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NOTA TÉCNICA Nº 03/2015 – CAOp/IJ

SUMÁRIO  : 1. Apresentação. 2. Justificativa. 3. Do conceito de fa-

mília 4. O cenário nacional e a moderna tendência mundial de de-

sinstitucionalização 5.  A convivência familiar como direito fun-

damental. O papel dos atores integrantes do Sistema de Garantias.

6. Do acolhimento familiar. 6.1 Princípios 6.2 Objetivos 6.3 Mo-

dalidades 6.4 Vantagens 6.5 Limites 7. Como estruturar o progra-

ma no âmbito municipal.   8. Conclusões. 9. Encaminhamentos. 

EMENTA  :  Estudo  do  Programa  de  Acolhimento  Familiar  como  alternativa  ao

acolhimento  institucional,  seguindo  a  moderna  tendência  mundial  de

desinstitucionalização.  Implementação  da  política  voltada  à  convivência  familiar  e

comunitária de crianças e adolescentes no âmbito municipal.  

1. Apresentação

O advento da nova ordem constitucional e da Lei n. 8069/90 ele-

vou crianças e adolescentes à condição de sujeitos, de pessoas em desenvolvimento que

gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da

proteção integral, sendo dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado as-

segurar, com absoluta prioridade, a efetivação destes direitos, em especial o da convi-

vência familiar e comunitária. 
O acolhimento familiar tem se mostrado importante forma alterna-

tiva ao acolhimento institucional, contudo possui aplicação ainda tímida no Brasil e em

especial no Estado do Maranhão, ente federativo que amarga baixo índice de desenvol-

vimento humano. 
O programa vai ao encontro das novas tendências mundiais, bus-

cando-se fortalecer os vínculos familiares, proporcionando ao jovem afastado de sua fa-

mília de origem um ambiente onde seja respeitada a sua individualidade e onde seja-lhe

assegurado um convívio familiar e comunitário, sem segrega-lo ou estigmatiza-lo.  
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Ressai,  portanto, a necessidade de um amplo reordenamento da

política de promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, com prioridade

aos programas que deem efetividade a norma constitucional que prevê como fundamen-

tal o direito à convivência familiar e comunitária.  
   
O acolhimento familiar informal não constitui uma prática recente

no Brasil. Ao contrário, é bastante comum observar crianças e adolescentes sendo cria-

dos por tios, avós, padrinhos, parentes e amigos próximos, no que se convencionou cha-

mar de processo de ‘circulação de pessoas’. A presente Nota Técnica diz respeito ao

Acolhimento “formal”, decorrente de uma medida judicial de proteção, com plano de

intervenção bem definido e voltado às crianças e adolescentes que se encontram em si-

tuação de risco e onde ocorre a transferência dos deveres parentais dos pais biológicos

para outro adulto. Pressupõe a existência de atores dos mais diversos setores da rede de

proteção e supervisão técnica de profissionais das áreas afins (médica, assistência soci-

al, psicologia etc). 

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.

Busca-se  subsidiar  Promotores  de  Justiça  e  servidores  do

Ministério Público com atuação na área da Infância e Juventude com elementos para a

implementação nas  suas  comarcas  de  atuação do programa de  acolhimento  familiar

conhecido por “Familias Acolhedoras”, por representar a que melhor atende ao superior

interesse da criança e do adolescente, além de representar economia aos cofres públicos,

haja vista ser mais econômica que a instalação de grandes abrigos. 

3. Do conceito de família.
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O art. 226 da Constituição Federal, em seu §4º define como enti-

dade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O art.

25 do ECA, por sua vez, define como família natural a comunidade formada pelos pais

ou qualquer deles e seus descendentes. Define, destarte, como família extensa ou ampli-

ada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal,

formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e man-

tém vínculos de afinidade e afetividade (art. 25, parágrafo único). 

Não obstante as definições legais, há de se considerar as diversas

possibilidades de arranjos familiares. Nos dizeres do Plano Nacional de Convivência

Familiar e Comunitária, torna-se necessária uma definição mais ampla de família (...).

A família pode ser pensada como um grupo de pessoas que são unidas por laços de

consanguinidade, de aliança e de afinidade. Esses laços são constituídos por represen-

tações, práticas e relações que implicam obrigações mútuas”. 

Uma enquete realizada no ano de 2014 no sítio da Câmara dos De-

putados sobre a definição de família como o núcleo formado da “união entre homem e

mulher”, tal como previsto no projeto que cria o Estatuto da Família, bateu recorde de

acessos e ao final apresentou empate técnico em seu resultado, com pequena margem

para a resposta negativa. (http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-03-25/enquete-

no-site-da-camara-sobre-o-que-e-familia-gera-polemica-e-bate-recorde.html). 

Em decisão inédita, sob a Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, o

STF reconheceu a possibilidade de adoção de criança por casal homoafetivo (recurso

Extraordinário de n. 846.102, de 18.03.2015). No voto condutor, a Ministra, repetindo o

que fora assentado pelo Ministro Ayres Brito no julgamento da Ação Direta de Inconsti-

tucionalidade n. 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.

132, no sentido de que:
 "A Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a família

formalmente constituída e aquela existente ao rés dos fatos. Como tam-

bém não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos
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e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso que,

sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para com-

preender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo "famí-

lia" nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Reco-

lheu-o com o sentido coloquial praticamente aberto que sempre portou

como realidade do mundo do ser. Assim como dá para inferir que, quanto

maior o número dos espaços doméstica e autonomamente estruturados,

maior a possibilidade de efetiva colaboração entre esses núcleos familia-

res, o Estado e a sociedade, na perspectiva do cumprimento de conjuga-

dos deveres que são funções essenciais à plenificação da cidadania, da

dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Isso numa

projeção exógena ou extramuros domésticos, porque, endogenamente ou

interna corporis, os beneficiários imediatos dessa multiplicação de unida-

des familiares são os seus originários formadores, parentes e agregados.

Incluído nestas duas últimas categorias dos parentes e agregados o con-

tingente das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Também eles, cri-

anças, adolescentes e idosos, tanto mais protegidos quanto partícipes des-

sa vida em comunhão que é, por natureza, a família. Sabido que lugar de

crianças e adolescentes não é propriamente o orfanato, menos ainda a rua,

a sarjeta, ou os guetos da prostituição infantil e do consumo de entorpe-

centes e drogas afins. Tanto quanto o espaço de vida ideal para os idosos

não são os albergues ou asilos públicos, muito menos o relento ou os ban-

cos de jardim em que levas e levas de seres humanos abandonados despe-

jam suas últimas sobras de gente. Mas o comunitário ambiente da própria

família.  Tudo conforme os expressos dizeres dos artigos 227 e 229 da

Constituição, este último alusivo às pessoas idosas, e, aquele, pertinente

às crianças e aos adolescentes. Assim interpretando por forma não-reduci-

onista o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete:

manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência,

pois o conceito contrário implicaria forçar o nosso Magno Texto a incor-

rer, ele mesmo, em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homo-

fóbico. Quando o certo - data vênia de opinião divergente - é extrair do

sistema de comandos da Constituição os encadeados juízos que preceden-

temente verbalizamos, agora arrematados com a proposição de que a iso-
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nomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha

plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação

de uma autonomizada família. Entendida esta, no âmbito das duas tipolo-

gias de sujeitos jurídicos, como um núcleo doméstico independente de

qualquer outro e constituído, em regra, com as mesmas notas factuais da

visibilidade, continuidade e durabilidade". 

A análise do conceito moderno de família, portanto, deve ocorrer

sem as amarras do preconceito, levando em consideração que estas novas famílias são

uma realidade, com suas limitações e potencialidades. 

4. O cenário nacional e a moderna tendência mundial de desinstitucionalização. 

Em países da América do Norte, como Estados Unidos e Canadá

houve a instituição do Acolhimento Familiar como política assistencial ainda no século

XIX. Inglaterra e Israel fazem uso do instituto desde o período pós Segunda Grande

Guerra Mundial. Outros países europeus, como França, Itália e Espanha, implementa-

ram o acolhimento familiar a partir de meados da década de 70, em resposta à necessi -

dade de reordenamento das políticas de atenção à infância e juventude em situação de

vulnerabilidade. Esse movimento, ainda tímido por aqui, passou a ganhar destaque no

Brasil a partir da década de 90. 

Não obstante a tendência internacional de desinstitucionalização, a

política de atendimento no Brasil ainda é voltada para  o acolhimento institucional . A

ideia dominante, no passado, era a de que o acolhimento institucional traria todas as

condições de educação e saúde necessárias para uma criança de família pobre. A insti-

tuição funcionava como um colégio interno e supria, como política pública, todas as ne-

cessidades das crianças e dos adolescentes. Há, hoje no país, 3.747 entidades de aten-

dimento, das quais apenas uma quantidade irrisória se destina ao Acolhimento Familiar.

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (Cadastro Nacional de Crianças Aco-

lhidas), existem hoje mais 45 mil jovens acolhidos, dos quais somente 730 acolhidos

por famílias,  mais da metade concentrados nos Estados do Rio de Janeiro e Paraná
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(www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28626-afastadas-da-familia-de-origem-criancas-sao-

acolhidas-por-maes- e - pais -provisorios). O Estado do Maranhão conta com 22 unida-

des  de  acolhimento  e  230  acolhidos,  e  apenas  05  famílias  acolhedoras

(www.cnj.jus.br/cnca/publico). Apenas a título comparativo, nos Estados Unidos o per-

centual de acolhimento familiar ultrapassa a barreira dos 70% ao passo em que na Ingla-

terra esse número supera a casa dos 80%. 

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS),

existem 102 serviços de acolhimento familiar em 283 municípios e um total de 381 fa-

mílias acolhedoras, 175 delas somente no Estado de Minas Gerais, segundo dados do

CNCA. 

O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – PNFC, de 2006, pos-

sui como uma de suas metas o reordenamento dos programas de acolhimento institucio-

nal. Um ambiente familiar afetivo constitui a base para o desenvolvimento saudável ao

longo de todo o ciclo vital. A Família de Apoio, ou Família Acolhedora, representa essa

possibilidade de continuidade da convivência familiar num ambiente sadio. Esse reorde-

namento pressupõe o gradativo abandono dos grandes abrigos, com a colocação de cri-

anças e adolescentes em sistema de atendimento em pequenos grupos e, num estádio

posterior, a ampla substituição pelo sistema de acolhimento familiar. Pressupõe, destar-

te, a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA.  

O acolhimento institucional está entre as medidas protetivas pre-

vistas no art. 101 do ECA, medida “provisória e excepcional”, utilizada como forma de

transição para reintegração familiar, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal. Por

seu caráter provisório, a permanência da criança ou adolescente em programa de acolhi-

mento institucional não deve (ou ao menos não deveria) ultrapassar o prazo de 02 (dois)

anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse. Há hoje, no

Brasil, ao menos 3.676 jovens com idade acima de 18 anos em acolhimento. 
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A rede de serviços de acolhida para crianças e adolescentes em

abrigos institucionais, casas-lares, repúblicas, casas de passagem, e família acolhedora

está regulada pela Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB-Suas, para a

proteção social especial de alta complexidade. As orientações técnicas dos serviços de

acolhimento para crianças e adolescentes lançadas em 2009, elaboradas pelo Ministério

de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, coordenada pelo Conselho Nacional dos

Direitos da Criança e do Adolescente e pelo Conselho Nacional de Assistência Social

detalham ainda mais estes acolhimentos.

5. A convivência familiar como direito fundamental. O papel dos atores integrantes

do Sistema de Garantias. 

A Constituição Federal de 1988 assegura que é dever da família,

da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente jovem, com absoluta pri-

oridade o direito à convivência familiar (art. 227).

No mesmo sentido  a  Convenção dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente estabelece que a criança para o pleno e harmonioso desenvolvimento de

sua personalidade deve crescer no seio da família, em ambiente de felicidade, amor e

compreensão. 
 A Lei Federal n. 8.069/90 (Estatuto de Criança e do Adolescente –

ECA), de igual sorte, em várias passagens elegeu o direito à convivência familiar como

prioridade.
Embora  previsto  na  Constituição  Federal  de  1988  e  na  lei  n.

8.069/90 (ECA), esse direito era comumente vilipendiado uma vez que crianças e ado-

lescentes poderiam ser retiradas do convívio familiar sem que houvesse o ajuizamento

das ações legais.  
Com o advento da Lei n. 12.010/2009, também conhecida como

lei da adoção ou lei da convivência familiar, o que era regra tornou-se exceção. Em ou-

tras palavras, somente de modo excepcional o acolhimento pode ser feito pelo Conselho

Tutelar ou pela própria entidade de acolhimento, devendo o fato ser levado ao conheci-

mento da Justiça da Infância, com necessidade de ajuizamento de ação cautelar por par-
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te do Ministério Público para regularização da situação de acolhimento. A esse respeito,

o Conselho Especial da Infância e da Juventude  da Corregedoria Geral da Justiça esta-

beleceu o procedimento paraos acolhimentos institucionais.

Uma vez verificada a situação de risco por parte do Conselho Tu-

telar, deverá o órgão, primeiramente, e antes de provocar o Ministério Público, esgotar o

acionamento da rede de serviços e apoio e orientação familiar, de saúde e educacional,

aplicando, se necessário, as medidas de proteção previstas nos artigos 101, IV e 129, I a

VII do ECA. É importante que o Conselho Tutelar tenha conduta proativa, não se tor-

nando órgão meramente burocrático. Ao acionar a rede de serviços e proceder as requi-

sições pertinentes, deve acompanhar o caso de perto, cobrando e fiscalizando a qualida-

de dos serviços requisitados. Não deve se limitar a ser mero repassador de casos para o

Ministério Público, sendo atribuição sua a adoção de medidas de proteção para crianças

e adolescentes em situação de violação de direitos. Exigível, também a integração dos

órgãos integrantes do Sistema de Garantias de Direitos. A esse respeito dispõe o art. 88,

VI do ECA:

Art.88. São diretrizes da política de atendimento:
(...)
VI – integração operacional de órgãos do Judiciário, Minis-

tério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados

da execução das políticas públicas sociais básicas e de assis-

tência social,  para efeito de agilização do atendimento de

crianças e de adolescentes inseridos em programas de aco-

lhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida

reintegração à família de origem ou, se tal solução se mos-

trar comprovadamente inviável,  sua colocação em família

substituta  em quais  das  modalidades  previstas  no  art.  28

desta Lei”.   

Verificada a situação de acolhimento excepcional, buscar-se-á pri-

meiramente a imediata reintegração familiar da criança e somente se isto não for possí-
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vel, deverá prosseguir ao encaminhamento para acolhimento familiar, institucional ou a

família substituta, ex vi do artigo 101, §§1º e 2º do ECA. 

Não sendo resolvido no âmbito do Conselho, o fato será levado ao

conhecimento do Ministério Público, que poderá ingressar com ação de natureza caute-

lar para afastamento do lar do agressor (Art. 101, §2º). Incabível, com a nova siste-

mática, a adoção de procedimento verificatórios ou pedidos de providência, devendo-se

observar sempre os princípios constitucionais do direito à convivência familiar, excepci-

onados somente quando houver o acolhimento de emergência por parte do Conselho

Tutelar/unidade de acolhimento ou na hipótese de manejo de ação cautelar por parte do

Ministério Público. 

Somente com estrita obediência aos princípios do contraditório e

ampla defesa uma criança ou adolescente poderá ser colocada em acolhimento (art. 153,

parágrafo único). Apenas em casos excepcionais, exceções a confirmarem a regra, não

haverá necessidade de ajuizamento da ação civil a ser manejada pelo MP ou interessado:

criança/adolescente órfão encontrado na rua; situações em que, após o acolhimento ex-

cepcional, seja possível a reintegração à família. Também quando os pais forem desco-

nhecidos não haverá como proceder a angularização da relação processual. 

Caso o magistrado não acolha os argumentos ministeriais nos ca-

sos excepcionais, cabível será o manejo de Mandado de Segurança. 
Outra medida judicial a ser manejada pelo Ministério Público con-

siste no afastamento cautelar pautado no art. 130 do ECA, quando envolve situações de

abuso sexual. 

Em todo caso (art. 101,§2º e 130, ECA), havendo o indeferimento

do pedido liminar, caberá o recurso de Agravo (art. 198 do ECA c.c. art. 188 do CPC).   

Por outro lado, havendo o deferimento, o juiz poderá tomar uma

das seguintes medidas: 
a) Colocação em família ampliada (artigos 23 e 25 do ECA); 
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b) Colocação em programa  de  acolhimento  familiar  (art.  34,

§§1º e 2º do art. 101, VIII do ECA);
c) Acolhimento institucional (art. 101, inciso VII). 

Ou seja: o acolhimento familiar  sempre deve preferir  ao acolhi-

mento institucional,  ex vi do art. 227, § 3º, VI da Constituição e do caput  e do § 1º do

art. 34 do ECA .
Cumpre analisar mais de perto as vantagens da instituição do aco-

lhimento familiar, a ser adotado sempre que esgotadas todas as tentativas de reintegra-

ção da criança ou adolescente em situação de risco à sua família de origem ou extensa.

6. Do acolhimento familiar. 

Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da Cri-

ança (1989), a família pode ser caracterizada como grupo fundamental da sociedade e

ambiente natural para o crescimento e bem estar de todos os seus membros, e em parti-

cular das crianças, devendo receber a proteção e a assistência necessárias a fim de po-

der assumir plenamente suas responsabilidades dentro da comunidade. 

É dentro da família que acontecem as primeiras relações sociais.

Este espaço de amor e de afeto é, paradoxalmente, o ambiente onde ocorrem situações

de conflitos e agressões. 

Toda criança tem o direito de conviver no seio de uma família,

seja ela natural, extensa ou adotiva. Inviabilizada qualquer dessas alternativas, há de se

encontrar meios de se efetivar o direito constitucional sem vilipendiar-lhe a dignidade

condenando-o às casas de acolhimento institucional. 

O Acolhimento Familiar fica reconhecido como estratégia que ob-

jetiva o acolhimento temporário de crianças e adolescentes, visando sua reintegração fa-

miliar e buscando evitar a institucionalização. É compreendido como uma medida pro-

tetiva, a qual possibilita à criança e ao adolescente em vulnerabilidade e afastado de sua

família de origem ser colocado sob a guarda de uma outra família. Essa família é previa-
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mente selecionada, cadastrada e vinculada a um programa. O acolhimento familiar tem

preferência ao acolhimento institucional, devendo ser observado, em todo caso, o cará-

ter temporário e excepcional da medida – art. 34, §1º do ECA e o art. 227, § 3º, VI, da

Constituição.

Também chamada de “família de apoio”, “família cuidadora”, “fa-

mília solidária” e “família guardiã”, a Família Acolhedora deve estar prevista na Política

Pública Municipal de Assistência Social, por meio do SUAS. O Sistema organiza-se a

partir de duas modalidades de proteção: básica e especial. A especial subdivide-se em

média e alta complexidade. O Acolhimento faz parte da proteção social especial de alta

complexidade, ao lado da república, casa lar, casa de passagem, albergue, família substi-

tuta e atendimento integral institucional. Difere da guarda subsidiada, de conceito ainda

em construção, que consiste no repasse financeiro para integrante da família extensa que

assume o exercício da parentalidade. 

Na análise da negligência deve-se levar em consideração a condi-

ção sócio econômica de vida das famílias bem como a sua inclusão em programas soci-

ais e políticas públicas, a fim de avaliar se a negligência resulta de circunstâncias que

fogem ao seu controle e/ou que exigem intervenção no sentido de fortalecer os vínculos

familiares. É importante ter a certeza de que as famílias não se interessam em prestar

cuidados básicos para que uma criança ou adolescente cresça saudável e com segurança.

A pobreza, por si só, não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder

familiar (art. 23, ECA). 
A decisão de se afastar a criança ou adolescente do lar deve ser

precedida de estudo técnico minucioso, tendo em vista sempre o fortalecimento dos vín-

culos familiares. Devem ser atendidos em serviços que ofereçam cuidados e condições

favoráveis ao seu desenvolvimento saudável, devendo-se trabalhar no sentido de viabili-

zar a reintegração à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento

para família substituta. Tais serviços podem ser ofertados na forma de Acolhimento Ins-
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titucional ou Programas de Famílias Acolhedoras, com preferência para estas últimas,

por força do art. 227, § 3º, VI da Constituição e dos §§ do art. 34 do ECA. . 

6.1. Princípios.  

Toda criança tem o direito de ser criada no seio de sua família,

apenas excepcionalmente em família substituta. Todos os esforços devem ser feitos para

se promover a reintegração familiar, seguindo-se as medidas previstas no art. 101 do

ECA, com preferência do acolhimento familiar em relação ao institucional – princípio

da excepcionalidade. 
A situação deve ser reavaliada a cada 06 (seis) meses, sempre com

vistas à reinserção familiar, não podendo ultrapassar o prazo de 02 (dois) anos – art. 19,

§§1º e 2º do ECA – princípio da provisoriedade. 

Segundo o documento Orientações Técnicas: Serviços de acolhi-

mento para Crianças e Adolescentes, são ainda princípios do programa de acolhimento

familiar: a preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; a garan-

tia de acesso e respeito à diversidade e não discriminação, a oferta de atendimento per-

sonalizado e individualizado; garantia de liberdade de crença e religião; respeito à auto-

nomia da criança, do adolescente e do jovem. 

6.2 Objetivos

O  objetivo  imediato  da  medida  consiste  em  assegurar  um

ambiente saudável,  de afeto, assegurando a convivência familiar e comunitária,  para

crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco, vítimas que foram de

violência doméstica e/ou de negligência por parte dos pais, da sociedade e do Estado,

afastadas temporariamente de suas famílias de origem. Cite-se, ainda, o acolhimento e a

dispensa de cuidados individualizados em ambiente familiar; a preservação dos vínculos

familiares  com  a  família  de  origem,  salvo  determinação  judicial  em  contrário;  a

possibilidade de convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas e o

apoio do retorno da criança e do adolescente à sua família de origem. 
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Possui como objetivo mediato desenvolver uma nova cultura de

atendimento à criança e ao adolescente, provocando o poder público no sentido de alte-

rar a filosofia dessa política.

6.3 Modalidades. 

Cautelar (simples): quando ainda não se tem a necessária certeza

se a criança ou adolescente retornará ao convívio da família de origem ou extensa ou se

será encaminhada para adoção. Neste caso, o acolhimento é temporário, de regra por

pouco tempo, com prazo máximo de 02 anos; Pré-adotivo, como meio de preparação

para adoção; e Permanente: quando passam muito tempo em companhia da família aco-

lhedora, até completarem a maioridade. Esta última modalidade, por obviedade, contra-

ria o princípio da provisoriedade, mas não raro ocorre no mundo dos fatos, em face,

muitas das vezes, pela afeição criada entre acolhedores e acolhidos.   

6.4 Vantagens. 

Num lar de família acolhedora, o jovem mantém sua identidade,

sua individualidade. Possui um endereço particular, ao contrário do que acontece com os

abrigos, onde geralmente têm vergonha de declinar onde residem. Há uma permanência

dos pais na residência, em contraponto à rotatividade dos monitores. Existência de um

referencial  de  família  e  atendimento  individualizado.  Mesmo  após  o  desligamento,

persiste um vínculo social contínuo na vida adulta. Há, assim, oportunidade de vínculos

afetivos. Ademais, subsiste a manutenção dos vínculos com a família biológica. 

6.5 Limites.  

Dentre os limites do programa citam-se as condicionalidades das

famílias, que têm seus próprios projetos de vidas, havendo dificuldade na absorção de

adolescentes, viciados, doentes mentais etc. As famílias aderem voluntariamente a um

programa de cunho público e devem ter respeitadas as suas condicionalidades. Daí a
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importância  de  equipes  bem  estruturadas  e  de  uma  boa  seleção  das  famílias.  As

vantagens e desvantagens situam-se na origem: a família. Não há garantias prévias de

proteção. O programa situa-se no campo privado, ensejando dinâmicas relacionais que

são imprevisíveis. O sucesso depende de cuidadoso trabalho técnico por meio de equipe

técnica  especializada  e  capacitada  e  da  complementaridade  a  outros  de  natureza

institucional. 

7. Como estruturar o programa no âmbito municipal. 

O serviço de acolhimento em Famílias Acolhedoras, como visto, é

uma das modalidades de serviços de acolhimento destinados a crianças e adolescentes.

Tais serviços estão normatizados na Resolução conjunta CNA/CONANDA n. 01/2009 –

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e pela Re-

solução CNAS n. 109/2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, e ti-

veram os critérios de elegibilidade dos municípios e partilha de recursos aprovado nas

Resoluções CIT n. 15/2013, CNAS n. 23/2013 e CNAS  n. 31/2013.

Pela Resolução n. 23/2013 do CNAS, poderiam receber os recur-

sos do cofinanciamento federal dos serviços de acolhimento os municípios que realizas-

sem o aceite, assumindo os compromissos e as responsabilidades dele decorrentes, e

atendessem, dentre outros, ao seguinte critério pactuado:  municípios com população

superior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes que sejam sede de Comarca e que não

ofertem Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes Jovens.  O prazo

para aceite ocorreu no período de fevereiro a abril de 2014, contudo nem todos os muni-

cípios maranhenses o fizeram, em visível prejuízo ao público alvo, o que pode ensejar, a

depender do caso, o manejo de ação civil por dano moral coletivo em face do município

omisso. 

O cofinanciamento é mais uma modalidade de ajuda financeira

para os municípios implementarem o serviço, nada impedindo, sendo obrigação inclu-
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sive, que estes o façam com dotação orçamentária própria, nos termos da Lei federal n.

8069/90 (ECA), conforme dispositivos a seguir transcritos: 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
I – municipalização do atendimento; 
(...)
Art. 90. (...)
§2º Os recursos destinados à implementação dos programas rela-

cionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias

dos órgãos públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e

Assistência  Social,  dentre  outros,  observando-se o princípio  da

prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizada pelo

caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo

único do art. 4º desta Lei.   

O financiamento do serviço de acolhimento familiar  tem como

principal fonte o FUNDO MUNICIPAL controlado pelo CMDCA, na forma do art. 260,

§ 2º do ECA, sem prejuízo de outras dotações, eis que não obstante a Resolução CNAS

109 tipificar como de alta complexidade   os serviços de acolhimento, tal condição não

impede que os Municípios, de qualquer porte, os implantem com recursos próprios, sem

prejuízo de cofinanciamento estadual (para aqueles com até cinquenta mil habitantes),

ou federal, a partir de  cinquenta mil habitantes, como se tem do art. 14, I, da Resolução

CNAS 31, de 31/10/2013 (regionalização), ou, superior a vinte mil habitantes, nas for-

mas e condições pactuadas na Resolução CNAS nº 23, de 27/09/2013, em seu art. 3º, in-

ciso II .
A esse respeito, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB/SUAS)

deste Estado está discutindo a regionalização dos serviços socioassistenciais como o

PAEFI, desenvolvido pelos CREAS, além dos serviços de acolhimento. Nesse sentido, o

CAOPIJ está incindindo politicamente para que  a CIB/SUAS maranhense privilegie o

cofinaciamento estadual para a regionalização do acolhimento na modalidade de acolhi-

mento familiar, em respeito ao comando do art. 227, § 3º, VI da Constituição e do art.

34 e § 1º, do ECA.

mailto:caopij@mp.ma.gov.br


16

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
caopij@mpma.mp.br

É de se dizer que a equipe técnica mínima (coordenador, psicólo-

go e assistente social), fixada pelo documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhi-

mento  para  Crianças  e  Adolescentes”,  aprovado  pela  RESOLUÇÃO CONJUNTA

CNAS/CONANDA Nº 1,  de18 de junho de 2009,  não implica em dificuldade de  recruta-

mento ou de custeio, importando fixar que seus recursos materis mínimos igualmente

não implicam em ofensa ao princípio da economicidade.

O município deve possuir uma Política/Plano Municipal de Pro-

moção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Famili-

ar e Comunitária, e o Promotor de Justiça deve ser um incentivador dessa política, bem

como da criação das comissões intersetoriais preventiva e reativa de discussão de casos

de violação de direitos de crianças e adolescentes.  

A criação do serviço de acolhimento familiar demanda iniciativa

legislativa pelo Chefe do Executivo, por simetria com o art. 61,  § 1º, inciso II, alíneas

“a” e “b”, da Constituição e impõe a adequação do Plano de Aplicação do FIA (Fundo

da Infância e do Adolescente) pelo CMDCA, na forma do art. 260, § 2º do ECA:

Art. 260 (…)
§ 2º  Os Conselhos  Municipais,  Estaduais  e Nacional

dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão crité-

rios de utilização, através de planos de aplicação das

doações subsidiadas e demais receitas, aplicando neces-

sariamente  percentual  para  incentivo  ao  acolhimento,

sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, ór-

fãos ou abandonado, na forma do disposto no art. 227,

§ 3º, VI, da Constituição Federal. 

8. Conclusões:

a) A família, no seu conceito amplo, é o local adequado para o crescimento e desen-

volvimento das crianças e adolescentes, não sendo a carência de recursos materi-

ais motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar,  devendo a
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todo o custo ser oportunizada a convivência familiar no seio da família de origem

ou extensa; 
b) Na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, não deve existir pre-

conceito quando da análise dos núcleos familiares, se hetero ou homoafetivos,

uma vez que a família,  no âmbito dessas duas tipologias de sujeitos jurídicos,

deve ser entendida como um núcleo doméstico independente de qualquer outro e

constituído, em regra, com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuida-

de e durabilidade (Recurso Extraordinário n. 846.102);  
c) Somente em casos excepcionais e de absoluta necessidade, a criança ou adoles-

cente poderá ser retirada do convívio familiar e encaminhada ao acolhimento, de-

vendo haver, sempre, o paralelo acompanhamento da família de origem, uma vez

que o objetivo primeiro do acolhimento é o retorno ao convívio familiar; 
d) Dentre as formas de acolhimento, deve-se priorizar o acolhimento familiar ao

institucional, na forma do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
e) Somente por decisão judicial poderá haver a determinação da separação e conse-

quente acolhimento. Em casos excepcionais pode fazê-lo o Conselho Tutelar e/ou

entidade de acolhimento, sempre com comunicação imediata ao Juiz da Infância

e Juventude. Trata-se de exceção a confirmar a regra; 
f) O acolhimento familiar apresenta reais vantagens à criança e ao adolescente, pois

num lar de família acolhedora, o jovem mantém sua identidade, sua individuali-

dade. Possui um endereço particular. Há uma permanência dos pais na residência,

em contraponto à rotatividade dos monitores. Vislumbra-se a existência de um

referencial de família e atendimento individualizado. Mesmo após o desligamen-

to, persiste um vínculo social contínuo na vida adulta. Há, assim, oportunidade

de vínculos afetivos. Ademais, subsiste a manutenção dos vínculos com a família

biológica. 
g) O acolhimento faz parte da proteção social especial de alta complexidade. Tam-

bém chamadas de “famílias de apoio”, “família cuidadora”, “família solidária”,

“família guardiã”, dentre outras, a Família Acolhedora deve estar prevista na Po-

lítica Pública Municipal de Assistência Social, por meio do SUAS e em lei local,

além de constar, para seu financiamento, no Plano de Aplicação do FIA ;  
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h) Os recursos destinados à implementação dos serviços de colocação familiar de-

vem ser previstos na forma do art. 260, § 2º do ECA, nas dotações orçamentárias

dos órgãos públicos da  Assistência Social, observando-se o princípio da priori-

dade absoluta à criança e ao adolescente constante do art. 227 da CF/88 e art. 4º,

parágrafo único do ECA, sem prejuízo, conforme  o porte do Município, do cofi-

nanciamento estadual ou federal; 
i) Deve ser buscada a perenidade e efetividade da rede da infância nos municípios,

com a criação das Comissões Intersetoriais Preventiva e Reativa de Discussão de

Casos de Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes;
j) Há de se criar nos municípios os Planos Municipais de Promoção, Proteção e De-

fesa do Direito de crianças e adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária,

podendo o membro do Ministério Público negociar com o CMDCA/CMAS/Mu-

nicipalidade a elaboração do Plano, formalizando ou não Compromissos de Ajus-

tamento de Conduta; 
k) As tentativas extrajudiciais de criação e estruturação dos programas devem pre-

ceder às judiciais, uma vez que por se tratar de políticas públicas, a sua existência

não deve se limitar à existência no campo jurídico;   
l) Enquanto não for 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 adolescentes, em es-

pecial o constitucionalmente consagrado direito à convivência familiar e comu-

nitária, 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.   

9. Encaminhamentos. 
a) Divulgue-se no site da PGJ e CAOPIJ Informa;
b) Remeta-se aos Promotores de Justiça com atribuição na área da Infância e Ju-

ventude;
c) Imprima-se e Arquive-se. 
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