XXII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE PROMOTOR DE
JUSTIÇA SUBSTITUTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GRUPO III – ESPELHO DE RESPOSTA DA QUESTÃO 3 – DIREITO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE - Banca: Dra. Maria Regina Fay de Azambuja
“TODA CRIANÇA E ADOLESCENTE TEM DIREITO A SER CRIADO E EDUCADO
NO SEIO DE SUA FAMÍLIA E, EXCEPCIONALMENTE, EM FAMÍLIA SUBSTITUTA,
ASSEGURADA A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, EM AMBIENTE
LIVRE DA PRESENÇA DE PESSOAS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES”.
Artigo 19, “caput”, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Luciana, com 30 anos, grávida, foi presa em flagrante por ter sido encontrado três tijolos de
maconha embaixo do colchão, localizado na pequena peça em que residia com o
companheiro, que havia conhecido há seis meses, além de quatro filhos que contavam na
ocasião com seis, quatro, três e dois anos. Com a prisão de Luciana, as quatro crianças
foram encaminhadas a acolhimento institucional. No período em que Luciana se encontrava
privada de liberdade, nasceu o quinto filho, uma menina, que recebeu o nome de Caroline,
registrada apenas no nome da mãe. Dez meses após a prisão, Caroline, com cinco meses de
idade, permanecia na companhia da mãe no presídio, ao passo que os outros quarto filhos de
Luciana, no acolhimento institucional, localizado a 250 km de distância da casa prisional.
Mesmo não havendo ordem judicial vedando o contato dos quatro filhos com a mãe, no
período de dez meses, Luciana não teve qualquer contato com os quatro filhos acolhidos
institucionalmente.
Com base nas informações acima, na condição de Promotor de Justiça com atuação na área
da Infância e Juventude, indique as cinco medidas mais importantes a serem adotadas, no
âmbito da proteção dos filhos de Luciana, para a garantia dos direitos previstos no artigo 227
da Constituição Federal de 1988, fundamentando as respostas com a indicação dos
dispositivos legais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

RESPOSTAS
Valor da questão: dois pontos
a) Verificar se a equipe técnica da entidade de acolhimento elaborou o Plano Individual
de Atendimento referente às quatro crianças acolhidas, buscando a reintegração familiar na
família extensa. Artigo 101, § 4º, ECA.
PONTUAÇÃO : 0,4
b) Garantir que o acolhimento institucional se localize em local próximo à residência da
família extensa ou à casa prisional, a fim de garantir a visita das crianças à mãe. Artigo 101, §
7º, ECA.; Artigo 19, § 4º, ECA.
PONTUAÇÃO: 0,4
c) Verificar a necessidade de incluir a família extensa em programas oficiais de
orientação, de apoio e de promoção social, sendo estimulado o contato com as crianças
acolhidas. Artigo 101, § 7º, ECA.
PONTUAÇÃO: 0,4

d) Verificada a possibilidade de reintegração familiar (com o genitor ou com a família
extensa), o responsável pelo programa de acolhimento institucional fará imediata
comunicação à autoridade judiciária, que dará vista ao MP, pelo prazo de cinco dias,
decidindo em igual prazo. Artigo 101, § 8º, ECA; sendo constatada a impossibilidade de
reintegração das crianças à família de origem, o responsável pelo programa de acolhimento
deverá enviar relatório ao Ministério Público, com 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.
Art.
101,
§
9º,
ECA.
PONTUAÇÃO: 0,4
e) Considerando que Caroline não tem a paternidade definida, faz-se necessário
deflagrar procedimento específico destinado à sua averiguação, conforme previsto na Lei nº
8.520, de 29/12/1992. Art. 102, § 3º, ECA.
PONTUAÇÃO: 0,4

