QUESTÕES DE ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
–
1. (OAB XXXI 2020) O adolescente João, com 16 anos completos, foi
apreendido em flagrante quando praticava ato infracional análogo
ao crime de furto. Devidamente conduzido o processo, de forma
hígida, ele foi sentenciado ao cumprimento de medida
socioeducativa de 1 ano, em regime de semiliberdade. Sobre as
medidas socioeducativas aplicadas a João, assinale a afirmativa
correta.
A) A medida de liberdade assistida será fixada pelo prazo máximo de 6
meses, sendo que, ao final de tal período, caso João não se revele
suficientemente ressocializado, a medida será convolada em internação.
B) A medida aplicada foi equivocada, pois deveria ter sido,
necessariamente, determinada a internação de João.
C) No regime de semiliberdade, João poderia sair da instituição para
ocupações rotineiras de trabalho e estudo, sem necessidade de
autorização judicial.
D) A medida aplicada foi equivocada, pois não poderia, pelo fato análogo
ao furto, ter a si aplicada medida diversa da liberdade assistida.

2. (OAB XXXI 2020) Maria chega à maternidade já em trabalho de parto,
sendo atendida emergencialmente. Felizmente, o parto ocorre sem
problemas e Maria dá à luz, Fernanda. No mesmo dia do parto, a
enfermeira Cláudia escuta a conversa entre Maria e uma amiga que
a visitava, na qual Maria oferecia Fernanda a essa amiga em
adoção, por não se sentir preparada para a maternidade.
Preocupada com a conversa, Cláudia a relata ao médico obstetra de
plantão, Paulo, o qual, por sua vez, noticia o ocorrido a Carlos,
diretor-geral do hospital. Naquela noite, já recuperada, Maria e a
mesma amiga vão embora da maternidade, sem que nada tenha
ocorrido e nenhuma providência tenha sido tomada por qualquer
dos personagens envolvidos – Cláudia, Paulo ou Carlos. Diante dos
fatos acima, assinale a afirmativa correta.
A) Não foi cometida qualquer infração, porque a adoção irregular não se
consumou no âmbito da maternidade.
B) Carlos cometeu infração administrativa, consubstanciada no não
encaminhamento do caso à autoridade judiciária, porque somente o
diretor do hospital pode fazê-lo.

C) Carlos e Paulo não cometeram infração administrativa ao não
encaminharem o caso à autoridade judiciária, porque não cabe ao corpo
médico tal atribuição.
D) Carlos, Paulo e Cláudia cometeram infração administrativa por não
encaminharem o caso de que tinham conhecimento para a autoridade
judiciária.
3. (OAB XXX 2019) Pedro, 16 anos, foi apreendido em flagrante
quando subtraía um aparelho de som de uma loja. Questionado
sobre sua família, disse não ter absolutamente nenhum familiar
conhecido. Encaminhado à autoridade competente, foi-lhe
designado defensor dativo, diante da completa carência de pessoas
que por ele pudessem responder. Após a prática dos atos iniciais,
Pedro requereu ao juiz a substituição do seu defensor por um
advogado conhecido, por não ter se sentido bem assistido
tecnicamente, não confiando no representante originariamente
designado. Com base nessa narrativa, assinale a afirmativa correta.
A) É direito do adolescente ter seu defensor substituído por outro de sua
preferência, uma vez que não deposita confiança no que lhe foi
designado.
B) A defesa técnica deve permanecer incumbida ao defensor atualmente
designado, pois não é facultado ao adolescente optar por sua
substituição.
C) O processo deve ser suspenso, adiando-se os atos até que seja
solucionada a questão da representação do adolescente.
D) A substituição somente deverá ser realizada se evidenciada imperícia
técnica, não podendo a mera preferência do adolescente ser motivo para
a substituição.
4. (OAB XXX 2019) Roberta produziu, em seu computador, vídeo de
animação em que se percebe a simulação de atos pornográficos
entre crianças. O vídeo não mostra nenhuma imagem reconhecível,
nenhuma pessoa identificável, mas apresenta, inequivocamente,
figuras de crianças, e bem jovens. Sobre o fato apresentado, sob a
perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a
afirmativa correta.
A) Não é ilícito penal: o crime ocorre quando se simula a atividade
pornográfica com imagens reais de crianças.
B) É crime, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a conduta
típica de simular a participação de criança ou adolescente em cena
pornográfica por meio de qualquer forma de representação visual.

C) É crime se houver a divulgação pública do filme, pois a mera produção
de filme envolvendo simulacro de imagem de criança ou adolescente em
situação pornográfica não é reprovada pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
D) Não é ilícito penal, pois a animação somente se afigura como simulação
suficientemente apta a despertar a reprovabilidade criminal se reproduzir
a imagem real de alguma criança diretamente identificável.
5. (OAB XXIX 2019) Júlio, após completar 17 anos de idade, deseja,
contrariando seus pais adotivos, buscar informações sobre a sua
origem biológica junto à Vara da Infância e da Juventude de seu
domicílio. Lá chegando, a ele é informado que não poderia ter
acesso ao seu processo, pois a adoção é irrevogável.
Inconformado, Júlio procura um amigo, advogado, a fim de fazer
uma consulta sobre seus direitos. De acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente, assinale a opção que apresenta a
orientação jurídica correta para Júlio.
A) Ele poderá ter acesso ao processo, desde que receba orientação e
assistência jurídica e psicológica.
B) Ele não poderá ter acesso ao processo até adquirir a maioridade.
C) Ele poderá ter acesso ao processo apenas se assistido por seus pais
adotivos.
D) Ele não poderá ter acesso ao processo, pois a adoção é irrevogável.

6. (OAB XXIX 2019) Gabriel, adolescente com 17 anos de idade, entrou
armado em uma loja de conveniência na cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerais, exigindo que o operador de caixa entregasse todo o
dinheiro que ali existisse. Um dos clientes da loja, policial civil em
folga, reagiu ao assalto, atirando em Gabriel, mas não acertando.
Assustado, Gabriel empreendeu fuga, correndo em direção a Betim,
comarca limítrofe a Belo Horizonte e onde residem seus pais, lá
sendo capturado por policiais que se encontravam em uma viatura.
Sobre o caso, assinale a opção que indica quem será competente
para as medidas judiciais necessárias, inclusive a eventual
estipulação de medida socioeducativa, desconsiderando qualquer
fator de conexão, continência ou prevenção.

A) O Juiz da Infância e da Juventude da comarca de Belo Horizonte, ou o
juiz que exerce essa função, por ser a capital do estado.
B) O Juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce essa função, da
comarca de Belo Horizonte, por ser o foro onde ocorreu o ato infracional
cometido por Gabriel.
C) O Juiz Criminal da comarca de Betim, por ser onde residem os pais do
adolescente.
D) O Juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce essa função, da
comarca de Betim, por ser onde residem os pais do adolescente.

7. (OAB XXVIII 2019) Carla, de 11 anos de idade, com os pais
destituídos do poder familiar, cresce em entidade de acolhimento
institucional faz dois anos, sem nenhum interessado em sua
adoção habilitado nos cadastros nacional ou internacional.
Sensibilizado com a situação da criança, um advogado, que já
possui três filhos, sendo um adotado, deseja acompanhar o
desenvolvimento de Carla, auxiliando-a nos estudos e, a fim de
criar vínculos com sua família, levando-a para casa nos feriados e
férias escolares. De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, de que forma o advogado conseguirá obter a
convivência temporária externa de Carla com sua família?
A) Acolhimento familiar.
B) Guarda estatutária.
C) Tutela.
D) Apadrinhamento.

8. (OAB XXVIII 2019) Bruno, com quase doze anos de idade, morador
de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi aprovado
em um processo de seleção de jogadores de futebol, para a
categoria de base de um grande clube, sediado no Rio de Janeiro,
capital – cidade contígua à de sua residência. Os treinamentos na
nova equipe implicam deslocamento de Niterói ao Rio de Janeiro
todos os dias, ida e volta.
Ocorre que os pais de Bruno trabalham em horário integral, e não
poderão acompanhá-lo. Os pais, buscando orientação, consultam
você, como advogado(a), sobre qual seria a solução jurídica para
que Bruno frequentasse os treinos, desacompanhado. Assinale a
opção que apresenta sua orientação.

A) Bruno precisará de um alvará judicial, que pode ter validade de até dois
anos, para poder se deslocar sozinho entre as comarcas.
B) Bruno pode, simplesmente, ir aos treinos sozinho, não sendo necessária
qualquer autorização judicial para tanto.
C) Não é possível a frequência aos treinos desacompanhado, pois o
adolescente não poderá se deslocar entre comarcas sem a companhia
de, ao menos, um dos pais ou do responsável legal.
D) Bruno poderá ir aos treinos desacompanhado dos pais, mas será
necessário obter autorização judicial ou a designação de um tutor, que
poderá ser um representante do clube.

9. (OAB XXVII 2018) Os irmãos João, 12 anos, Jair, 14 anos, e José, 16
anos, chegam do interior com os pais, em busca de melhores
condições de vida para a família. Os três estão matriculados
regularmente em estabelecimento de ensino e gostariam de
trabalhar para ajudar na renda da casa. Sobre as condições em que
os três irmãos conseguirão trabalhar formalmente, considerando os
Direitos da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta.
A) João: não; Jair: contrato de aprendizagem; José: contrato de trabalho
especial, salvo atividades noturnas, perigosas ou insalubres.
B) João: contrato de aprendizagem; Jair: contrato de trabalho especial,
salvo atividades noturnas, perigosas ou insalubres; José: contrato de
trabalho.
C) João: não; Jair e José: contrato especial de trabalho, salvo atividades
noturnas, perigosas ou insalubres
D) João: contrato de aprendizagem; Jair: contrato de aprendizagem; José:
contrato de aprendizagem.
10. (OAB XXVII 2018) Joaquim, adolescente com 15 anos de idade,
sofre repetidas agressões verbais por parte de seu pai, José,
pessoa rude que nunca se conformou com o fato de Joaquim não
se identificar com seu sexo biológico. Os atentados verbais
chegaram ao ponto de lançar Joaquim em estado de depressão
profunda, inclusive sendo essa clinicamente diagnosticada.
Constatada a realidade dos fatos acima narrados, assinale a
afirmativa correta.
A) Os fatos descritos revelam circunstância de mero desajuste de convívio
familiar, não despertando relevância criminal ou de tutela de direitos
individuais do adolescente, refugindo do alcance da Lei nº 8.069/90
(ECA).

B) O juízo competente poderá determinar o afastamento de José da
residência em que vive com Joaquim, como medida cautelar para evitar
o agravamento do dano psicológico do adolescente, podendo, inclusive,
fixar pensão alimentícia provisória para o suporte de Joaquim.
C) O juiz poderá afastar cautelarmente José da moradia comum com
Joaquim, sem que isso implique juízo definitivo de valor sobre os fatos –
razão pela qual não é viável a estipulação de alimentos ao adolescente,
eis que irreversíveis.
D) A situação descrita não revela motivação legalmente reconhecida como
suficiente a determinar o afastamento de José da moradia comum,
recomendando somente o aconselhamento educacional do pai.

11. (OAB XXVI 2018) Em cumprimento de mandado de busca e
apreensão do Juízo Criminal, policiais encontraram fotografias de
adolescentes vestidas, em posições sexuais, com foco nos órgãos
genitais, armazenadas no computador de um artista inglês. O
advogado do artista, em sua defesa, alega a ausência de cena
pornográfica, uma vez que as adolescentes não estavam nuas, e
que a finalidade do armazenamento seria para comunicar às
autoridades competentes. Considerando o crime de posse de
material pornográfico, previsto no Art. 241-B do ECA, merecem
prosperar os argumentos da defesa?
A) Sim, pois, para caracterização da pornografia, as adolescentes teriam que
estar nuas.
B) Não, uma vez que bastava afirmar que as fotos são de adolescentes, e
não de crianças.
C) Sim, uma vez que a finalidade do artista era apenas a de comunicar o
fato às autoridades competentes.
D) Não, pois a finalidade pornográfica restou demonstrada, e o artista não
faz jus a excludente de tipicidade.
12. (OAB XXVI 2018) Maria, em uma maternidade na cidade de São
Paulo, manifesta o desejo de entregar Juliana, sua filha recémnascida, para adoção. Assim, Maria, encaminhada para a Vara da
Infância e da Juventude, após ser atendida por uma assistente
social e por uma psicóloga, é ouvida em audiência, com a
assistência do defensor público e na presença do Ministério
Público, afirmando desconhecer o pai da criança e não ter contato
com sua família, que vive no interior do Ceará, há cinco anos.

Assim, após Maria manifestar o desejo formal de entregar a filha
para adoção, o Juiz decreta a extinção do poder familiar,
determinando que Juliana vá para a guarda provisória de família
habilitada para adoção no cadastro nacional. Passados oito dias do
ato, Maria procura um advogado, arrependida, afirmando que
gostaria de criar a filha. De acordo com o ECA, Maria poderá reaver
a filha?
A) Sim, uma vez que a mãe poderá se retratar até a data da publicação da
sentença de adoção.
B) Sim, pois ela poderá se arrepender até 10 dias após a data de prolação
da sentença de extinção do poder familiar.
C) Não, considerando a extinção do poder familiar por sentença.
D) Não, já que Maria somente poderia se retratar até a data da audiência,
quando concordou com a adoção.
13. (OAB XXV 2018) Beatriz, quando solteira, adotou o bebê Théo.
Passados dois anos da adoção, Beatriz começou a viver em união
estável com Leandro. Em razão das constantes viagens a trabalho
de Beatriz, Leandro era quem diariamente cuidava de Théo,
participando de todas as atividades escolares. Théo reconheceu
Leandro como pai. Quando Beatriz e Leandro terminaram o
relacionamento, Théo já contava com 15 anos de idade. Leandro,
atendendo a um pedido do adolescente, decide ingressar com ação
de adoção unilateral do infante. Beatriz discorda do pedido, sob o
argumento de que a união estável está extinta e que não mantém
um bom relacionamento com Leandro. Considerando o Princípio do
Superior Interesse da Criança e do Adolescente e a Prioridade
Absoluta no Tratamento de seus Direitos, Théo pode ser adotado
por Leandro?
A) Não, pois, para a adoção unilateral, é imprescindível que Beatriz
concorde com o pedido.
B) Sim, caso haja, no curso do processo, acordo entre Beatriz e Leandro,
regulamentando a convivência familiar de Théo.
C) Não, pois somente os pretendentes casados, ou que vivam em união
estável, podem ingressar com ação de adoção unilateral.
D) Sim, o pedido de adoção unilateral formulado por Leandro poderá,
excepcionalmente, ser deferido e, ainda que de forma não consensual,
regulamentada a convivência familiar de Théo com os pais.

14. (OAB XXV 2018) Angélica, criança com 5 anos de idade, reside com
a mãe Teresa, o padrasto Antônio e a tia materna Joana. A tia
suspeita de que sua sobrinha seja vítima de abuso sexual praticado
pelo padrasto. Isso porque, certa vez, ao tomar banho com
Angélica, esta reclamou de dores na vagina e no ânus, que
aparentavam estar bem vermelhos. Na ocasião, a sobrinha disse
que “o papito coloca o dedo no meu bumbum e na minha perereca,
e dói”. Joana narrou o caso para a irmã Teresa, que disse não
acreditar no relato da filha, pois ela gostava de inventar histórias, e
que, ainda que fosse verdade, não poderia fazer nada, pois depende
financeiramente de Antônio. Joana, então, após registrar a
ocorrência na Delegacia de Polícia, que apenas instaurou o
inquérito policial e encaminhou a criança para exame de corpo de
delito, busca orientação jurídica sobre o que fazer para colocá-la
em segurança imediatamente. De acordo com o Estatuto da Criança
e do Adolescente, a fim de resguardar a integridade de Angélica até
que os fatos sejam devidamente apurados pelo Juízo Criminal
competente, assinale a opção que indica a medida que poderá ser
postulada por um advogado junto ao Juízo da Infância e da
Juventude.
A) A aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional de Angélica.
B) Solicitar a suspensão do poder familiar de Antônio.
C) Solicitar o afastamento de Antônio da moradia comum.
D) Solicitar a destituição do poder familiar da mãe Teresa.
15. (OAB XXIV 2017) Maria, aluna do 9º ano do Ensino Fundamental de
uma escola que não adota a obrigatoriedade do uso de uniforme,
frequenta regularmente culto religioso afro-brasileiro com seus
pais. Após retornar das férias escolares, a aluna passou a ir às
aulas com um lenço branco enrolado na cabeça, afirmando que
necessitava permanecer coberta por 30 dias. As alunas Fernanda e
Patrícia, incomodadas com a situação, procuraram a direção da
escola para reclamar da vestimenta da aluna. O diretor da escola
entrou em contato com o advogado do estabelecimento de ensino,
a fim de obter subsídios para a sua decisão. A partir do caso
narrado, assinale a opção que apresenta a orientação que você,
como advogado da escola, daria ao diretor.
A) Proibir o acesso da aluna à escola.
B) Marcar uma reunião com os pais da aluna Maria, a fim de compeli-los a
descobrir a cabeça da filha.

C) Permitir o acesso regular da aluna.
D) Proibir o acesso das três alunas.
16. (OAB XXIV 2017) Os irmãos órfãos João, com 8 anos de idade, e
Caio, com 5 anos de idade, crescem juntos em entidade de
acolhimento institucional, aguardando colocação em família
substituta. Não existem pretendentes domiciliados no Brasil
interessados na adoção dos irmãos de forma conjunta, apenas
separados. Existem famílias estrangeiras com interesse na adoção
de crianças com o perfil dos irmãos e uma família de brasileiros
domiciliados na Itália, sendo esta a última inscrita no cadastro.
Considerando o direito à convivência familiar e comunitária de toda
criança e de todo adolescente, assinale a opção que apresenta a
solução que atende aos interesses dos irmãos.
A) Adoção nacional pela família brasileira domiciliada na Itália.
B) Adoção internacional pela família estrangeira.
C) Adoção nacional por famílias domiciliadas no Brasil, ainda que
separados.
D) Adoção internacional pela família brasileira domiciliada na Itália.

17. (OAB XXIII 2017) Agente público executor de medida
socioeducativa de internação, a pretexto de manter a disciplina e a
ordem na unidade em que atua, ordena que dois adolescentes se
vistam com roupas femininas e desfilem para os demais internos,
que escolherão a “garota da unidade”. Em visita à unidade, uma
equipe composta pela Comissão de Direitos Humanos da OAB e
pelo Conselho Tutelar toma ciência do caso. Segundo restou
apurado, o agente teria atuado de tal forma porque os dois
adolescentes eram muito rebeldes e não cumpriam regularmente as
determinações da unidade. Com base apenas no Estatuto da
Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras sanções, assinale
a opção que indica a medida que poderá ser adotada imediatamente
pela equipe que fiscalizava a unidade.
A)

Transferência imediata dos adolescentes para outra unidade
socioeducativa.
B) Advertência do agente público aplicada pelo Conselho Tutelar.
C) Advertência do agente público aplicada pela Comissão de Direitos
Humanos da OAB.
D) Transferência imediata do agente público para outra unidade.

18. (OAB XXIII 2017) Os irmãos Fábio (11 anos) e João (9 anos) foram
submetidos à medida protetiva de acolhimento institucional pelo
Juízo da Infância e da Juventude, pois residiam com os pais em
área de risco, que se recusavam a deixar o local, mesmo com a
interdição do imóvel pela Defesa Civil. Passados uma semana do
acolhimento institucional, os pais de Fábio e João vão até a
instituição para visitá-los, sendo impedidos de ter contato com os
filhos pela diretora da entidade de acolhimento institucional, ao
argumento de que precisariam de autorização judicial para visitar
as crianças. Os pais dos irmãos decidem então procurar orientação
jurídica de um advogado. Considerando os ditames do Estatuto da
Criança e do Adolescente, a direção da entidade de acolhimento
institucional agiu corretamente?
A) Sim, pois o diretor da entidade de acolhimento institucional é equiparado
ao guardião, podendo proibir a visitação dos pais.
B) Não, porque os pais não precisam de uma autorização judicial, mas
apenas de um ofício do Conselho Tutelar autorizando a visitação.
C) Sim, pois a medida protetiva de acolhimento institucional foi aplicada pelo
Juiz da Infância, assim somente ele poderá autorizar a visita dos pais.
D) Não, diante da ausência de vedação expressa da autoridade judiciária
para a visitação, ou decisão que os suspenda ou os destitua do exercício
do poder familiar.

19. (OAB XXII 2017) João, criança de 07 anos de idade, perambulava
pela rua sozinho, sujo e com fome, quando, por volta das 23 horas,
foi encontrado por um guarda municipal, que resolve encaminhá-lo
diretamente para uma entidade de acolhimento institucional, que
fica a 100 metros do local onde ele foi achado. João é
imediatamente acolhido pela entidade em questão.
Sobre o procedimento adotado pela entidade de acolhimento
institucional, de acordo com o que dispõe o Estatuto da Criança e
do Adolescente, assinale a afirmativa correta.
A) A entidade pode regularmente acolher crianças e adolescentes,
independentemente de determinação da autoridade competente e da
expedição de guia de acolhimento.
B) A entidade somente pode acolher crianças e adolescentes encaminhados
pela autoridade competente por meio de guia de acolhimento.
C) A entidade pode acolher regularmente crianças e adolescentes sem a
expedição da guia de acolhimento apenas quando o encaminhamento
for feito pelo Conselho Tutelar.

D) A entidade pode, em caráter excepcional e de urgência, acolher uma
criança sem determinação da autoridade competente e guia de
acolhimento, desde que faça a comunicação do fato à autoridade judicial
em até 24 horas.

20. (OAB XXII 2017) João, maior, e sua namorada Lara, com 14 anos de
idade, são capturados pela polícia logo após praticarem crime de
roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo. O Juízo da Infância
e da Juventude aplicou a medida socioeducativa de internação para
Lara, ressaltando que a adolescente já sofrera a medida de
semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao crime de
tráfico de drogas. O Juízo Criminal condenou João pelo crime de
roubo em concurso com corrupção de menores. João apela da
condenação pelo crime de corrupção de menores, sob o argumento
de Lara não ser mais uma criança, bem como alegando que ela já
está corrompida. Com base no caso apresentado, assiste razão à
defesa de João?
A) Não, pois é irrelevante o fato de Lara já ter sofrido medida socioeducativa.
B) Não, pois Lara ainda é uma criança.
C) Sim, já que o crime de corrupção de menores exige que o menor não
esteja corrompido.
D) Sim, visto que no crime de corrupção de menores, a vítima tem que ser
uma criança.

21. (OAB XXI 2016) Maria, mãe de João, criança com nove anos de
idade, que está na guarda de fato da avó paterna Luisa, almeja
viajar com o filho, que já possui passaporte válido, para os Estados
Unidos. Para tanto, indagou ao pai e à avó se eles concordariam
com a viagem do infante, tendo o primeiro anuído e a segunda não,
pelo fato de o neto não estar com boas notas na escola.
Preocupada, Maria procura orientação jurídica de como proceder. À
luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a opção que
indica a medida que deverá ser adotada pelo(a) advogado(a) de
Maria.
A) Ingressar com ação de suprimento do consentimento do pai e da avó
paterna, para fins de obter a autorização judicial de viagem ao exterior.
B) Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem acompanhada de
cópias dos documentos dele, pois a criança já possui passaporte válido.

C) Ingressar com ação de guarda de João, requerendo sua guarda
provisória, para que possa viajar ao exterior independente da anuência
do pai e da avó paterna.
D) Solicitar ao pai que faça uma autorização de viagem com firma
reconhecida, pois a criança já possui passaporte válido.

22. (OAB XXI 2016) Marcelo e Maria são casados há 10 anos. O casal
possui a guarda judicial de Ana, que tem agora três anos de idade,
desde o seu nascimento. A mãe da infante, irmã de Maria, é usuária
de crack e soropositiva. Ana reconhece o casal como seus pais.
Passados dois anos, Ana fica órfã, o casal se divorcia e a criança
fica residindo com Maria. Sobre a possibilidade da adoção de Ana
por Marcelo e Maria em conjunto, ainda que divorciados, assinale a
afirmativa correta.
A) Apenas Maria poderá adotá-la, pois é parente de Ana.
B) O casal poderá adotá-la, desde que acorde com relação à guarda
(unipessoal ou compartilhada) e à visitação de Ana.
C) O casal somente poderia adotar em conjunto caso ainda estivesse
casado.
D) O casal deverá se inscrever previamente no cadastro de pessoas
interessadas na adoção.
23. (OAB XX 2016) Vanessa e Vitor vivem com o filho Marcelo, criança
com 06 anos de idade, na casa dos avós paternos. Em um trágico
acidente, Vitor veio a falecer. A viúva, logo após o óbito, decide
morar na casa de seus pais com o filho. Após 10 dias, já residindo
com os pais, Vanessa, em depressão e fazendo uso de
entorpecentes, deixa o filho aos cuidados dos avós maternos, e se
submete a tratamento de internação em clínica de reabilitação.
Decorridos 20 dias e com alta médica, Vanessa mantém
acompanhamento ambulatorial e aluga apartamento para morar
sozinha com o filho. Os avós paternos inconformados ingressaram
com Ação de Guarda de Marcelo. Afirmaram que sempre prestaram
assistência material ao neto, que com eles residia desde o
nascimento até o falecimento de Vitor. Citada, Vanessa contestou o
pedido, alegando estar recuperada de sua depressão e da
dependência química. Ainda, demonstrou possuir atividade
laborativa, e que obteve vaga para o filho em escola. Os avós
maternos, por sua vez, ingressam com oposição.

Aduziram que Marcelo ficou muito bem aos seus cuidados e que
possuem excelente plano de saúde, que possibilitará a inclusão do
neto como dependente. Sobre a guarda de Marcelo, à luz da
Proteção Integral da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa
correta.
A) Marcelo deve ficar com os avós maternos, com quem por último residiu,
em razão dos benefícios da inclusão da criança como dependente do
plano de saúde.
B) Marcelo deve ficar na companhia dos avós paternos, pois sempre
prestaram assistência material à criança, que com eles residia antes do
falecimento de Vitor.
C) Marcelo deve ficar sob a guarda da mãe, já que ela nunca abandonou o
filho e sempre cumpriu com os deveres inerentes ao exercício do poder
familiar, ainda que com o auxílio dos avós.
D) Em programa de acolhimento familiar, até que esteja cabalmente
demonstrado que a genitora não faz mais uso de substâncias
entorpecentes.
24. (OAB XX 2016) Casal de brasileiros, domiciliado na Itália, passa
regularmente férias duas vezes por ano no Brasil. Nas férias de
dezembro, o casal visitou uma entidade de acolhimento
institucional na cidade do Rio de Janeiro, encantando-se com Ana,
criança de oito anos de idade, já disponível nos cadastros de
habilitação para adoção nacional e internacional. Almejando adotar
Ana, consultam advogado especialista em infância e juventude.
Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta
pertinente ao caso.
A) Ingressar com pedido de habilitação para adoção junto à Autoridade
Central Estadual, pois são brasileiros e permanecem, duas vezes por
ano, em território nacional.
B) Ingressar com pedido de habilitação para adoção no Juízo da Infância e
da Juventude e, após a habilitação, ajuizar ação de adoção.
C) Ajuizar ação de adoção requerendo, liminarmente, a guarda provisória da
criança.
D) Ingressar com pedido de habilitação junto à Autoridade Central do país de
acolhida, para que esta, após a habilitação do casal, envie um relatório
para a Autoridade Central Estadual e para a Autoridade Central Federal
Brasileira, a fim de que obtenham o laudo de habilitação à adoção
internacional.

25. (OAB XIX 2016) O adolescente F, 16 anos, filho de Pedro, foi
surpreendido por seu pai enquanto falava pela internet com Fábio,
30 anos, que o induzia à prática de ato tipificado como infração
penal. Pedro informou imediatamente o ocorrido à autoridade
policial, que instaurou a persecução penal cabível. No caso
narrado, ao induzir o adolescente F à prática de ato tipificado como
infração penal, a conduta de Fábio
A) configura crime nos termos do ECA, ainda que realizada por meio
eletrônico e que não venha a ser provada a corrupção do adolescente,
por se tratar de delito formal.
B) não configura crime nos termos do ECA, pois a mera indução sem a
prática do ato pelo adolescente configura infração administrativa, já que
se trata de delito material.
C) configura infração penal, tipificada na Lei de Contravenções Penais, mas
a materialidade do crime com a prova da corrupção do adolescente é
imprescindível à condenação do réu em observância ao princípio do
favor rei.
D) não configura crime nos termos estabelecidos pelo ECA, posto que
inexiste tipificação se o ato for praticado por meio eletrônico, não
havendo de se aplicar analogia em malam partem.

26. (OAB XIX 2016) Marcelo, com 17 anos, e seu irmão Caio, com 20
anos de idade, permanecem sozinhos na casa da família, enquanto
os pais viajam por 30 dias em férias no exterior. Durante tal
período, Marcelo, que acabou de terminar o ensino médio, recebe
uma excelente proposta de trabalho. Ao comparecer à empresa
para assinar o contrato de trabalho, Marcelo é impedido pela falta
de um responsável. Marcelo, então, procura orientação de um
advogado. Assinale a opção que apresenta a ação que deverá ser
ajuizada, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente,
para que o adolescente não perca a oportunidade de emprego.
A) Marcelo deve ingressar com ação de emancipação, com pedido de
antecipação de tutela.
B) Caio deve ingressar com ação de guarda de Marcelo, requerendo a sua
guarda provisória.
C) Caio deve ingressar com ação, objetivando o direito de assistir Marcelo
para a prática do ato.
D) Caio deve ingressar com ação de tutela de Marcelo, com pedido liminar.

