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4. Questões relativas à dignidade sexual da criança e do 

adolescente e ao combate à pornografia infantil: 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou 

registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou 

pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: reclusão, de 4 

(quatro) a 8 (oito) anos, e multa. Incorre nas mesmas penas 

quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo 

intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas, 

ou ainda quem com esses contracena.      
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Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o 
crime: 

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

• prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade; ou 

• prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo 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.         
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Art. 241.  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro 

registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente: reclusão, de 4 (quatro) a 8 

(oito) anos, e multa. 

Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 

publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de 

sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro 

registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente: reclusão, de 3 (três) a 6 

(seis) anos, e multa.  
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Nas mesmas penas incorre quem: 

• assegura os meios ou serviços para o armazenamento das 

fotografias, cenas ou imagens;  

• assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de 

computadores às fotografias, cenas ou imagens. 

- Obs.: estas duas condutas só são puníveis quando o 

responsável legal pela prestação do serviço não desabilita o 

acesso ao conteúdo ilícito, mesmo depois de oficialmente 

notificado.  
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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: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) 

anos, e multa. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à 

venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer 

meio, adquire, possui ou armazena o material produzido. 

      



Crimes Praticados contra a Criança e o Adolescente  

Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade 

de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das 

condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, 

quando a comunicação for feita por: 

• agente público no exercício de suas funções; 

• membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre 

suas finalidades institucionais, o recebimento, o 

processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes; 
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• representante legal e funcionários responsáveis de provedor 

de acesso ou serviço prestado por meio de rede de 

computadores, até o recebimento do material relativo à notícia 

feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder 

Judiciário.     

- Estas pessoas devem manter sob sigilo o material ilícito 

referido.  
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Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 

fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena 

de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. A 

pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena 

quantidade o material a que se refere o caput deste artigo.  
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Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por 
qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela 
praticar ato libidinoso: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa. 

Nas mesmas penas incorre quem:  

• 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;  

• pratica as condutas descritas com o fim de induzir criança a se 
exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.   
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Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à 

exploração sexual: reclusão de quatro a dez anos e multa, além 

da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em 

favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da 

unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi 

cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.  
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- Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o 

responsável pelo local em que se verifique a submissão de 

criança ou adolescente às práticas indicadas.  

- Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da 

licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.  
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- Para efeito destes crimes, 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.  

 

   


