
 

 



 
 

PADRÃO DE RESPOSTAS 

 

 

PEÇA PROCESSUAL CÍVEL 

 

1. Instrumento processual cabível 

O candidato deve elaborar uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de 

antecipação de tutela de urgência, usando como fundamento o disposto no artigo 1º, 

inciso IV, da Lei nº 7.347/85, bem como artigos 201, inciso VIII e 208, inciso IX, da Lei nº 

8.069/90. O autor é o Ministério Público do Estado de São Paulo e o réu é o Município 

de Piracicaba/SP. 

 

2. Indicação do Juízo destinatário (endereçamento) 

A peça deve ser endereçada ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Piracicaba/SP. 

 

3. Narrativa dos fatos 

O candidato deve narrar, brevemente, os fatos do enunciado. 

 

4. Legitimidade ativa e passiva 

O candidato deve apontar que o Ministério Público é o órgão estatal 

caracterizado como uma função extrapoder, incumbido de tutelar a ordem jurídica, o 

regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do 

artigo 127, caput, da CRFB. Ademais, a legitimidade do órgão está prevista, também, no 

artigo 129, inciso III, da CRFB, bem como artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 

8.625/93 e artigo 201, inciso VIII, do ECA. 

O Município de Piracicaba é o legitimado passivo, uma vez que cabe ao ente 

público garantir a política municipal de convivência familiar (artigo 88, inciso I, do ECA – 

diretrizes da política de atendimento – municipalização do atendimento). Também, 

conforme artigo 86, do Estatuto da Criança e do Adolescente: "a política de atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de 



 

ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal 

e dos municípios". 

Ainda com o fito de fundamentar a legitimidade passiva, frisa-se que as 

entidades de atendimento deverão inscrever seus programas junto ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (artigo 90, § 1º, do ECA). 

 

5. Competência 

Nos termos do artigo 148, inciso IV, do ECA, a Justiça da Infância e Juventude é 

competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou 

coletivos afetos à criança e ao adolescente. Ademais, importante salientar, nos termos 

do artigo 209, do ECA, que tais ações deverão se propostas no foro do local onde ocorreu 

ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo tem competência absoluta. 

 

6. Da análise meritória 

Trata-se de uma ação processual em que se discute o direito à convivência 

familiar, em matéria de infância e juventude. Primeiramente, o candidato deve 

demonstrar conhecimento de que a principiologia do Estatuto da Criança e do 

Adolescente adota a doutrina da proteção integral, inspirada na Declaração de Genebra 

sobre os Direitos da Criança (1924), na Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) e 

na Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959, Princípio II). 

A doutrina da proteção integral objetiva assegurar o efetivo respeito e 

cumprimento de todos os direitos e garantias assegurados na Constituição Federal, 

tratados internacionais, e demais atos normativos, em favor de toda e qualquer criança 

e adolescente. 

Com base na doutrina da proteção integral, o candidato deve demonstrar 

conhecimento no princípio da prioridade absoluta, previsto no artigo 227, caput, da 

CRFB, bem como no artigo 4º, parágrafo único, alíneas “c” e “d”, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, compreendendo a prioridade absoluta como a preferência na 

formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de 

recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. 

Assim, verifica-se, através do princípio da prioridade absoluta, que o Município 

de Piracicaba não vem cumprindo com os deveres constitucionais e legais outrora 



 

reconhecidos e impostos. Da mesma forma, qualquer alegação acerca da reserva do 

possível deve ser afastada de plano, uma vez que incompatível com o chamado mínimo 

existencial, conforme já pacificado em diversos julgados do STF e do STJ. 

Iniciando-se nesta toada, o candidato deve expor que a política de convivência 

familiar é interesse basilar da criança e do adolescente, nos termos do artigo 19, caput, 

do ECA, sendo dever do poder público garanti-lo, mediante políticas públicas de 

acolhimento institucional e familiar, sempre que o infante estiver em situação de risco 

(artigo 98, incisos I a III, do ECA). 

Com relação à insuficiência de entidades de acolhimento institucional, o 

candidato deve apontar a omissão do Município na concretização da política pública, 

demonstrando a incapacidade de atendimento da demanda com apenas 1 (uma) 

unidade de atendimento, violando, assim, a garantia do direito à convivência familiar e, 

primordialmente, a dignidade da pessoa humana, uma vez que os próprios infantes 

outrora acolhidos podem se encontrar em situação de vulnerabilidade social. 

Assim, o candidato deve expor o dever do poder público em viabilizar novas 

unidades de atendimento destinadas ao acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes, frisando que deverão cumprir requisitos mínimos previstos no artigo 94 e 

seus incisos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como adequações mínimas 

de estrutura, previstas no artigo 91, § 1º, alíneas “a” a “e”, do ECA. Para tanto, o 

candidato deve apontar a necessidade de o Município incluir, em sua dotação 

orçamentária, recursos suficientes para viabilizar novas entidades de atendimento que 

possuam capacidade de acolher todas as crianças e adolescentes afastadas do convívio 

familiar. 

De outra baila, o candidato também deve apontar que o ente público municipal 

é responsável pela concretização do programa de família acolhedora, o qual, inclusive, 

tem preferência em relação ao acolhimento institucional (artigo 34, § 1º, do ECA). Assim, 

deve ser ressaltada a omissão do poder público em garantir o pleno funcionamento do 

programa de família acolhedora, a destinação de seus recursos e a criação de cadastro 

municipal de famílias aptas a integrarem o programa, nos termos do artigo 34, caput, 

do ECA. Ademais, de rigor que o candidato mencione que existe lei municipal 

autorizadora da política pública, demonstrando a omissão do Município. 



 

Por fim, o candidato deve salientar que é peremptoriamente vedado que 

conselheiros tutelares acolham em suas residências crianças e adolescentes que 

deveriam estar acolhidos em unidades especialmente destinadas à esta finalidade, 

sendo o ato passível de responsabilização civil e administrativa. 

 

7. Do pedido de deferimento da tutela de urgência em caráter liminar 

O pedido de deferimento da tutela de urgência deve ser fundamentado no 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, bem como artigo 12, da Lei nº 7.347/85, 

e artigo 213, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O candidato deve apontar adequadamente os requisitos do fumus boni iuris 

(manifesta ilegalidade da conduta omissiva do Município de Piracicaba que, conforme 

salientado, contraria obrigação imposta expressamente pelo ordenamento jurídico 

pátrio, impedindo a concretização da política de convivência familiar de crianças e 

adolescentes), e periculum in mora (necessidade patente de implementação de 

unidades de acolhimento institucional e do programa de família acolhedora, tendo em 

vista que a demora do processo pode causar dano irreparável ou de difícil reparação às 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar). 

O candidato também deve frisar que seja fixada multa diária, para o caso de 

descumprimento da decisão liminar, nos termos do artigo 11, da Lei nº 7.347/85, e 

artigo 213, § 2º, do ECA. 

 

8. Do pedido de bloqueio de verbas públicas 

O candidato deverá demonstrar conhecimento expondo que, em caso de 

descumprimento da ordem judicial, é cabível o bloqueio das verbas públicas necessárias 

à concretização do interesse transindividual das crianças e adolescentes, nos termos do 

artigo 497, caput, do Código de Processo Civil, aplicável na proteção dos interesses 

individuais, difusos e coletivos afetos à área da infância de juventude, conforme artigo 

212, § 1º, do ECA. 

 

9. Conclusão e requerimentos finais 

O candidato deve requerer o recebimento da petição inicial, pois preenchidos 

os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Em seguida, deve 



 

requerer o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar, com fixação de multa 

diária em caso de descumprimento, devendo sugerir seu valor. 

Após, deve requerer a citação do Município de Piracicaba para contestar a ação, 

no prazo legal. No mérito, o candidato deve requerer a procedência do pedido, para 

condenar o Município a implementar unidades de atendimento para o serviço de 

acolhimento institucional e garantir a criação de cadastros de famílias acolhedoras para 

implementar o programa de acolhimento familiar. Subsidiariamente, o candidato deve 

requerer que o Município promova a inclusão, em seu orçamento, dos recursos 

necessários à concretização das políticas públicas. 

Também deve ser requerida a intimação pessoal do membro do Ministério 

Público, nos termos do artigo 180, do CPC, e artigo 41, inciso IV, da Lei nº 8.625/93. Ao 

final, o candidato deve requerer a produção de provas, indicar o valor da causa, apontar 

a data e o cargo de Promotor (a) de Justiça. 

 

ESPELHO DE CORREÇÃO 

 

ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 

 

Quesitos avaliados 
Faixa de 

Valor 
Nota 

1. Critérios Formais 

1.1 Apresentação 

- Legibilidade 

- Respeito às margens 

- Indicação de parágrafos 

1.2 Estrutura Textual 

- Organização das ideias em texto estruturado 

0,00 a 2,00  

2. Indicação do Juízo destinatário 

- Petição dirigida ao Juízo da Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Piracicaba/SP. 

0,00 a 1,50  

3. Narrativa dos fatos 

- A narrativa deve ser breve. 
0,00 a 1,50  



 

4. Legitimidade 

4.1 Legitimidade ativa - MP 

- Fundamentar e indicar os dispositivos legais (artigo 

127, caput, da CRFB; artigo 129, inciso III, da CRFB; artigo 

25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 8.625/93; artigo 201, 

inciso VIII, do ECA). 

4.2 Legitimidade passiva – Município de Piracicaba 

Fundamentar e indicar os dispositivos legais (artigo 88, 

inciso I, do ECA; artigo 86, do ECA; artigo 90, § 1º, do 

ECA). 

0,00 a 5,00  

5. Competência 

- Justiça da Infância e da Juventude e foro do local da 

ação ou omissão (artigo 148, inciso IV, do ECA; artigo 

209, do ECA). 

0,00 a 2,00  

6. Análise meritória 

6.1 Doutrina da proteção integral 

- Indicar, ao menos, que foi baseada na Convenção sobre 

os Direitos da Criança. 

6.2 Princípio da prioridade absoluta 

- Fundamentar o pleito, indicando os respectivos 

dispositivos (artigo 227, caput, da CRFB; artigo 4º, 

parágrafo único, alíneas “c” e “d”, do ECA). 

6.3 Reserva do possível 

- Apontar a inaplicabilidade, ante à existência de direitos 

que compõem o mínimo existencial. Não é necessário 

citar a jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

6.4 Política de convivência familiar 

- Explicar no que consiste a política de convivência 

familiar e indicar a responsabilidade do Município em 

garanti-la, com o respectivo dispositivo legal (artigo 19, 

caput, do ECA). 

0,00 a 

25,00 
 



 

6.5 Acolhimento institucional 

- Apontar a necessidade de se viabilizar novas unidades 

de acolhimento institucional, ante à insuficiência da 

atual, indicando que o poder público municipal deve 

garantir que as entidades possuam os requisitos 

basilares mínimos (artigo 91, § 1º, alíneas “a” a “e”, do 

ECA). 

- Apontar a necessidade de inclusão, na dotação 

orçamentária do Município, de recursos suficientes para 

viabilizar novas unidades de atendimento. 

6.6 Acolhimento familiar 

- Apontar a omissão do Município da concretização do 

programa de acolhimento familiar, o qual tem 

preferência em relação ao acolhimento institucional 

(artigo 34, § 1º, do ECA). 

- Indicar a necessidade de implementação do cadastro 

de famílias acolhedoras, por parte do Município. 

6.7 Irregularidade do recolhimento por conselheiros 

tutelares 

- Indicar que a conduta dos conselheiros tutelares é 

ilícita e passível de responsabilidade civil e 

administrativa. 

7. Pedido de tutela de urgência e pedido de bloqueio 

das verbas públicas 

- Apontar os requisitos do fumus boni iuris e periculum 

in mora e indicar no que consistem, considerando o caso 

concreto, além de indicar os dispositivos legais (artigo 

300, caput, do CPC; artigo 12, da Lei nº 7.347/85; artigo 

213, § 1º, do ECA). 

0,00 a 3,00  



 

- Pleitear a fixação de multa diária em razão do 

descumprimento da decisão (artigo 11, da Lei nº 

7.347/85, e artigo 213, § 2º, do ECA). 

- Pleitear o bloqueio das verbas públicas em razão do 

descumprimento da decisão judicial, indicando o artigo 

497, caput, do CPC. 

8.  Conclusão e requerimentos finais 

- Pedido de recebimento da petição inicial (artigos 319 e 

320, CPC). 

- Pedido de deferimento da tutela de urgência, com 

fixação de multa diária pelo descumprimento, sugerindo 

o valor da multa. 

- Pedido de citação do Município de Piracicaba para 

ofertar contestação, no prazo legal. 

- Procedência do pedido para implementar unidades de 

atendimento para o serviço de acolhimento institucional 

e garantir a criação de cadastros de famílias acolhedoras 

para implementar o programa de acolhimento familiar. 

Requerer, ainda, que o Município passe a incluir, em seu 

orçamento, os valores destinados à concretização das 

políticas públicas. 

- Intimação pessoal do membro do Ministério Público 

(artigo 180, do CPC; artigo 41, inciso IV, da Lei nº 

8.625/93). 

- Pedido de produção de provas. 

- Indicação do valor da causa. 

- Local: Piracicaba. 

- Data. 

- Assinatura: Promotor de Justiça 

0,00 a 

10,00 
 

Total 50 Nota final  

 


