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SAIBA MAIS SOBRE

ARRASTE PARA O LADO > > >



É uma política pública que oferece alternativa à 
institucionalização de crianças e adolescentes que 
sofreram violações de direitos. Enquanto não for 
possível que crianças ou adolescentes retornem 
para as famílias de origem ou sejam adotadas, elas 
ficam temporariamente na casa de uma família 
previamente habilitada em vez de irem para uma 
unidade de acolhimento (abrigo). 

O que é a Família 
Acolhedora? 
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As famílias se cadastram e passam por um processo 
de habilitação. Em seguida, ficam aptas para dar 
assistência a crianças e adolescentes, zelando pela 
integridade individual, garantindo o acesso à 
educação formal e cuidando da saúde, da 
alimentação e da orientação moral.

Como acontece o 
serviço? 

 > > >



- Sensibilidade, desejo e interesse; 
- Comprovar residência no município ou na região da prestação do serviço; 
- Apresentar ambiente familiar estável capaz de fornecer alimento, 
conforto e proteção; 

- Não envolvimento com dependência química ou alcoolismo; 
- Comprovação de renda mínima para o sustento familiar e o da criança ou 
adolescente a ser acolhido;  

- Não responder a processos criminais ou cíveis por violações de direitos 
de crianças e adolescentes; 

- Todos os componentes da família devem estar de acordo; 
- Capacidade de lidar com separação.   

Quais são os requisitos para 
seleção e habilitação? 
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Durante todo o período, a Família Acolhedora recebe o 
apoio direto da Equipe Interdisciplinar responsável pela 
coordenação do serviço e dispõe do auxílio dos órgãos do 
Sistema de Garantias de Direito e Proteção para resolver 
qualquer questão. A família ainda recebe uma 
bolsa-auxílio do município/estado para ajudar com as 
despesas com o acolhido. 

Como é o período de 
acolhimento? 
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O Ministério Público, por meio do promotor de Justiça 
da comarca, fiscaliza tanto o processo de habilitação 
quanto os serviços prestados pelas Famílias 
Acolhedoras. O órgão acompanha também os 
processos judiciais de crianças e adolescentes que 
serão destinados ao serviço, do início até o 
encerramento. 

Como o MPCE atua? 
 > > >



LIVE
Serviço de Família Acolhedora: como funciona, 
quais vantagens em relação ao acolhimento 
institucional, experiências existentes

19h
HORÁRIO:

09 DE JUNHO
DATA:

(quarta-feira)

Participantes:

FLÁVIO CÔRTE
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
E COORDENADOR DO CAOPIJ

DAIRTON OLIVEIRA
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
E COORDENADOR AUXILIAR DO CAOPIJ

LEILANE VIANA
ASSISTENTE SOCIAL DO SERVIÇO 
DE FAMÍLIA ACOLHEDORA DE FORTALEZA

Instagram do MPCE
ACESSO:

instagram.com/mpce_oficial*Aberto ao público


