOPIJ
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Gleudson Malheiros Guimarães
Promotor de Justiça – Integrante do CAOPIJ

 
 

Michelle Adriane S. Silva Dias
Promotora de Justiça – Integrante do CAOPIJ

 
 
 

Márcio Thadeu Silva Marques
Promotor de Justiça – Integrante do CAOPIJ

 
 

Carla Costa Pinto
Assessora Jurídica do CAOp/IJ

Matrícula 1070942
 
 

Camila Costa Reis Rodrigues
Chefe de Seção do CAOp/IJ

Matrícula 1075538

* Assinado eletronicamente

SANDRO CARVALHO LOBATO DE CARVALHO
Promotor de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude

Matrícula 1067412

[1] Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/adocao/fluxo_acolhimento.pdf
[2] Adaptado a partir das Lei nº 4.466/2006 e Lei nº 6.831/2018 ambas do município de
Cascavel/PR

[1] Disponível em:
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http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Plano_Defesa_CriancasAdolescentes%20.pdf
[2] Disponível em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes-
tecnicas-servicos-de-alcolhimento.pdf
[3] Para fins de aprofundamento sobre os impactos positivos e negativos no
desenvolvimento de crianças e adolescentes dessas medidas, recomenda-se a leitura do
caítulo sobre Convivência Familiar e Comunitária inserto no Plano Nacional de
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (
Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1/2006, de 13 de dezembro de 2006), já referenciado
neste documento, a partir da página 27.
[4] Recomenda-se a leitura do documento Orientações Técnicas: Serviços de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1/2009,
de 18 de junho de 2009), já referenciado anteriormente, que aponta alguns tópicos a serem
considerados para elaboração do PPP, a partir da página 49.
[5] Disponível em: http://www.mds.gov.br/webarquivos/public/NOBSUAS_2012.pdf
[6] Disponível em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cartilhas/cartilha_orientacao_aosMunicipios.pdf
[7] Disponível em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/LoasAnotada.pdf
[8] Disponível em:
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cartilhas/perguntas-
respostascreas.pdf
[9] “ O processo de gestão do Sistema Único da Assistência Social (Suas) conta com instâncias
de pactuação: a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e as Comissões Intergestores Bipartite
(CIB). A CIT é um espaço de articulação e expressão das demandas dos gestores federais,
estaduais e municipais. Ela negocia e pactua sobre aspectos operacionais da gestão do Suas e,
para isso, mantém contato permanente com a CIB, de modo a garantir a troca de informações
sobre o processo de descentralização.
A CIT é constituída pelas três esferas que compõem o Suas: a União, representada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); os estados e Distrito
Federal, representados pelo Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência
Social (Fonseas); e os municípios, representados pelo Colegiado Nacional de
Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).
Entre as principais funções da CIT estão:
pactuar estratégias para implantação e operacionalização;
estabelecer acordos sobre questões operacionais da implantação dos serviços, programas,
projetos e benefícios;
atuar como fórum de pactuação de instrumentos, parâmetros, mecanismos de implementação e
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regulamentação;
pactuar os critérios e procedimentos de transferência de recursos para cofinanciamentos; entre
muitas outras.
A CIB consiste na instância estadual destinada à interlocução de gestores, constituídas por
representantes do estado, indicados pela Secretaria Estadual de Assistência Social ou congênere e
por representantes dos municípios, indicados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de
Assistência Social (Coegemas) que representam os interesses e as necessidades do estado,
referentes à assistência social.
A CIB, como instância na qual se concretiza a gestão compartilhada do Suas em âmbito estadual,
deve pactuar a operacionalização da gestão e organização do sistema, definindo estratégias para
implementar e operacionalizar a oferta de serviços e benefícios em âmbito estadual.
Representantes das três instâncias do Suas na CIT:
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
O MDS é o órgão da União responsável pela coordenação do Suas. Na CIT, está representado
pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS).
Fonseas
O Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social (Fonseas) é formado pelos
gestores estaduais e do Distrito Federal de assistência social. É um importante mecanismo na
gestão colegiada da Política Nacional de Assistência Social, pois tem como objetivo o
fortalecimento da participação dos estados na definição dessa política pública.
Congemas
O Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) representa os
municípios brasileiros junto ao Governo Federal e aos governos estaduais. Seu objetivo é
fortalecer a representação municipal nos conselhos, comissões e colegiados de assistência social
em todo o Brasil”. (Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/gestao-do-
suas/comissoes-intergestores)
[10] Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-31-de-31-de-outubro-de-2013/
[11] Disponível em:
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/assistencia_social/Pacto%20Aprimoramento%20SUAS%20G%20Estados%20e%20DF%20-
%20cnas-2013-032-31-10-2013.pdf
[12] Disponível em:
[13] Modelo de lei municipal em anexo da presente Nota Técnica.
[14] Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-15-de-5-de-setembro-de-2013/
[15] Disponível em:
https://www.mds.gov.br/webarquivos/public/resolucao_CNAS_N109_%202009.pdf
[16] Disponível em: http://blog.mds.gov.br/redesuas/resolucao-no-23-de-27-de-setembro-
de-2013/
[17] Decisão publicada no DJU de 4.5.2004
[18]
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  idem
[19] idem
[20] idem
[21] BAHIA, Claudio; TOLEDO, Claudia. O Estado e seu dever inafastável de concretização do direito
fundamental à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes também em tempos
extraordinários: A covid-19 e a concessão do auxílio emergencial retratado pela lei nº 13.982/2020.
Relações Internacionais no Mundo Atual. 1. 208. 10.21902/Revrima.v1i26.4060. 2020
[22] idem
[23] Sugere-se a análise de material já elaborado a partir da Ação Institucional Família
Acolhedora deste CAOp/IJ, acessível em: https://www.mpma.mp.br/index.php/programas-
institucionais
 

Documento assinado. Ilha de São Luís, 03/12/2020 23:23 (SANDRO CARVALHO LOBATO DE
CARVALHO)

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional- Infancia e Juventude

_

2020: O Ministério Público no fortalecimento do controle social
Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOPIJ,
Número do Documento 12020 e Código de Validação 194D6DDBC4.

44

file://172.20.2.45/ucaopij/NT/2020/NT%20.2020%20-%20Servi%C3%A7o%20de%20Acolhimento%20Institucional%20e%20Familiar%20-%20Rev.%20Carla.doc#_ftnref18
file://172.20.2.45/ucaopij/NT/2020/NT%20.2020%20-%20Servi%C3%A7o%20de%20Acolhimento%20Institucional%20e%20Familiar%20-%20Rev.%20Carla.doc#_ftnref19
file://172.20.2.45/ucaopij/NT/2020/NT%20.2020%20-%20Servi%C3%A7o%20de%20Acolhimento%20Institucional%20e%20Familiar%20-%20Rev.%20Carla.doc#_ftnref20
file://172.20.2.45/ucaopij/NT/2020/NT%20.2020%20-%20Servi%C3%A7o%20de%20Acolhimento%20Institucional%20e%20Familiar%20-%20Rev.%20Carla.doc#_ftnref21
file://172.20.2.45/ucaopij/NT/2020/NT%20.2020%20-%20Servi%C3%A7o%20de%20Acolhimento%20Institucional%20e%20Familiar%20-%20Rev.%20Carla.doc#_ftnref22
file://172.20.2.45/ucaopij/NT/2020/NT%20.2020%20-%20Servi%C3%A7o%20de%20Acolhimento%20Institucional%20e%20Familiar%20-%20Rev.%20Carla.doc#_ftnref23

