CÂMARA DOS DEPUTADOS

*PROJETO DE LEI N.º 7.047, DE 2014
(Do Sr. Paulo Freire)
Cria o Programa Família Acolhedora na Família Extensa, conforme art.
227 da Constituição Federal e arts. 4º, 25 e 101 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, visando propiciar o acolhimento de crianças e
adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54,
RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Esta lei institui, em âmbito nacional, o Programa
Família Acolhedora na Família Extensa para atender as disposições do art. 227,
caput, e seu §3º., inciso VI, e §7° da Constituição Federal, como parte integrante da
política de atendimento à criança e ao adolescente, que visa propiciar o acolhimento
familiar de crianças e adolescentes, na Família Extensa, afastados do convívio
familiar por determinação judicial, com os seguintes objetivos:
I - reconstrução de vínculos familiares e comunitários;
II - garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
III - oferta de atenção especial às crianças e adolescentes,
bem como às suas famílias, através de trabalho psicossocial em conjunto com as
demais políticas sociais, visando preferencialmente o retorno da criança e do
adolescente de forma protegida à família de origem;
IV - rompimento do ciclo da violência e da violação de direitos
em famílias socialmente vulneráveis;
V - inserção e acompanhamento sistemático na rede de
serviços, visando à proteção integral da criança e/ou adolescente e de sua família;
VI - contribuir na superação da situação vivida pelas crianças e
adolescentes com menor grau de sofrimento e perda, preparando-os para a
reintegração familiar.
Art. 2º - As crianças e adolescentes somente serão
encaminhados para a inclusão no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora na
Família Extensa, por meio de determinação da autoridade judiciária competente,
após prévia seleção e análise dos municípios.
Art. 3º - Compete aos Municípios a gestão do Serviço de
Acolhimento.
Art. 4º - Compete aos executores dos Serviços de Acolhimento
em Famílias Acolhedora na Família Extensa:
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I - selecionar e capacitar as famílias ou indivíduos que serão
habilitados como família acolhedora extensa;
II - receber a criança ou o adolescente na sede do serviço,
após aplicação da medida de proteção pelos órgãos competentes, exceto casos em
que a criança já estiver em abrigo e preparar a criança ou o adolescente para o
encaminhamento à Família Extensa;
III - acompanhar o desenvolvimento da criança e do
adolescente na Família Extensa;
IV - acompanhar sistematicamente a Família Extensa;
V - atender e acompanhar a família de origem, visando a
reintegração familiar ou o encaminhamento para família substituta;
VI - garantir que a família de origem mantenha vínculos com a
criança ou o adolescente, nos casos em que não houver proibição do Poder
Judiciário.
Art. 5º - São requisitos para que os familiares participem do
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora Extensa:
I - serem residentes no Município, sendo vedada a mudança
de domicílio;
II - ao menos um de seus membros seja maior de 21 (vinte e
um) anos, sem restrição de sexo ou estado civil;
III - apresentarem idoneidade moral, boas condições de saúde
física e mental e estejam interessadas em ter sob sua responsabilidade crianças e
adolescentes, zelando pelo seu bem estar;
IV - não apresentarem problemas psiquiátricos ou de
dependência de substâncias psicoativas;
V - possuírem disponibilidade para participar do processo de
habilitação e das atividades do serviço.
Art. 6º - A seleção dos familiares interessados em participar do
Programa está vinculada à avaliação preliminar das Supervisões de Assistência
Social – SAS, seguida da avaliação psicossocial pela Equipe interdisciplinar da Vara
da Infância e Juventude, com parecer do Ministério Público e da Defensoria Pública.
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Art. 7° - A seleção dos familiares capacitados ocorrerá de
forma permanente e a avaliação psicossocial do acolhimento, na família extensa,
será realizada pela Equipe interdisciplinar da Vara da Infância e Juventude ,no
máximo, a cada 06 meses.
§ 1º - O estudo psicossocial envolverá todos os membros da
família e será realizado através de visitas domiciliares, entrevistas, contatos
colaterais, atividades grupais e observação das relações familiares e comunitárias.
§ 2º - Após a emissão de parecer psicossocial favorável à
inclusão da família no Serviço, a mesma assinará um Termo de Adesão.
Art. 8° - O familiar acolhedor, sempre que possível, será
previamente informado com relação à previsão de tempo do acolhimento da criança
ou adolescente para o qual foi chamada a acolher, considerando as disposições do
art. 19 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, devendo ser avisado de que a duração do acolhimento pode variar de
acordo com a situação apresentada.
Art. 9º - O acompanhamento dos familiares cadastrados será
feito por meio de:
I - orientação direta nas visitas domiciliares e entrevistas;
II - obrigatoriedade de participação nos encontros de estudo e
troca de experiência com todas as famílias, com abordagem do Estatuto da Criança
e do Adolescente, questões sociais relativas à família de origem, relações
intrafamiliares, guarda, papel da família acolhedora e outras questões pertinentes;
III - participação em cursos e eventos de formação;
IV - supervisão e visitas periódicas da Equipe Técnica do
Serviço.
Art. 10 - A família acolhedora tem a responsabilidade familiar
pelas crianças e adolescentes acolhidos, responsabilizando-se por:
I - todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao
guardião, obrigando-se à prestação de assistência material, moral e educacional à
criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros,
inclusive aos pais, nos termos no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
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II - participar do processo de preparação, formação e
acompanhamento;
III - prestar informações sobre a situação da criança ou
adolescente acolhido aos profissionais que estão acompanhando a situação;
IV - contribuir na preparação da criança ou adolescente para o
retorno à família natural, sempre sob orientação técnica dos profissionais do Serviço
de Acolhimento em Família Acolhedora na Família Extensa;
V - nos casos de inadaptação, proceder a desistência formal
da guarda, responsabilizando-se pelos cuidados da criança ou adolescente acolhido
até novo encaminhamento, o qual será determinado pela autoridade judiciária.
Art. 12 - A família extensa acolhedora poderá ser desligada do
serviço:
I - por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos
pertinentes ao retorno à família natural ou colocação em família substituta;
II - em caso de perda de quaisquer dos requisitos previstos no
art. 9º ou descumprimento das obrigações e responsabilidades de
acompanhamento;
Art. 13 - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder à
família extensa acolhedora, através do membro designado no termo de guarda
judicial, o valor de 01 (um) salário mínimo, para cada criança ou adolescente
acolhido, durante o período que perdurar o acolhimento, nos termos do regulamento.
§ 1° - Em casos de crianças ou adolescentes com deficiência
ou com demandas específicas de saúde, devidamente comprovadas com laudo
médico, o valor máximo poderá ser ampliado, em até 1/3 (um terço) do montante;
§ 2° - Em caso de acolhimento, pela mesma família, de mais
de uma criança e/ou adolescente, o valor do auxílio será proporcional ao número de
crianças e/ou adolescentes, até o máximo de 3 (três) vezes o valor mensal, ainda
que o número de crianças e/ou adolescentes acolhidos ultrapasse 3 (três).
§ 3° - Nos casos em que o acolhimento familiar for inferior a 1
(um) mês, a família acolhedora receberá auxílio proporcionalmente ao tempo do
acolhimento, não sendo inferior a 25 (vinte e cinco por cento) do valor mensal;

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7047/2014

6

Art. 14 - O valor do auxílio será repassado através de depósito
em conta bancária, em nome do membro designado no Termo de Guarda.
Art. 15 - A família acolhedora que tenha recebido o auxílio e
não tenha cumprido as prescrições desta Lei fica obrigada ao ressarcimento da
importância recebida durante o período da irregularidade.
Art. 16 - Fica autorizado o Executivo Municipal a editar normas
e procedimentos de execução e fiscalização do Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora na Família Extensa, através de Decreto Regulamentar, que deverão
seguir a legislação nacional, bem como as políticas, planos e orientações dos
demais órgãos oficiais.
Art. 17 - A família extensa acolhedora prestará serviço de
caráter voluntário não gerando, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício ou
profissional com o órgão executor do Serviço.
Art. 18 - A família extensa acolhedora, em nenhuma hipótese,
poderá se ausentar do Município com a criança ou adolescente acolhido sem a
prévia comunicação à da Equipe Técnica do Serviço..
Art. 19 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A obrigação legal constitucional ( artigo 227 da Constituição
Federal
CF )
de garantir
às crianças
e adolescentes afastadas,
temporariamente, do convívio familiar natural (pais), por decisão judicial, motivada
pela situação de risco, perigo ou de vulnerabilidade social e/ou familiar, exige
alternativas de acolhimento, como expressamente dispõe o artigo 101 do Estatuto
da Criança e do Adolescente –ECA.
Tem-se a verificado que, ao lado ao alto custo financeiro ( em
São Paulo – Capital – R$ 2.900,00, por acolhido ) da criança ou adolescente em
instituições ( abrigos ), o afastamento do convívio familiar, conquanto as visitas dos
parentes sejam a regra, traz sofrimento psicológico e social às crianças e
adolescentes, que se sentem rejeitados pela família, sobretudo, quando a extensa (
avós e tios ), não consegue assumi-los, até que os pais se reorganizem.
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Um dos motivos que impede a criança ou o adolescente de
ficar com a família alargada, tem sido a falta de recursos materiais e, principalmente,
financeiros ( rendimentos ) dos parentes que se encontram, por isso,
impossibilitados de assumir a guarda de netos ou sobrinhos.
O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária ( Presidência da
República – Secretaria Especial de Direitos Humanos – Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome- 2006 ) propõe a ruptura com a cultura
da institucionalização de crianças e adolescentes e fortalece o paradigma da
proteção integral ( artigo 4º, do Eca ) e da preservação dos vínculos familiares e
comunitários, garantindo não só os vínculos das obrigações mútuas que toda família
tem, mas dando ênfase àquelas de caráter simbólico e afetivo.
A possibilidade da criança e do adolescente , que tenha de ser
retirado ( por determinação judicial) do convívio com os pais ( ainda que
provisoriamente ) de permanecer com os avós, tios, ou mesmo padrinhos (
comprovado o laço de afinidade e afetividade ) sobrepuja e prefere ( artigo 100,
inciso X , do ECA) a qualquer outra medida de proteção.
Daí que a proposta em ser estabelecido um valor, em dinheiro,
para que seja destinado ao familiar, previamente selecionado pela Supervisão da
Assistência Social (SAS) do domicílio e, em seguida, indicado pelo Juiz da Infância e
Juventude, com parecer do Ministério Público, em muito atenderá o compromisso
constitucional de garantir o direito fundamental da criança e do adolescente ao
convívio familiar.
Por outro lado, o elevado custo dos abrigados, para a
Assistência Social, será sensivelmente diminuído, vez que o valor aproximado pago,
nos convênios da Prefeitura, em São Paulo ( por exemplo ), Capital, de R$
2.900,00, inclui despesas que vão desde o aluguel, até material de limpeza e roupas
dos acolhidos.
A Política Nacional de Assistência Social – PNAS – 2004 objetiva assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.
A função social da família acolhedora é receber a criança ou o
adolescente, sob medida de proteção judicial, atendendo-a(o) em suas
necessidades básicas, temporariamente, com a finalidade da futura reintegração
familiar.
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É, portanto, induvidoso o benefício às crianças/adolescentes e
suas famílias, a aprovação da sobredita lei. Além de ter reflexos muito positivos nas
finanças públicas, a família colhedora, centrada nos componentes da família extensa
( artigo 25 , do ECA ) será a medida que garante à criança/adolescente afastados,
temporariamente, dos pais, nesse episódio da vida, a certeza salutar do nãorompimento dos laços de origem.

Sala das Sessões, em 4 de fevereiro de 2014.

Deputado PAULO FREIRE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DO IDOSO
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por
qualquer dos pais e seus descendentes.
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem e pela mulher.
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§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Parágrafo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)
§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade
responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar
recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.
§ 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.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem , com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Parágrafo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência
materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social
do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de
uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o
disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser
a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Inciso com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente.
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§ 5º A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá
casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em
consideração o disposto no art. 204.
§ 8º A Lei estabelecerá:
I – o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;
II – o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das
várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Parágrafo acrescido
pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às
normas da legislação especial.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
PARTE GERAL
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
.......................................................................................................................................................
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder
Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da
lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
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.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias
entorpecentes.
§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis)
meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por
equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade
de reintegração familiar ou colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades
previstas no art. 28 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 2º A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento
institucional não se prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que
atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 3º A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá
preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em
programas de orientação e auxílio, nos termos do parágrafo único 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. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão
os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas
à filiação.
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Família Natural
Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou
qualquer deles e seus descendentes.
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada 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 mantém vínculos de afinidade e
afetividade. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais,
conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante
escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação.
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.......................................................................................................................................................
LIVRO II
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTEÇÃO
Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades
pedagógicas, preferindo-se aqueles que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.
Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:
I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e
adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na
Constituição Federal;
II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer
norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que
crianças e adolescentes são titulares;
III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos
direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo
nos casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3
(três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade
da execução de programas por entidades não governamentais;
IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender
prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da
consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos
interesses presentes no caso concreto;
V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente
deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada;
VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser
efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;
VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas
autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à
proteção da criança e do adolescente;
VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e
adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento
em que a decisão é tomada;
IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os
pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;
X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do
adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua
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família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em
família substituta;
XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu
estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem
ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma
como esta se processa;
XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou
na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais
ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de
promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela
autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei.
(Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante, termo de
responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e
ao adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime
hospitalar ou ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII - acolhimento institucional; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.010, de
3/8/2009)
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Inciso com redação dada
pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
IX - colocação em família substituta. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.010, de
3/8/2009)
§ 1º O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias
e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo
esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.
(Parágrafo único transformado em § 1º com nova redação dada pela Lei nº 12.010, de
3/8/2009)
§ 2º Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de
violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento
da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade
judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha
legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao
responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 3º Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições
que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio de
uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente
constará, dentre outros:
I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável,
se conhecidos;
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II - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de
referência;
III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda;
IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 4º Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade
responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um plano
individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem
escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que
também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e
princípios desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 5º O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica
do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança ou do
adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de
3/8/2009)
§ 6º Constarão do plano individual, dentre outros:
I - os resultados da avaliação interdisciplinar;
II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e
III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o
adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso
seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem
tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade
judiciária. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 7º O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à
residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar,
sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas
oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato
com a criança ou com o adolescente acolhido. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de
3/8/2009)
§ 8º Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo
programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade
judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em
igual prazo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 9º Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do
adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou
comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao
Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das providências tomadas e a
expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução
da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder
familiar, ou destituição de tutela ou guarda. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de
3/8/2009)
§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) dias
para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a
realização de estudos complementares ou outras providências que entender indispensáveis ao
ajuizamento da demanda. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 11. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um
cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime de
acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações
pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as providências tomadas
para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das
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modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de
3/8/2009)
§ 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão
gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de
políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e adolescentes afastados do
convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
Art. 102. As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas
da regularização do registro civil.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.562, DE 2014
(Do Sr. Arnaldo Jordy)
Dispõe sobre concessão de incentivos à família extensa.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7047/2014.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei visa a promover a concessão de incentivos
financeiros à família extensa no processo de adoção.
Art. 2º O art. 34 da Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990 ,passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34. O poder público estimulará, por meio de
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de
guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar, sendo estendidos
esses mesmos benefícios à família extensa do adotado.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Esta proposta tem por objetivo incentivar a inserção, em
família extensa, de crianças e adolescentes afastadas da família de origem por se
encontrarem em situação de risco.
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Manter o adotando em família extensa, constituída por
parentes com laços de consanguinidade, tem um efeito salutar e permite uma
melhor adaptação à situação de adoção.
O incentivo financeiro já é previsto na Lei em relação ao
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio
familiar.
Esse hipótese encontra-se prevista no art. 34 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, tendo sido introduzida no ECA pela Lei nº 12.010, de 3 de
agosto de 2009.
Se a simples guarda gera o direito a esse benefício, com mais
razão ele deve ser garantido também aos parentes consanguíneos que se
disponham a adotar a criança ou o adolescente.
A concessão desse benefício estimularia e facilitaria o
processo de adoção, com efeitos altamente benéficos para adotado e adotante,
inclusive permitindo que a criança ou o adolescente receba um atendimento digno
na família acolhedora.
Nada mais justo, já que a nova família, além de suas despesas
correntes, terá de arcar com novos gastos decorrentes da adoção. Com essa
medida, estaremos contribuindo para o aperfeiçoamento da legislação referente à
adoção e protegendo as nossas crianças e adolescentes.
Sala das Sessões, em 14 de maio de 2014

Deputado ARNALDO JORDY
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
PARTE GERAL
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.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
.......................................................................................................................................................
Seção III
Da Família Substituta
.......................................................................................................................................................
Subseção II
Da Guarda
.......................................................................................................................................................
Art. 34. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos
fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente afastado
do convívio familiar. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
§ 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. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010,
de 3/8/2009)

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no programa de
acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o
disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.010, de 3/8/2009)
Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial
fundamentado, ouvido o Ministério Público.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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