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Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 230. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, 
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato 
infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade 
judiciária competente: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à 
apreensão sem observância das formalidades legais. 

Crime comum, permanente, plurissubistente, monossubjetivo. 
Modalidade de sequestro. Tentativa. 

 

 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

 

Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade 
senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 
fundamentada da autoridade judiciária competente. 

Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos 
responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado 
acerca de seus direitos. 

 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

 

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela 
apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata 
comunicação à autoridade judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada: 

Pena – detenção de seis meses a dois anos. 

 

Crime próprio. Apreensão regular (# art. 230), mas não se 
observar o direito de informar ao magistrado e à família. Crime 
omissivo próprio.  



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

 

Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, 
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 

Crime próprio. Vexame (vergonha). Constrangimento 
(violência física ou moral). Tentativa. # tortura. 

 

Art. 233. revogado pela lei de tortura. 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

 

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de 
ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão 
logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 

Magistrado. Autoridade policial. Crime próprio. Crime omissivo 
próprio. Abuso de autoridade especial. 

 


