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● Conteúdo da palestra a partir da obra:
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CONTEXTO HISTÓRICO

Países de língua inglesa: “foster care” pode ser traduzido como “acolhimento familiar”. 

A palavra “fosterage”, ou seu sinônimo  “foster care”, foi difundida ainda na Idade Média entre 

os povos celtas, anglo-saxões e germânicos. 

O acolhimento familiar significa o cuidado com os filhos de outras pessoas. É interessante 

observar que etimologicamente, o termo foster possui raiz do substantivo fod, que significa 

alimento.

A expressão “foster care” significa “cuidar dos filhos de outrem”. O conceito de acolhimento 

familiar pode ser definido como o “ato de criar o filho de outra pessoa” ou “uma família que recebe 

uma criança que precisa de cuidados e por ela se responsabiliza” ou “prática que leva um sujeito a 

conviver como membro transitório com outra família que não seja aquela em que nasceu”  (Cabral, 

2.004, p. 10).
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Brasil: o acolhimento familiar foi incorporado, oficialmente, ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente por meio da Lei 12.010/2009 (art. 101, inciso VIII).

Por enquanto, apenas o Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras 

foi tipificado (Res. 109, CNAS), mas ainda não consegue retratar a intervenção 

técnica desenvolvida pelo Estado, por meio dos serviços de acolhimento familiar (SAF). 

Esse termo “acolhimento familiar” é muito amplo e pode significar diversas 

situações em que alguém é acolhido por uma família.

Essa Resolução 109 CNAS poderia ser ampliada para também incorporar a 

Guarda Subsidiada? Sim!!!!
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● CF/88 = Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado.

● § 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 
de suas relações.

● ECA. Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no 
seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada 
a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral.

● § 3º A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua 
família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em 
que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e 
promoção, nos termos do § 1 o do art. 23, dos incisos I e IV do caput do art. 
101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.
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● Nos casos gravíssimos em que a criança ou adolescente precisa ser 
afastada de sua família, cabe ao Sistema de Justiça obedecer a 
seguinte preferência:

● 1. Colocação em família extensa (Art. 28, §3º: Na apreciação do 
pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de 
afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida)

● 2. Art. 34, §1º. 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.

● 3. Serviço de Acolhimento Institucional (abrigo ou casa-lar)
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Dilema: Ainda não há qualquer tipificação nacional para apoiar a FAMÍLIA EXTENSA, 

que, em tese, tem preferência para cuidar da criança afastada de sua família nuclear. 

Herança histórica de institucionalização versus foster care. Política antimanicomial

Res. CNAS, nº 109/2009 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

1) Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes (Abrigo Institucional, 

Casa Lar);

2) Serviço de Acolhimento em Repúblicas para jovens;

3) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

4) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

Então, qual seria a SOLUÇÃO? Vamos aprofundar sobre a Guarda Subsidiada!
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● Guarda Subsidiada ou Família Guardiã

● Guarda do Cód. Civil (art. 1.583): guarda dos filhos deve ser, em regra, 
compartilhada, devendo ambos os pais cumprirem os deveres de sustento, 
guarda e educação. Direito de Família.

● Guarda Estatutária: nenhum dos pais possui condições adequadas para 
exercer a guarda do filho, normalmente nos casos de abandono, maus-
tratos, negligência, violência, entre outros, casos em que a criança se 
encontra em situação de risco, conforme dispõe o art. 98 da Lei 8.069/90. 

● Nessa situação, o art. 101 do ECA explicita que ao se verificar qualquer das 
hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, 
dentre outras, a colocação em família substituta (inciso IX), mediante 
guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente. 
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RESUMO:

Portanto, não se deve confundir a guarda propriamente dita 

(prevista no Código Civil), nos casos em que os pais (ou pessoas 

próximas) disputam a guarda do filho mediante uma ação própria (cujas 

ações tramitam numa Vara de Família), com a guarda denominada 

“estatutária” decorrente do ECA (medida protetiva - art. 101, IX da Lei 

8.069/90) cujas ações tramitam numa Vara da Infância e Juventude.

Em tese, apenas a Guarda Estatutária receberia subsídios. 
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Hipóteses de cabimento

Casos em que essa família extensa necessite da ajuda governamental para criar e 

sustentar a criança ou adolescente, acolhida na forma da guarda estatutária. 

Somente nesses casos em que a criança estava em situação de risco e foi 

recepcionada por algum membro da família (nuclear ou extensa), a Lei 8.069/90 autorizou o 

pagamento de uma bolsa-auxílio para financiar as despesas básicas com o petiz, consoante 

dispõe o art. 34, ao afirmar que o Poder Público deve estimular, por meio de assistência jurídica, 

incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 

adolescente afastado do convívio familiar.

Kinship Care = A esse estímulo do Poder Público denomina-se Guarda Subsidiada 

e mais recentemente Família Guardiã. 
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Diretrizes da ONU: Existe um consenso quanto à incompletude dos 

serviços e programas oficiais destinados a amparar crianças e adolescentes. 

Esse consenso não é apenas brasileiro, mas mundial, tanto é assim que a 

Assembleia ONU/2.009 aprovou, no dia 20/11/2.019, em Nova Iorque (EUA) as 

Diretrizes para o Cuidado Alternativo de Crianças, dentro do eixo temático de 

promoção e proteção de todos os direitos humanos, direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais, incluindo o direito ao desenvolvimento.

Os Serviços de Acolhimento em Famílias Acolhedoras ainda não atendem 

sequer 8% do total das crianças acolhidas no Brasil, daí a importância de ser 

tipificada a Guarda Subsidiada, como um cuidado alternativo.
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Diretrizes da ONU: orientam que o Estado deve assegurar condições 

legislativas, políticas e financeiras, de forma a prover opções adequadas de cuidados 

alternativos, dando prioridade a soluções baseadas na família e na comunidade, 

assegurando que haja uma gama de opções de cuidados alternativos, além de 

asseverar que um marco regulador deve ser estabelecido para assegurar um processo 

padronizado de encaminhamento ou admissão de uma criança a um serviço alternativo 

de prestação de cuidados. 

As autoridades devem incentivar os cuidadores informais a notificarem essa 

provisão de cuidados, além de procurar assegurar seu acesso a todos os serviços 

e benefícios disponíveis de forma a auxiliá-los a no cumprimento de suas atribuições 

de cuidar e proteger a criança.
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Fundamento Legal

CF/88, art. 227, §3º, inciso VI: determinou que sejam estimulados, via Poder 

Público, os programas de acolhimento, sob a forma de guarda, por meio de 

incentivos fiscais e subsídios, de crianças e adolescentes em situação de risco.

ECA: art. 34 diz que o Poder Público deve estimular os programas de 

acolhimento, sob a forma de guarda, por meio de incentivos fiscais e subsídios, 

de crianças e adolescentes em situação de risco.

ECA: §2º do art. 260 = os conselhos dos direitos da criança e do adolescente 

devem fixar 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.
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Resumo: Alternativa ao acolhimento, expressamente prevista na 

CF e no ECA, mas ainda não regulamentada pelo Governo Federal 

(reavaliação do PNCFC traz essa previsão), e tem por objetivo:

1. ou a reintegração familiar de crianças e adolescentes que se 

encontram afastados do convívio familiar (pelo menos permanecem 

no seio da família extensa e não de outras famílias desconhecidas); 

2. ou (porque não?) até mesmo a manutenção em suas 

famílias, por meio de medida protetiva (prevenção ao acolhimento). 
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Diferenças Fam. Acolhedora (foster care) X Guarda Subsidiada (kinship 

care)

Fam. Acolhedoras: as famílias são previamente selecionadas, capacitadas 

e cadastradas, podendo acolher sucessivamente diferentes crianças e adolescentes, 

da mesma forma como ocorre nos serviços de acolhimento institucional. 

Família Guardiã: a família é identificada dentre a família extensa da criança 

ou adolescente, em seguida é avaliada acerca de sua capacidade de ofertar cuidado 

e proteção.

Em ambos os serviços existe a possibilidade de se pagar uma bolsa-

auxílio, sendo que na família acolhedora qualquer pessoa cadastrada que vier a 

receber a guarda de uma criança ou adolescente terá direito ao benefício. 



  

Por quanto tempo a família extensa pode receber esse benefício?

O recurso destinado à família será entregue, por prazo determinado, apenas nos 

casos em que a família não dispuser de recursos financeiros suficientes para o 

provimento de suas necessidades básicas. 

(Por analogia) Art. 19, §2º, ECA: permanência da criança e do adolescente nos 

serviços de acolhimento institucional (SAIs) não se prolongará por mais de 18 (dezoito 

meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, 

devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.

A família extensa pode precisar de outro tipo de suporte, como transporte, cesta 

básica, auxílio psicológico, enfim, não se exclui a possibilidade da família ser auxiliada 

de outra forma que não apenas a bolsa-auxílio.
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A Família Guardiã (Guarda Subsidiada) se mostra ainda mais protetiva 

do que a Família Acolhedora à medida que a criança ou adolescente 

permanece no seio de sua família extensa ou ampliada, diferente de ser 

acolhido por uma família desprovida de vínculos de afinidade e afetividade 

(famílias acolhedoras), lembrando que o objetivo principal de ambos é o 

retorno da criança ou adolescente à família de origem.

Se a criança estiver afastada de sua família de origem, o dever do 

Sistema de Justiça é o de tentar promover a reintegração familiar (sendo uma 

medida protetiva = caráter temporário e excepcional da medida).
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TIPIFICAÇÃO NACIONAL

Uma vez tipificada a GS, deveria se enquadrar na proteção social 

básica ou especial? 

Sendo especial, seria de alta ou de média complexidade? 

Trata-se de serviço ou de programa? 

Há necessidade de ordem judicial para proceder a inclusão de uma 

criança no Programa (ou Serviço).

Para responder a estas indagações, há de se perlustrar o ordenamento 

jurídico em busca da melhor interpretação possível, sempre em busca da 

proteção integral prometida pelo constituinte.
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Lei 8.742/93 (LOAS), art. 23: são “serviços” 

socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria 

de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades 

básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos 

nesta Lei.

Portanto, em breve resumo, serviços são consideradas as 

atividades continuadas, sem interrupção, que visem melhorar a 

qualidade de vida da população, voltadas para as necessidades básicas.
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Ex: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que integra 

a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de 

prestação continuada, nos CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação 

de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos 

familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência 

familiar e comunitária.

Ex: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI), que integra a proteção social especial e consiste no apoio, 

orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 

violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas 

públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos.
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Lei 8.742/93, art. 24: “programas” de assistência social compreendem ações 

integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos 

para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Em outras 

palavras, programas têm começo, meio e fim. Serviços não.

Ex: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter 

intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do 

SUAS, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de 

serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de 

trabalho.

Portanto, GS teria que ser um SERVIÇO (CONTINUADO)!!
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Proteção social básica ou especial? Sendo especial, seria de alta ou 

de média complexidade? 

O objetivo da proteção social básica é prevenir situações de 

vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades 

e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Logo se vê que a proteção social básica não seria o nível mais 

adequado para atender crianças e adolescentes em situação de grave 

violação de seus direitos. Havendo a constatação de que a criança ou 

adolescente já se encontra com seus direitos violados, a proteção social 

básica deixa de ser o nível de atendimento mais adequado.
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Considerando que as políticas sociais básicas não tiveram a potência 

necessária para evitar a violação de direitos, o caso transcende para o nível da 

proteção social especial, que se divide em média e alta complexidade. 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem 

atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos já violados, mas cujos 

vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. 

Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 

direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 

sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de 

condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e 

social.
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MÉDIA COMPLEXIDADE

A guarda subsidiada seria uma excelente opção para o sistema de 

garantias de direito, nos casos em que se constatar que a situação econômico-

financeira da família está trazendo desordem e algum tipo de negligência familiar 

com os filhos.

Teria viés preventivo, com intervenções direcionadas para a promoção de 

direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 

sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto 

de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco 

pessoal e social visando evitar, por exemplo, o acolhimento institucional de 

uma criança, 
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Visualizando a Guarda Subsidiada no ECA

ECA, art. 90: as entidades de atendimento são responsáveis pelo planejamento e 

execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, e 

elenca quais são os regimes de atendimento, dentre eles, o primeiro inciso trata da “orientação e 

apoio sociofamiliar”.

ECA, art. 101 da Lei 8.069/90, quando cuida das medidas de proteção, explica que, 

verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, 

algumas medidas, dentre elas o inciso II trata da “orientação, apoio e acompanhamento 

temporários”. 

Resumo = Guarda subsidiada pode ser alocada na proteção social de média 

complexidade, como serviço disponível às famílias para “orientação, apoio e acompanhamento 

temporários”, numa estratégia para evitar a institucionalização das crianças, sob pena de se 

confundir com um programa comum de transferência de renda.
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E a Família Natural?

Conseguimos visualizar a possibilidade do juiz aplicar a medida de “orientação, 

apoio e acompanhamento temporários” e INSERIR na GS tanto a família extensa, 

como também a própria família natural, em casos bem específicos. 

Em outras palavras, a guarda subsidiada funcionaria para os fins previstos na 

média complexidade, como uma estratégia para evitar a institucionalização ou até 

mesmo o rompimento de vínculos.

A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a 

perda do poder familiar, conforme bem descrito no art. 23 da Lei 8.069/90, entretanto, 

não é incomum que essa situação de extrema pobreza, mesmo com programas de 

transferência de renda, seja o fator principal de disfunção familiar.
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Na prática, visualizamos o funcionamento do serviço de família guardiã nesse 

nível intermediário (Média Complexidade) da seguinte forma: Ex. Conselho Tutelar, pelo 

art. 136, p. ún. Lei 8.069/90, representa e o MP ajuíza ação de afastamento da criança 

do convívio familiar (art. 101, §2º), requerendo aplicação medida de acolhimento. 

Durante a instrução, ouvida a equipe, detecta-se que a melhor estratégia seria 

a utilização do serviço da família guardiã, uma vez que as violações de direitos não foram 

tão graves e decorreram principalmente das privações financeiras da família. 

Nessa hipótese, os pais (ou a família extensa) permanecem com a guarda da 

criança, porém, ingressam no serviço de guarda subsidiada, por meio de ordem judicial, 

a fim de receberem “orientação, apoio e acompanhamento temporários” (art. 101, II, 

da Lei 8.069/90).
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Em alguns desses casos, mesmo com todo esse aparato e auxílio estatal, haveria de 

ocorrer situações em que a família continuaria a expor a criança em situações de risco, 

daquelas previstas no art. 98 ECA, o que poderia ensejar a aplicação de outra medida de 

proteção mais incisiva.

Nesse contexto, a proteção social de média complexidade não teria sido 

suficiente para emancipar a família e retirá-la da situação exposta, sendo necessário evoluir 

para a proteção social especial de alta complexidade, que tem por objetivo contribuir para a 

reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das 

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das 

situações de violação de direitos. 

Chegamos na “UTI” da assistência social.
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ALTA COMPLEXIDADE

A guarda subsidiada também pode ser desenhada para funcionar nesse nível máximo 

de proteção, numa estratégia de desinstitucionalização (pode ser útil para restabelecer vínculos 

familiares). Já houve uma situação de risco constatada, com a consequente aplicação de medida 

de proteção de acolhimento institucional = já existe um processo judicial + emissão da guia de 

acolhimento, ou seja, estamos a tratar da proteção social especial de alta complexidade.

A GS facilitaria a aplicação da medida de proteção “orientação, apoio e 

acompanhamento temporários” além da bolsa-auxílio para a família natural ou extensa das 

crianças que já estejam nos serviços de acolhimento institucional ou familiar.

A premissa seria escolher os casos com bastante critério, para evitar qualquer 

pretensão de transformar a guarda da criança numa fonte de renda, sem os correspondentes 

cuidados parentais.
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Caso a GS se destine a essa finalidade de retirar as crianças dos serviços 

de acolhimento, por meio da promoção das famílias e consequente reintegração 

familiar, tal estratégia se mostraria totalmente condizente com o princípio 

constitucional da proteção integral.

Nesse contexto de desinstitucionalização, presume-se que os casos seriam 

bastante graves, com vínculos familiares muito fragilizados, o que ensejaria a 

intervenção de equipes técnicas altamente treinadas para realmente atender e 

acompanhar essas crianças e adolescentes ao retornarem para suas famílias. 

Os recursos humanos para atendimento de casos desta magnitude devem 

estar preparados para detectar os mais leves sinais e sintomas de maus-tratos e 

outras violações de direitos, ex vi do art. 70-B da Lei 8.069/90. 
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A eventual tipificação poderia abranger as duas 

possibilidades aos municípios, deixando claro que não se tratam de 

hipóteses excludentes. 

Haverão casos em que se fará necessária a GS como:

(1) estratégia preventiva de fortalecimento de vínculos 

(PAEFI) e noutra hipótese 

(2) a GS será usada como estratégia para desligar uma 

criança do SAI para reintegrá-la à sua família de origem ou 

extensa/ampliada.
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Talvez seja mais vantajoso aos Municípios alocarem esse serviço de GS na proteção 

especial de alta complexidade, porque abrangeria os casos mais complexos e os de média.

Nos casos de média complexidade, considerando que não houve a aplicação da 

medida de acolhimento, caberá ao CREAS identificar, por meio do PIA, se a concessão da guarda 

subsidiada contempla as reais necessidades daquela criança ou adolescente e de sua família.

Em todos os casos haverá necessidade de ordem judicial para o ingresso da 

família na GS, pois há necessidade de concessão de guarda estatutária da criança, como 

medida protetiva, hipótese com reserva de jurisdição (art. 101, IX da Lei 8.069/90).

No que concerne aos casos das crianças e adolescentes já acolhidos, com mais razão 

haverá a necessidade de ordem judicial para se efetuar o desligamento do serviço de acolhimento 

e a concessão da guarda subsidiada para a família extensa (sem afastar a possibilidade da 

família natural).
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Foster Care = Diferentemente da GS, o Serviço de acolhimento em 

famílias acolhedoras (SFA) foi oficialmente tipificado na Res. 109/2009 CNAS.

Conceito: acolhimento em residências de famílias acolhedoras 

cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por 

meio de medida protetiva (art. 101, VIII da Lei 8.069/90), em função de 

abandono, maus-tratos, negligência ou outras violações de direitos ou, até 

mesmo quando as famílias ou responsáveis se encontrem temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja 

trabalhada a reintegração familiar ou, sendo inviável, encaminhados para 

colocação em família substituta. 
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CARACTERÍSTICAS

● Assegura atendimento em ambiente familiar (e não institucional)

● Garante o mesmo tipo de cuidado e atenção que qualquer outra criança receberia de 

seus pais ou responsáveis, exatamente por reproduzir o mesmo modelo familiar tradicional. 

● É medida de proteção por meio da qual uma criança ou adolescente, afastada 

temporariamente de sua família de origem, permanece sob os cuidados da denominada 

família acolhedora, até que sua família se reorganize a fim de restabelecer o poder familiar. 

● A família acolhedora é formada por uma família, nos seus mais diferentes arranjos, que é 

selecionada, capacitada e cadastrada no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

(SFA) de crianças ou adolescentes do Município. 
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O serviço de acolhimento em famílias acolhedoras (SFA) é uma política 

pública referenciada pelo ECA, de âmbito nacional, contemplada como uma 

proposta que legalmente deve ser implementada, situada no nível máximo 

de proteção: a Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

Crítica: pouco difundida no País, embora tipificada no Estatuto desde 

2009, a partir da Lei 12.010. 

Embora esse serviço se encontre plenamente consolidado em outros 

países, especialmente nos europeus e da América do Norte, além de contar 

com experiências exitosas no Brasil que poderiam ser rapidamente 

replicadas.
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Segundo os dados oficiais da Secretaria Nacional de Assistência Social 

(Censo Suas 2018), o Brasil possui atualmente 2.834 serviços de acolhimento 

institucional (SAI) para cuidar de um universo de 31.769 crianças e 

adolescentes. 

Por outro lado, possui apenas 332 serviços de acolhimento em famílias 

acolhedoras (SFA), que cuidam de 1.377 crianças e adolescentes. 

Vide imagem (extraída do Censo Suas) que bem ilustra os dados acima 

mencionados, dando-nos a dimensão dos desafios para se alcançar a 

expansão qualificada do serviço de acolhimento em famílias acolhedoras 

(SFA) no Brasil:
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Outra crítica: nomenclatura do serviço

A criança ou adolescente não é acolhida por sua família (de origem ou 

extensa), mas por pessoas previamente cadastradas e capacitadas, as 

quais não mantém vínculos de afinidade e afetividade, e alguns consideram 

que o nome “acolhimento familiar” pode gerar certa confusão. 

Vale lembrar que nos países anglo-saxões o termo foster care já é 

absolutamente consagrado, de modo que o termo possibilita que qualquer 

pessoa entenda seu real significado, o que ainda não ocorre no Brasil.
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Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

(BRASIL, 2009, p. 82): o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras (SFA) é indicado para crianças 

e adolescentes de 0 a 18 anos, que estão em medida protetiva, e, particularmente adequado, ao 

atendimento de crianças e adolescentes cuja avaliação da equipe técnica do programa indique 

possibilidade de retorno à família de origem, ampliada ou extensa, salvo casos emergenciais, nos 

quais inexistam alternativas de acolhimento e proteção.

Defendemos essa modalidade para todas as crianças e adolescentes…

Art. 50, § 11.  Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou o 

adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em 

programa de acolhimento familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

Mesmo para aquelas em processo de colocação em família substituta na perspectiva de que esse 

modelo de atendimento, se bem planejado e executado, tende a ser mais benéfico para todos os 

usuários.
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Em regra, cada família acolhedora pode acolher uma criança/adolescente 

por vez, salvo quando se tratar de grupo de irmãos, quando esse número 

poderá ser ampliado para cumprir a regra descrita no art. 28, §4º da Lei 8.069/90. 

Este tipo de acolhimento é realizado por meio de um termo de guarda 

provisória, solicitado pelo serviço de acolhimento e expedido pela autoridade 

judiciária para a família acolhedora previamente cadastrada.

Em muitos casos, entretanto, na falta de família extensa e de serviços de 

acolhimento em famílias acolhedoras (SFA) que possam dar esse suporte, as crianças 

são comumente institucionalizadas, muitas vezes em entidades distantes de seu 

domicílio.  
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DA PREFERÊNCIA LEGAL

Art. 34. (...)

§1º 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. 

Art. 50, §11. Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado na adoção 

de criança ou o adolescente aptas e cadastradas no SNA, sempre que possível 

e recomendável, estas crianças devem ser colocadas sob guarda de família 

cadastrada em programa de acolhimento em famílias acolhedoras (SFA).



  

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

CAPACITAÇÃO

As famílias acolhedoras credenciadas devem ser capacitadas para o 

acolhimento de crianças e adolescentes, de modo que compreendam a 

necessária preservação, o fortalecimento ou a reconstrução dos vínculos com a 

família de origem, bem como a preservação do vínculo entre grupos de irmãos.

Essa capacitação deve ser permanente de modo a evitar que essas famílias 

acolhedoras se confundam com “pais substitutos”, uma vez que não há a 

intenção de adotar, aliás, uma das proibições no momento do cadastro é 

exatamente já estar cadastrado no sistema nacional de adoção (art. 34, 

§3º, ECA).
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Polêmica: Conselho Tutelar pode proceder ao acolhimento em famílias acolhedoras 

(SFA) sem ordem judicial?

Atribuições do Conselho Tutelar estão definidas no art. 136 do ECA (e em outros 

artigos esparsos) e no inciso I deste artigo está posto que o Conselho deve atender as 

crianças e adolescentes aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII da Lei 8.069/90. 

Ao compulsar esses incisos I a VII do art. 101 do Estatuto visualizamos que o SFA não 

está neles contido, mas ao contrário, se encontra no inciso VIII. 

Para além disso, no inciso IX está posta a medida de colocação em família substituta, a 

qual só pode ser concretizada mediante ordem judicial nas ações de guarda, tutela e 

adoção.
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Existe a polêmica quanto a esse tema por uma questão básica, ligada 

aos princípios que norteiam o Estatuto, especialmente vinculados ao 

direito fundamental à convivência familiar e comunitária.

Para aumentar a celeuma: o art. 93, caput, da Lei 8.069/90, diz que as 

entidades que mantenham programa de acolhimento institucional 

poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e 

adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, 

fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da 

Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade.
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Nossa interpretação 

Se existe autorização legal para se proceder ao acolhimento institucional sem ordem 

judicial, desde que de forma excepcional e de urgência, faz sentido a extensão interpretativa 

que autorize o Conselho Tutelar a proceder ao acolhimento familiar, até mesmo com base na 

regra comum de que quem pode o mais pode o menos. 

Se há autorização para se afastar uma criança ou adolescente do domicílio familiar com 

destino a um SAI, não faz sentido essa restrição se o objetivo é o encaminhamento para um 

serviço, reconhecidamente, mais protetivo e mais acolhedor. 

Importante frisar que, nesses casos, não será o Conselho Tutelar quem escolherá a 

família acolhedora, mas o órgão gestor do serviço de acolhimento em famílias 

acolhedoras (SFA), baseado no perfil das famílias cadastradas.
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CUIDADO 

A manutenção ou a reintegração de criança e do adolescente à sua família sempre se 

mostra preferencial em relação a qualquer outra providência de cunho protetivo, em outras 

palavras, não se pode banalizar o acolhimento em famílias acolhedoras (SFA) por “achar” 

que se trata de um serviço mais humanizado. 

É preciso considerar sempre a prioridade a ser dada à manutenção de crianças e 

adolescentes no seio da família de origem, seja ela qual for, evitando-se a separação, com 

todas as suas implicações. 

Entretanto, quando esse afastamento for inevitável, cabe ao Município ofertar esse 

serviço de acolhimento em famílias acolhedoras (SFA), por ser prioritário ao acolhimento 

institucional, na forma do  §1º do art. 34 da Lei 8.069/90.



  

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

ATENÇÃO

A verdade é que ainda existem muitas falhas na implantação desse serviço 

Brasil afora, o que tem levado muitos municípios a simplesmente evitar sua 

implantação, cedendo à maior facilidade na instalação do serviço de 

acolhimento institucional. 

A falta de reconhecimento e profissionalização dessas famílias, aliado à 

desorganização dos municípios, falta de preparo e inexperiência dos 

profissionais, falta de recursos, ausência de supervisão, enfim, todas essas 

mazelas conduzem ao status atual de invisibilidade do serviço de acolhimento 

em famílias acolhedoras (SFA).
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● Bolsa-Auxílio 

Cabe lembrar que o ECA não menciona, de forma taxativa, sobre o repasse 

de subsídios às famílias acolhedoras, porque se trata de um serviço voluntário, 

embora se trate de uma prática e um elemento importante na organização e 

desenvolvimento do serviço. 

Isto porque apoia as famílias na provisão das despesas para atendimento às 

necessidades e aos cuidados prestados aos acolhidos, notadamente para 

nutrição, higiene pessoal, vestuário, lazer, entre outros aspectos. Essa previsão 

da bolsa-auxílio costuma ser trazida nas leis municipais que instituem o serviço 

com a previsão de subsídios financeiros à família acolhedora.
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Crítica: ausência de um pagamento de subsídio decente para um 

trabalho complexo e extremamente exigente no que se refere ao 

emocional, físico e financeiro (prática profissional do acolhimento). 

Ato custo ao lidar com crianças advindas de condições 

extramente vulneráveis, sofridas, maltratadas, que demandam um 

trabalho de alto nível, daí a inquietação a respeito da não 

profissionalização de um serviço de alta complexidade.
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Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em Serviço de 

Acolhimento/MDS realizado pela Claves/Fiocruz/2010 (Fiocruz/Brasil, p. 

308):

Na maioria (90,3%) dos serviços de acolhimento em famílias acolhedoras 

(SFA) há repasse de subsídios para as famílias acolhedoras, sendo o menor 

percentual encontrado nas regiões Norte (60%) e Nordeste (71,4%). 

Ficou consignada a necessidade de se repassar maior subsídio financeiro 

para o acolhimento de crianças e adolescentes específicos, a exemplo dos 

que necessitam de cuidados especiais, uma vez que exigem despesas 

maiores em relação à saúde, à alimentação e à higiene pessoal. 
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Atenção: vedação das famílias acolhedoras de adotarem a criança ou 

adolescente que estavam cuidando. Um dos requisitos para se cadastrar como 

família acolhedora é exatamente não estar cadastrado como pretendente à adoção. 

Isso decorre da necessidade de as famílias acolhedoras compreenderem seu 

verdadeiro papel de cuidadores e não de pais adotivos. 

Nesse viés, caso houvesse a profissionalização desse serviço, estas famílias 

treinadas, cientes de seus efetivos papéis, poderiam compreender com mais clareza 

as chegadas e saídas dos acolhidos, evitando (suavizando) qualquer sentimento de 

perda.



  

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

● PL 775: confunde família acolhedora com pretendentes à adoção!  

Permite que famílias que se encontram na fila para adoção possam 

funcionar como famílias acolhedoras, com prioridade na adoção do 

acolhido. 

● Situação em 28/09/22: Aguardando a designação de relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

● Acolhimento, mesmo na modalidade familiar, não deixa de possuir os 

mesmos paradigmas técnicos e principiológicos de qualquer acolhimento, 

quais seja, a provisoriedade, excepcionalidade e transitoriedade. 
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PL 775 (críticas)

● As orientações indicam que o acolhedor não deve, à princípio, 
adotar, embora não se exclua tal possibilidade nas hipóteses de 
adoção necessária. 

● Adoção necessária: termo utilizado para a adoção de crianças e 
adolescentes com menos chances de encontrar um pretendente 
(crianças acima 8 anos de idade,  adolescentes, grupos de 
irmãos e crianças que possuam alguma doença ou deficiência).

● No Brasil não há fila de espera na adoção para os pretendentes 
interessados em adotar crianças nesse perfil.
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MITO DO APEGO

Uma das etapas mais complicadas para a implantação do SFA é o 

convencimento das famílias a se cadastrarem e entenderem qual é o seu 

verdadeiro papel. 

As dúvidas mais comuns estão ligadas ao afeto e vínculo, no sentido de ser 

impossível que a família acolhedora não se envolva emocionalmente com a 

criança. 

Outra dúvida constante, principalmente nos municípios de pequeno porte diz 

respeito ao receio de que a família biológica, afastada da criança, descubra o 

endereço da criança e faça “confusão na porta de casa”. 
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● Mito do Apego: Evidente que será criado vínculo e que o afeto será a base desse 

acolhimento e tudo isso se mostra essencial nas relações humanas, especialmente 

para esse público tão vulnerável e carente de pele. 

● Capacitação das famílias acolhedoras: orientação sobre o verdadeiro papel a ser 

exercido, deixando claro desde o início que o serviço não se confunde com adoção. 

● Receio das famílias (confusão na porta de casa): deixar claro que o objetivo do 

serviço é a reintegração familiar. Contato com a família de origem deverá acontecer, 

mas de forma organizada, planejada, com a ajuda dos técnicos da proteção especial e 

da equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. 

● O impedimento do contato com a família de origem é medida excepcional e só pode 

ser tomada se houver um motivo grave, por meio de ordem judicial.
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Mito do Apego: Por esses e outros motivos é que se mostra essencial a 

especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas 

diferentes áreas da infância, incluindo conhecimentos sobre direitos da criança e 

sobre desenvolvimento infantil (inciso VIII, art. 88, ECA). Sem essa capacitação, 

o poder de esclarecimento e convencimento reduz drasticamente.

Divulgação do serviço: feita com folders, banners e panfletos, colocados e 

distribuídos em ônibus, outdoors e faixas em lugares públicos, comunicação em 

rádio e televisão, entrevistas e palestras em diferentes instituições. 

Desafio: inserir o tema numa novela da Globo, acionar os famosos (influencers, 

youtubers, etc).
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Campanhas de estímulo

Art. 87, inciso VII da Lei 8.069/90: previsão de campanhas de estímulo 

ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados 

do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças 

maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com 

deficiências e de grupos de irmãos. 

Essa mobilização da opinião pública se mostra indispensável à plena 

participação dos diversos segmentos da sociedade, conforme inciso VII do 

art. 88, também da Lei 8.069/90.
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Cadastramento das famílias acolhedoras

● As famílias que forem consideradas aptas a serem acolhedoras deverão 

formalizar sua inscrição no Serviço, com o preenchimento da ficha de cadastro, 

onde constam os documentos necessários, informações sobre toda a família e 

indicação quanto ao perfil de criança/ adolescente que se julga capaz de 

acolher. 

● As Orientações Técnicas para os serviços de acolhimento aprovadas pela 

Resolução Conjunta nº 01/2009 (BRASIL, 2009) ressaltam a importância de se 

ouvir a opinião da família quanto a este aspecto, ainda que durante o processo 

de capacitação essa avaliação possa se modificar. 
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Cadastramento

É nesse primeiro momento que se identifica possíveis motivações equivocadas, tal como 

interesse em adoção, portanto, de imediato as informações devem ser claras e objetivas, de modo a 

evitar mal-entendidos e poupar tempo e envolvimento emocional da equipe e dos pretendentes ao 

acolhimento.

Verificar se as famílias atendem aos critérios mínimos exigidos para a função, inclusive em 

relação ao desejo, disponibilidade e concordância de todos os membros do núcleo familiar em 

acolher e participar dos encontros de seleção, capacitação e acompanhamento.

A documentação necessária deve ser encaminhada pela coordenação do Serviço à Vara da 

Infância e Juventude, para que, nos casos em que houver necessidade de se acolher uma criança ou 

adolescente, o juiz possa emitir, com presteza, o termo de guarda e responsabilidade à família 

cadastrada.
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Processo de implementação 

Recomenda-se que seja amplamente discutido com o sistema de justiça, 

como forma de romper qualquer tipo de estigma ou preconceito, sob pena 

de todo o esforço se perder, afinal, cabe ao juiz conceder o termo de guarda 

às famílias acolhedoras. 

Também devem ser chamados para esse diálogo o órgão gestor da 

política de Assistência Social, e os demais atores do Sistema de Garantia de 

Direitos, devendo-se observar a possibilidade dos serviços serem 

regionalizados, quando a demanda não justificar implementação municipal. 
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PRAZO DO ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

Art. 19, §2º, ECA: permanência da criança e do adolescente nos serviços de acolhimento institucional (SAIs) 

não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 

interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

Essa mesma regra se aplica ao serviço de acolhimento em famílias acolhedoras (SFA) porque, embora a Lei 

não tenha sido expressa, a medida de acolhimento, seja familiar ou institucional, se submete aos princípios da 

brevidade e provisoriedade. Buscar a solução definitiva para o caso, que é o retorno à família natural ou 

extensa ou a colocação em família substituta por meio da adoção. 

PIA: Uma vez determinado e promovido o acolhimento em famílias acolhedoras (SFA), será elaborado pela 

equipe responsável pelo serviço, um plano individual de atendimento (PIA), que deverá considerar a opinião da 

criança e/ou do adolescente e a oitiva dos pais ou responsáveis, sempre visando ao breve retorno do acolhido 

ao núcleo familiar originário e deverá conter notadamente os compromissos assumidos pelos pais ou 

responsáveis, bem como a previsão das atividades a serem desenvolvidas para o alcance da reintegração.
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Trabalho essencial da equipe técnica: 

(1) atender a família de origem visando à reintegração da criança ou adolescente 

(2) acompanhar o acolhido na família acolhedora e 

(3) acompanhar a família acolhedora, normalmente por meio de visitas, entrevistas, 

elaboração de relatórios, seleção, formação continuada e acompanhamento das famílias 

acolhedoras, desenvolvimento de ações com a família de origem, participação em reuniões 

de equipe para discussão dos casos e realização de atendimentos na sede do SFA. 

Há de se ter maior preocupação com os adolescentes acolhidos, sempre pensando no 

fortalecimento da autonomia, dos vínculos comunitários e qualificação profissional, de modo a 

ofertar a devida preparação gradativa para o desligamento do serviço e exercício da vida adulta.



  

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

Papel da Equipe Técnica

Elaborar e enviar relatórios à Vara da Infância e Juventude indicando a evolução 

da situação do acolhido na família. 

Os relatórios devem ser feitos periodicamente (semestral), notadamente quando 

se constatar a possibilidade de reintegração familiar, e requisições judiciais podem 

ocorrer a qualquer momento. 

Esse relatório serve para subsidiar a decisão judicial sobre a reintegração do 

acolhido à sua família, ou ao contrário, no sentido do Ministério Público ajuizar a 

ação de destituição do poder familiar (§9º, art. 101), tendo como justa causa as 

regras dispostas no art. 1.638 do Código Civil.
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Recursos Humanos

Orientações Técnicas para os serviços de acolhimento (BRASIL, 2009, p. 91/92):

01 Coordenador e 02 profissionais (um psicólogo e um assistente social) para o 

acompanhamento de até 15 famílias de origem e 15 famílias acolhedoras, com carga horária 

mínima indicada de 30 horas semanais. 

Em se tratando de serviços de acolhimento desenvolvidos por ONGs, a equipe 

técnica deverá pertencer ao quadro de pessoal da entidade ou ser cedida pelo órgão 

gestor da Assistência Social ou por outro órgão público ou privado, exclusivamente para 

esse fim. Em ambos os casos, deverá ser respeitado o número mínimo de profissionais 

necessários, a carga horária mínima e o cumprimento das atribuições inerentes.
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O financiamento do serviço de acolhimento em famílias 

acolhedoras (SFA) pode se dar:

1) por meio do orçamento público municipal;

2) por meio do cofinanciamento com outro ente federado;

3) pelo processo de regionalização do serviço; 

4) recursos do fundo da infância e adolescência – FIA;
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1) ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL

Saúde (15%) X Educação (25%) 

E a política de assistência social? PEC 383/17 (o texto determina a destinação de 1% das 

Receitas Correntes Líquidas da União para o SUAS).

Nos municípios não há vinculação das receitas dos impostos = art. 167, inciso IV da 

Constituição Federal.

Cabe aos entes municipais alocarem os recursos próprios necessários para o 

atendimento das ações, serviços e programas da assistência social, respeitando o princípio da 

prioridade absoluta na formulação e execução das políticas sociais públicas e a destinação 

privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude, conforme art. 4º do ECA. 
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Art. 87 da Lei 8.069/90 = linhas de ação da política de atendimento = são consideradas verdadeiros 

comandos normativos, “de execução obrigatória, cujo descumprimento legitima o ajuizamento das ações de 

responsabilidade a que faz alusão o art. 208 da lei” (MACIEL, 2011, p. 400). Dentre estes comandos, vale 

destacar:

(a) a obrigação dos municípios no atendimento das políticas sociais básicas (inciso I)

(b) serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social e de 

prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências (inciso II)

(c) políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar 

e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes (inciso VI) 

(d) campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados 

do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 

necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos (inciso VII).
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Do funcionamento do SGDCA

Para bem atender a todas essas necessidades, cabe ao município, 

devidamente assessorado pelo Conselho Tutelar (art. 136, inciso IX, da Lei 

8.069/90), alocar os recursos próprios suficientes nas peças orçamentárias 

(PPA/LDO/LOA).

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), por sua vez, deve exercer seu protagonismo institucional ao 

deliberar e controlar a política pública da infância e juventude, 

consoante preconizado pela Constituição Federal, em seu art. 204.
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CMDCA tem a missão constitucional e legal de conhecer a 

realidade do território, elaborar estudos e diagnósticos e, com base 

neles, controlar as ações governamentais na área da criança e do 

adolescente. 

Doutrina e a jurisprudência = resoluções publicadas pelos 

conselhos de direito (nas três esferas), não são atos administrativos 

meramente discricionários, mas ao contrário, as resoluções vinculam o 

gestor à decisão tomada pelo colegiado na esfera de suas atribuições. 



  

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

Da atuação ministerial

Seguindo essa lógica, cabe ao MP fomentar, no exercício de seu papel de fiscal da 

ordem jurídica (e zelando pelos direitos fundamentais), o diálogo interinstitucional, 

especialmente com as Secretarias de Assistência Social, os Conselhos da 

Assistência Social e os Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente, a fim de 

ver implantado o serviço de acolhimento em famílias acolhedoras (SFA) = art. 3º, inciso I 

da Recomendação nº 82/2021 do CNMP.

Aliás, há de se destacar a importância desta Recomendação nº 82/2021 do 

CNMP no atual contexto em que diversos movimentos da sociedade civil (ex. Coalizão) e 

do Estado debatem a necessária e gradativa substituição do modelo de atendimento 

institucional para o familiar.
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Nesse compasso, o inciso I do art. 1º da citada Recomendação explica que um 

dos objetivos da Recomendação é orientar a concentração de esforços na 

atuação do MP, visando a salvaguardar o direito à convivência familiar e 

comunitária das crianças e dos adolescentes mediante ações que promovam: “I 

- a ampliação do serviço de acolhimento familiar (SFA)”.

Outro item recomendado (art. 3º, inciso II) diz respeito à necessidade do 

Promotor de Justiça verificar a existência dos planos municipais de convivência 

familiar e comunitária e, caso estes não existam, promover ações, em âmbito 

municipal, para sua assimilação pelos entes públicos e pela comunidade, tendo como 

parâmetro o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). 
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Os planos municipais de convivência familiar e comunitária deverão delimitar 

as competências e responsabilidades de cada secretaria no que se refere ao 

atendimento das crianças acolhidas pelas famílias acolhedoras. 

Esse atendimento integrado das diversas pastas se mostra fundamental para 

o êxito no atendimento não apenas dos acolhidos, mas das famílias de origem, 

famílias extensas e as próprias famílias acolhedoras.

Ademais, o plano municipal de convivência familiar e comunitária deverá 

indicar a fonte dos recursos para o financiamento do serviço, ou, se não houver 

indicação no bojo do plano durante sua elaboração, deverá pelo menos demonstrar 

quais serão os esforços dirigidos para financiar o serviço.
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2) COFINANCIAMENTO OBTIDO DE OUTRO ENTE FEDERADO

A Res. nº 23 de 27 de setembro de 2013 do CNAS aprovou critérios de elegibilidade e 

partilha dos recursos do cofinanciamento federal para expansão qualificada e 

reordenamento dos serviços de acolhimento institucional (abrigo e casa-lar), serviço 

de acolhimento em família acolhedora e serviço de acolhimento em repúblicas. 

Os municípios interessados deveriam cumprir uma série de requisitos e realizar o 

aceite, assumindo os compromissos e as responsabilidades dela decorrentes. 

Desde 2013 não tivemos outros editais disponibilizando cofinanciamento pelo 

governo federal, de modo que resta aos municípios negociar eventuais aportes financeiros 

dos Estados.
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A Lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), em seu art. 28, alterou 

o artigo 34 do ECA, no sentido de a União apoiar a implementação de serviços de 

acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor 

de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em 

residências de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no 

cadastro de adoção. 

O art. 4º da Recomendação nº 82 do CNMP recomenda aos membros do 

Ministério Público Federal que acompanhem o cofinanciamento federal aos serviços de 

acolhimento, exatamente na perspectiva de fomentar esse debate com a União Federal, 

a fim de tentar viabilizar a ampliação do orçamento da política de assistência social no país. 
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A Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993), em seu art. 13 atribui uma série 

de responsabilidades aos Estados, devendo-se frisar a obrigação destes em: 

(…)

II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, 
os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito regional ou 
local; 

(...)

IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios 
municipais na prestação de serviços de assistência social; 

V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal 
justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do 
respectivo Estado; 

VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e 
assessorar os Municípios para seu desenvolvimento.
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3) REGIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO

A citada Recomendação nº 82 do CNMP orienta os membros do MP que:

a) atentem para o resultado dos trabalhos técnicos produzidos pela Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) do SUAS e pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

b) verifiquem se há planos e estratégias discutidas em âmbito estadual, a fim de evitar 

dissensos quanto ao macroplanejamento dessa política pública;

c) promover articulação em rede dirigida a uma atuação harmônica e eficaz com outros 

órgãos do sistema de garantia de direitos e com os Poderes Executivos Estaduais e Distrital, 

com vistas à otimização dos projetos de ampliação da oferta dos serviços de acolhimento 

familiar (SFA), para o que se deve considerar a possibilidade de regionalização do serviço, nos 

termos da Resolução nº 31/2013 do CNAS. 
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Esta orientação visa atender à regra posta na Resolução nº 31/2013 do CNAS que 

salienta que o desenho da regionalização dos Serviços de Acolhimento devem ser objeto de 

pactuação na Comissão Intergestores Bipartite – CIB e de deliberação do Conselho Estadual de 

Assistência Social – CEAS (art. 27). 

A referida Resolução, atendendo aos ditames do art. 13, V da LOAS, aprovou os princípios 

e diretrizes da regionalização no âmbito do SUAS, traçou parâmetros para a oferta regionalizada 

do PAEFI e do Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até 21 anos, e 

critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para expansão 

qualificada desses Serviços.

Importante destacar que essa Resolução autorizou o processo de regionalização dos 

seguintes serviços: (1) serviços de acolhimento institucional (abrigo e casa-lar); (2) serviço de 

acolhimento em família acolhedora e (3) serviço de acolhimento em repúblicas.
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Uma das orientações da Resolução (CNAS nº 31, de 31 de outubro de 2013) é que a implantação 

de serviços regionalizados deve priorizar microrregiões sem cobertura de serviços da Proteção Social 

Especial = considerando que a regionalização dos serviços da proteção social especial de média e alta 

complexidade é considerada estratégica para se garantir a universalização do acesso da população 

aos serviços especializados do SUAS.  

O art. 14 da citada Resolução cuida da oferta regionalizada dos Serviços de Acolhimento para 

Crianças, Adolescentes e Jovens como estratégia para garantir a sua oferta à população dos Municípios: 

I – com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes;  

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.  
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Nos casos de regionalização do serviço de acolhimento, 

convém aos promotores de Justiça com atribuição de 

fiscalização nos municípios correspondentes à região atuar de 

forma coordenada e planejada, exacerbando-se o princípio 

institucional da unidade do Ministério Público em sua função de 

zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

constitucionais, nos termos das previsões do art. 127, §1º, c/c 

art. 129, II, ambos da Constituição Federal.
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4) RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Recomendação nº 82 do CNMP = alertou quanto ao financiamento dos serviços de acolhimento 

familiar com os valores arrecadados pelo FIA = vide § 2º do art. 260 da Lei nº 8.069/1990 e inciso II do art. 

15 da Res Conanda nº 137/2010.

Utilização de verbas do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) para o financiamento do serviço 

de acolhimento se tornou cogente com a redação dada pelo Marco Legal da Primeira Infância aos 

artigos 34, §4º e art. 260, §2º, ambos da Lei 8.069/90. Vide:

Art. 260, §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 (1) incentivo ao acolhimento, sob a 

forma de guarda, de crianças e adolescentes e (2) para programas de atenção integral à primeira 

infância em áreas de maior carência socioeconômica e (3) em situações de calamidade
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O §4º do art. 34 da Lei 8.069/90 declarou a possibilidade de serem utilizados recursos 

federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em 

família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora .

Quanto à utilização dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), localizamos o 

seguinte entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE, 2005): 

“Os Municípios que contam com programa de acolhimento em famílias acolhedoras (SFA) 

podem utilizar recursos do FIA para pagamento de subsídio à família acolhedora (art. 34, §4º, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente)” (item 7 do prejulgado n.º 1681). 

A utilização desses recursos do FIA deve sempre ser previamente aprovada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em atenção à Resolução n. 137/2010 do 

Conanda. 
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Embora haja essa linha de entendimento quanto à possibilidade de se utilizar recursos do FIA 

para pagar a bolsa-auxílio às famílias acolhedoras, existe outra corrente que defende que esse 

recurso só pode ser utilizado para ações complementares ao Serviço de Família Acolhedora, 

como, por exemplo: formação das famílias, capacitação da equipe técnica e do sistema de garantia de 

direitos, promoção de campanhas de sensibilização para a adesão da comunidade ao serviço e 

execução de programas e projetos para crianças e adolescentes acolhidos, entre outros.

Essa corrente defende, ainda, que o subsídio para as famílias deve ser custeado com recursos 

próprios do Município, destacando-se, sempre, a prioridade absoluta preconizada pela Constituição 

Federal no art. 227.

Independentemente de qual será a fonte de financiamento do serviço de acolhimento em famílias 

acolhedoras, cabe ao Ministério Público tencionar esse debate nos municípios, a fim de viabilizar a 

implantação qualificada do serviço ou até mesmo sua expansão, no processo de reordenação e 

substituição gradativa do atual modelo de institucionalização para o modelo de atendimento familiar.
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DIVERGÊNCIA

Possibilidade de se utilizar recursos do FIA para pagar a bolsa-auxílio às famílias 

acolhedoras

Outra corrente defende que esse recurso só pode ser utilizado para ações 

complementares ao Serviço de Família Acolhedora, como, por exemplo, formação das 

famílias, capacitação da equipe técnica e do sistema de garantia de direitos, promoção de 

campanhas de sensibilização para a adesão da comunidade ao serviço e execução de 

programas e projetos para crianças e adolescentes acolhidos, entre outros. 

Essa corrente defende, ainda, que o subsídio para as famílias deve ser custeado com 

recursos próprios do Município, destacando-se, sempre, a prioridade absoluta preconizada 

pela Constituição Federal no art. 227.
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Grupos de Irmãos = Art. 92 da Lei 8.069/90: preconiza que as entidades que desenvolvam SFA 

(ou SAI) deverão adotar, dentre outros princípios, o não desmembramento de grupos de irmãos, logo, 

cada família acolhedora deverá acolher uma criança/adolescente por vez, exceto quando se tratar 

dessa situação. De outro lado, em se tratando de grupo de mais de dois irmãos, é importante que 

seja realizada avaliação técnica para verificar se não seria mais adequado o acolhimento em outra 

modalidade de serviço, como por exemplo Casa lar. 

Desligamento do serviço: deve ocorrer mediante decisão judicial (art. 101, VIII da Lei 8.069/90).

(1) ocorre quando for avaliado pela equipe técnica acerca da possibilidade de reintegração 

familiar (à família de origem, nuclear ou extensa). 

(2) colocação em família substituta, por meio de guarda, tutela ou adoção

(3) alcance da maioridade
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Desligamento do Serviço

A família acolhedora, em conjunto com a equipe técnica do serviço, deve preparar a 

criança ou adolescente para essa nova etapa de sua vida, com todas as mudanças 

inerentes. 

Processo de transição do regime de acolhimento para uma fase subsequente deve levar 

em conta o sexo, a idade, a maturidade e as circunstâncias particulares da criança e incluir 

aconselhamento e apoio, principalmente para evitar que ela seja revitimizada. 

Quando estiverem para sair do acolhimento, as crianças e adolescentes devem ser 

incentivadas a participarem do planejamento da fase seguinte de sua vida. 
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● MUITO OBRIGADO!!!

● Contato: (63) 98432-6363

● Email: sidneyjunior@mpto.mp.br
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