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1. A Constituição Federal de 1988, tendo como parâmetro a
doutrina da proteção integral, assegura direitos
fundamentais à criança e ao adolescente. Discorra sobre
o direito à convivência familiar, de forma fundamentada e
com amparo nos dispositivos legais em vigor, atentando
para os seguintes aspectos: a) hipóteses em que é
possível o afastamento da criança/adolescente do
convívio familiar; b) atribuição/competência para
proceder o afastamento; c) medidas a serem adotadas no
caso de afastamento da criança/adolescente do convívio
familiar; d) exigências referentes à localização do
acolhimento institucional; e) medidas a serem adotadas
nos casos de impossibilidade de retorno à família de
origem.
a) hipóteses do artigo 98 do ECA, onde se inclui situações de
abandono; casos emergenciais para proteção da vítima de violência
ou abuso sexual (art. 130 ECA). (Art. 101, parágrafo 2º, ECA) DOIS
PONTOS
b) competência exclusiva da autoridade judiciária (art. 101,
parágrafo 2º, ECA). Excepcionalmente, em casos emergenciais
para proteção da vítima de violência ou abuso sexual, o Conselho
Tutelar terá atribuição para encaminhar a criança/adolescente ao
acolhimento institucional (art. 93, “caput”, ECA) DOIS PONTOS
c) a entidade de acolhimento institucional elaborará plano individual
de atendimento visando a reintegração familiar, ressalvada a
existência de ordem escrita e fundamentada em contrário da
autoridade judiciária competente, caso em que também deverá
contemplar sua colocação em família substituta, observadas as
regras e princípios do ECA. (art. 101, parágrafo 4º, ECA) DOIS
PONTOS
d) o acolhimento institucional ocorrerá no local mais próximo da
residência dos pais ou responsáveis. 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/adolescente acolhido. (art. 101, parágrafo 7º,
ECA) DOIS PONTOS
e) na impossibilidade de reintegração da criança/adolescente à
família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais e
comunitários de orientação, apoio e promoção social, a entidade de
acolhimento institucional elaborará relatório fundamentado ao
Ministério Público, para a destituição do poder familiar, ou
destituição da tutela ou guarda, constando 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. (Art. 101, parágrafo 9º, ECA) DOIS
PONTOS

