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Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 241-C.  Simular a participação de criança ou adolescente 
em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de 
adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou 
qualquer outra forma de representação visual:       

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa.     Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas quem 
vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou 
divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o 
material produzido na forma do caput deste artigo.   

Crime comum, plurissubsistente. Tentativa. 



Crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por 
qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela 
praticar ato libidinoso:      

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.       

Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem:       

I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo 
cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela 
praticar ato libidinoso;       

 II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o 
fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou 
sexualmente explícita.     

Atos preparatórios de crimes mais graves. Tentativa.   
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 Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a 
expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica” 
compreende qualquer situação que envolva criança ou 
adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou 
simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou 
adolescente para fins primordialmente sexuais.     

Poses sensuais sem exposição de órgãos sexuais.   

Competência: local onde se deu a inserção do material (STJ) 
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Estatuto do Desarmento. 

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, 
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, 
acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: (...) 

 V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, 
arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou 
adolescente; e 
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Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou 
entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, 
munição ou explosivo: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.       

 

Estatuto do desarmamento. 

Armas impróprias (valoração). 

Tipo misto alternativo. 

Tentativa. 
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Fogos de artifício: designação comum de peças pirotécnicas 
preparadas para transmitir a inflamação a fim de produzir luz, 
ruído, incêndios ou explosões, e normalmente empregada em 
festividades.  

Decreto 3.665/2000 – Anexo - art. 3º, LII. 

 

Fogos de estampido – não são produzidos efeitos visuais, mas 
apenas ruídos  ou explosões.  
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Art. 243.  Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda 
que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a 
adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros 
produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica:  (de uso permitido).     

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o 
fato não constitui crime mais grave.   

 

 Art. 33 da Lei 11.343/2006 (severa alteração da 
personalidade). 

Tentativa. 

 

     


