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Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta 
Lei em benefício de adolescente privado de liberdade: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 

Magistrado. MP. Autoridade policial. Crime próprio.  

45 dias internação provisória. 5 dias em delegacia.  

Crime unissubsistente.  

 

 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

 

 

Art. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do 
procedimento, estando o adolescente internado 
provisoriamente, será de quarenta e cinco dias. 

 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade 
judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento 
prisional. 

(...) 

§ 2º Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente 
aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em 
seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não 
podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena 
de responsabilidade. 

 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

 

Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade 
judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do 
Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

 

Crime comum, plurissubsistente. Tentativa. Tipo misto 
alternativo.  

 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 95. As entidades governamentais e não-governamentais 
referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo 
Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. 

 

Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela 
manutenção das próprias unidades, assim como pelo 
planejamento e execução de programas de proteção e sócio-
educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime 
de: 

 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o 
tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o 
fim de colocação em lar substituto: 

Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa. 

 

CP - Art. 249 - Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao 
poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de 
ordem judicial: 

Pena - detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não 
constitui elemento de outro crime. 

Crime comum (pais). 

 

 


