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CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente

Assunto: O acolhimento familiar como modalidade preferencial

Caríssimo(a) colega,

Cumprimentando-o(a), cordialmente, vimos pelo presente ressaltar a

importância das Promotorias de Justiça permanecerem em contínua articulação, junto

aos gestores públicos e Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e da

Assistência Social dos respectivos Municípios , para a implementação ou manutenção de

programas de acolhimento familiar preferencialmente ao acolhimento institucional,

consoante preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 34, §1.º).

Como é de seu conhecimento, o acolhimento de crianças e adolescentes é

medida extrema e temporária, aplicada tão somente nas situações de grave ameaça ou

violação dos direitos infanto juvenis, quando imprescindível à sua efetiva proteção e

superior interesse.

Cumpre reforçar que a aplicação de qualquer medida protetiva à criança ou

adolescente deve ser pautada pelo seu direito à convivência familiar e comunitária. Esse

direito fundamental(1) impõe a todos o dever de assegurá-lo, com a mais absoluta

prioridade(2), em ambiente que garanta o seu integral e sadio desenvolvimento(3). Nesse

sentido, vislumbra-se que o acolhimento em ambiente familiar, quando necessário, é o

modelo que mais se aproxima ao que foi preconizado pela legislação infanto juvenil.

Tal modalidade pode ser implementada na forma de (i) família acolhedora,

em residências de famílias cadastradas no programa, e previamente preparadas para

receber crianças e adolescentes sob medida protetiva(4) ou (ii) guarda subsidiada junto à

família extensa ou ampliada da própria criança ou adolescente protegido(5).

Com o objetivo de viabilizar serviços de acolhimento familiar, previu-se a

possibilidade de utilização de recursos federais, estaduais e municipais para a

implementação e manutenção dessa modalidade como política pública (art. 34, §§ 3.º e



4.º/ECA). Nessa esteira, destaca-se a Recomendação CNMP n. 82/2021(6), que dispõe

sobre o aprimoramento da atuação do Ministério Público por intermédio: (i) da ampliação

dos serviços de acolhimento familiar; (ii) da redução do número de acolhidos

institucionalmente e; (iii) do acompanhamento do cofinanciamento federal aos serviços de

acolhimento, com vista à salvaguardar o direito à convivência familiar e comunitária das

crianças e dos adolescentes.

A predita normativa recomenda que os Promotores de Justiça promovam a

ampliação do diálogo interinstitucional, a fim de fortalecer o controle das políticas públicas

em atenção à convivência familiar e comunitária, e certifiquem-se quanto à existência dos

planos municipais afetos à matéria. Isso para que, em não havendo, acionem os gestores

municipais para a sua elaboração, com base no Plano Nacional de Convivência Familiar

e Comunitária, atentando-se, ainda, para as discussões a nível estadual, a fim de evitar

dissensos no macroplanejamento dessa política pública.

Além disso, é recomendado considerar, em articulação com os demais

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e Poder Executivo Estadual, a possibilidade

de regionalização do serviço de acolhimento familiar, com vistas à otimização e

ampliação do serviço. Em nível municipal, sugere-se pautar a discussão quanto ao

financiamento do serviço também com os recursos provenientes do Fundo dos Direitos

da Criança e do Adolescente.

Oportunamente, e considerando a importância da temática, reforça-se o

convite para o 2.º Encontro Online de Acolhimento Familiar - ENAFAM 2021, que

acontecerá na próxima semana, e que tem por objetivo informar e sensibilizar os

profissionais que trabalham com crianças e adolescentes em situação de risco, e a

sociedade em geral, para o serviço de acolhimento em família acolhedora. O evento

pretende promover debates sobre os desafios, avanços e experiências de serviços de

família acolhedora, como garantia à convivência familiar e comunitária(7).

Por fim, a título de subsídio, encaminham-se anexas as Leis Municipais que

instituem o Programa de Guarda Subsidiada na modalidade de família extensa ou família

acolhedora.(8)

Sendo essas as considerações, renova-se os votos de elevada estima e

distinta consideração, mantendo o Centro de Apoio da Criança, do Adolescente e

Educação à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.
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https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendao-n-82-2021.pdf
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