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Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

 

Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a 
terceiro, mediante paga ou recompensa: 

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa. 

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou 
efetiva a paga ou recompensa. 

 

Crime próprio (caput). Crime comum (§). Tentativa.  



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao 
envio de criança ou adolescente para o exterior com 
inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter 
lucro: 

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

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou 
fraude:        

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena 
correspondente à violência. 

Crime comum. Adoção internacional e viagem ao exterior. Não 
precisa ir para o exterior, efetivamente. Tentativa. 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

 CP - Art. 245 - Entregar filho menor de 18 (dezoito) anos a 
pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor 
fica moral ou materialmente em perigo: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.  

§ 2º - Incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, 
embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a 
efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, 
com o  fito de obter lucro. (revogado tacitamente pelo ECA). 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou 
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou 
pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: Pena – 

reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.        Lei nº 
11.829, de 2008 

§ 1o  Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, 
recruta, coage, ou de qualquer modo intermedeia a 
participação de criança ou adolescente nas cenas referidas 
no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena.    

Pornografia infanto-juvenil. Crime comum. Tentativa. Seis 
condutas. Tipo misto alternativo. 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 240.  (...)   

§ 2o  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente 
comete o crime:       

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de 
exercê-la;        

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade; ou      

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo 
ou afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, 
preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro 
título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu 
consentimento.        


