
     

 

CadernodeProva.com.br 
Raio-X da 1ª Fase do Exame de Ordem – Parte II 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

   

 

Olá, leitor! 

Ao fazer o levantamento do que é mais cobrado do ECA, na primeira fase do 

Exame de Ordem, lembrei de uma matéria que vi no jornal há um tempo. 

Segundo um especialista em finanças, os gastos de menor expressão são os maiores 

responsáveis pela dificuldade em se acumular patrimônio. Dentre outros 

exemplos, o perito comentou sobre o gasto com a xícara de café diária na padaria 

da esquina. Já não me recordo dos valores, mas podemos repetir a experiência. 

Imagine que, diariamente, de segunda a sexta, um homem consome uma xícara de 

café e um pão de queijo na esquina de sua casa. O lanche custa R$ 3,00. Não é 

muito, mas, se considerarmos que, em um ano, temos, aproximadamente, duzentos 

e quarenta dias úteis, o gasto anual do cidadão será superior a R$ 700,00. 

Provavelmente, o indivíduo do exemplo deixou de comprar coisas que desejava 

(mais do que o pão de queijo) por valores inferiores por não ter dinheiro, mas não 

percebeu que a quantia havia sido gasta no café com pão de queijo de todos os dias. 

E o que isso tem a ver com o Exame de Ordem? 

Analisando as questões de ECA que caíram nas vinte e nove provas (incluídas as 

reaplicações) aplicadas pela FGV na primeira fase do Exame de Ordem, duas coisas 

chamaram a minha atenção: 

1ª. As questões exigem apenas o conhecimento da letra da lei. Doutrina? Zero! 

Apenas memorização do ECA, e nada mais. 

2ª. As questões são sempre sobre os mesmos assuntos. Veja o quadro a seguir: 
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Perceba que a adoção, a tutela, a curatela e o ato infracional representam quase 

metade de tudo o que já foi cobrado. E mais: como já dito, as questões são sempre 

com base em memorização do texto legal. 

Portanto, com um pequeno esforço, é possível garantir o acerto de uma das duas 

questões de ECA. Com mais tempo, até mesmo as duas, caso o examinando 

memorize os pontos mais importantes da lei. 

E vale a pena o esforço por apenas duas questões? Pergunte isso a quem reprovou 

por ter tirado trinta e oito. Em Direito Penal, por exemplo, é muito mais difícil 

assegurar o acerto de duas questões, pois as questões são mais bem elaboradas – a 

banca pede súmulas e, vez ou outra, até doutrina. Por outro lado, nas questões de 

ECA, a FGV não dificulta, e pede apenas o que diz a lei. 

Assunto mais cobrados

Adoção, guarda e tutela

Ato infracional

Destituição e suspensão do poder familiar

Acesso de criança ou adolescente a determinados locais e autorização para viajar

Crimes do ECA

Direitos da criança e do adolescente

Acolhimento institucional

Conselho Tutelar

Normas prcessuais

Outros assuntos
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Não subestime o ECA, como fez o indivíduo com o gasto do café com pão de queijo. 

O estudo da lei não é trabalhoso e garantirá, pelo menos, uma questão. 

Em razão da forma como a FGV trabalha com a Lei n.º 8.069/90, este resumo será 

diferente dos demais. Fiz a transcrição de alguns dos artigos que já caíram na 

primeira fase e, quando relevante, comentei. 

Faça a leitura e procure memorizar esses assuntos cobrados com mais frequência, 

a exemplo da adoção. 

Bons estudos! 

 

 

1. CONCEITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 

Art. 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às 

pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

De 0 a 12 anos incompletos. Criança 

De 12 anos completos a 18 anos 
incompletos. 

Adolescente. 

 

➔ Cuidado: em prova, um examinando menos atencioso, ao enxergar “12” ou 

“18” anos, mas sem observar a palavra “incompletos”, pode ser induzido 

em erro. Veja o seguinte exemplo: “Ricardo, 12 anos incompletos...”. Ricardo 

é criança ou adolescente? Criança, pois ainda não completou a idade para 

ser adolescente – ainda não tem 12 anos. 

Sobre o parágrafo único, que nunca caiu no Exame de Ordem, é importante não 

fazer confusão. O Código Civil em vigor, ao estabelecer a maioridade aos 18 anos, 

não derrogou o dispositivo. Isso porque, até os 21 anos do indivíduo, é possível a 

imposição de medida socioeducativa pela prática de ato infracional quando ainda 

era adolescente. O assunto é visto com mais cuidado no tópico sobre ato 

infracional. 
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2. A GARANTIA DE PRIORIDADE 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude. 

A redação do art. 4º é autoexplicativa. No entanto, por trazer um rol das garantias 

de prioridade, e considerando que a FGV tem cobrado a memorização do texto 

legal nas questões de ECA, acredito que seja válida a leitura. 

➔ Dica: atenção aos pontos principais de cada alínea. Na alínea “a”, por 

exemplo, o ECA fala em “quaisquer circunstâncias”. Em provas, é normal 

ficar com o pé atrás quando a questão usa termos absolutos (“sempre”, “sem 

exceção”, “em quaisquer circunstâncias” etc.). Ao memorizar o texto da lei, 

procure pensar nas pegadinhas que o examinador poderá fazer. 

 

3. DIREITO À VIDA E À SAÚDE 

Art. 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da 

mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção 

humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-

natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

§ 1º.  O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. 

§ 2º.  Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no 

último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o 

direito de opção da mulher. 
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§ 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus 

filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, 

bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação.  

§ 4º.  Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no 

período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do 

estado puerperal. 

§ 5º. A assistência referida no § 4o deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e 

mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes 

e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade.  

§ 6º. A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência 

durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato.  

§ 7º. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação 

complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas 

de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da 

criança.  

§ 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto 

natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções 

cirúrgicas por motivos médicos.  

§ 9º. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que 

abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às 

consultas pós-parto.  

§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com filho na primeira 

infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que 

atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento 

do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento 

integral da criança.  

A FGV não é de pedir novidades legislativas. No entanto, como o art. 8º foi alterado 

em 2016, não sei se posso dizer que se trata, realmente, de novidade. 

A redação do dispositivo é bem óbvia. O ECA garante à gestante todos os direitos 

essenciais à sua saúde e à do bebê. Entretanto, já vi cair em provas de concursos os 

seguintes pontos: 
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(a) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção 

primária. 

(b) Até 2016, a parturiente deveria ser atendida, preferencialmente, pelo mesmo 

médico que a acompanhou na fase pré-natal. Considerando a precariedade 

do SUS, o legislador mudou o texto e, agora, a gestante fica vinculada ao 

estabelecimento (veja o § 2º). 

(c) Os direitos são aplicáveis à gestante privada de liberdade. 

(d) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua 

preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-

parto imediato. 

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e 

particulares, são obrigados a: 

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo 

prazo de dezoito anos; 

II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da 

impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade 

administrativa competente; 

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no 

metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; 

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do 

parto e do desenvolvimento do neonato; 

V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 

VI - acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à 

técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo 

técnico já existente. 

O rol já caiu em provas. Basta a memorização. A única observação é em relação aos 

arts. 228 e 229 do ECA, que tipificam a conduta de quem deixa de cumprir o 

dispositivo acima. 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou 

degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
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comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 

providências legais. 

§ 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção 

serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da 

Juventude.  

§ 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência 

social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária 

da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, 

formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, 

acompanhamento domiciliar. 

Ao ler o caput do art. 13, o alarme de pegadinha soou em minha cabeça, 

especialmente em relação a quem deve ser obrigatoriamente comunicado: o 

Conselho Tutelar da respectiva localidade. 

O § 1º também é importante e merece ser memorizado, mas o tema é tratado mais 

a fundo em outro momento deste resumo. 

4. DIREITO À LIBERDADE, AO RESPEITO E À DIGNIDADE 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais; 

II - opinião e expressão; 

III - crença e culto religioso; 

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

VI - participar da vida política, na forma da lei; 

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Mais um artigo decoreba. Apenas memorize! 
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Art. 18-B. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos 

executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de 

crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico 

ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou 

qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às 

seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso: 

I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; 

II - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 

IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; 

V - advertência. 

Parágrafo único.  As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, 

sem prejuízo de outras providências legais. 

O dispositivo foi cobrado no XXIII Exame de Ordem, realizado em 2017. O texto 

foi incluído ao ECA em 2014, por força da Lei n.º 13.010. Portanto, embora, como 

já dito, a FGV não tenha por hábito cobrar novidades na legislação, considerando 

que já foi cobrado tema vigente há apenas três anos, é possível que alguma 

alteração de 2016 ou 2017 (e foram muitas!) no ECA seja cobrada na próxima prova.  

Quando caiu, a FGV trouxe hipótese em que um agente público havia violado o 

dispositivo, e foi perguntado qual seria a sanção. A resposta foi a seguinte: 

“advertência do agente público aplicada pelo Conselho Tutelar”. 

 

 

 

 

 

5. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA 

#momentopublicidade 

O estudo de questões anteriores é muito importante, pois a FGV costuma ser bem 

repetitiva. Sabendo disso, participei de um livro da Editora Saraiva, em conjunto com 

outros professores, em que comentamos todas as questões que já caíram no Exame de 

Ordem. Procure por “Passe na OAB – Questões Comentadas”. A edição de 2019 já está 

disponível no site da editora. 
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Art. 19.  É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 

em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 

§ 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar 

ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses, devendo a 

autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe 

interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 

reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades 

previstas no art. 28 desta Lei. 

§ 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional 

não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada necessidade que atenda 

ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

§ 3º.  A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá 

preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em 

serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do § 1º do art. 23, dos 

incisos I e IV do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 129 desta Lei.  

§ 4º.  Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado 

de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 

de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização 

judicial. 

§ 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em 

acolhimento institucional. 

§ 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. 

O art. 19 do ECA sofreu importantes modificações em 2017. Como regra, a criança 

e o adolescente devem ser criados pela própria família. No entanto, em algumas 

situações, isso não é possível. Para tais hipóteses, o ECA prevê o acolhimento 

familiar ou institucional – que nada tem a ver com a internação em razão de ato 

infracional. 

Até 2017, a situação da criança ou adolescente inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional tinha de ser reavaliada, no máximo, a cada 

seis meses. Atualmente, esse prazo é de três meses. Ademais, o acolhimento 
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institucional tinha limite máximo de dois anos, mas houve a redução para dezoito 

meses. Como a FGV gosta de decoreba, é interessante a memorização desses prazos. 

HIPÓTESE COMO ERA COMO FICOU 

Reavaliação da situação 
da criança ou 
adolescente inserido em 
programa de 
acolhimento familiar ou 
institucional. 

Deveria ser realizada, no 
máximo, a cada 6 meses. 

Deve ser realizada, no 
máximo, a cada 3 meses. 

Tempo de permanência 
de criança ou 
adolescente em 
acolhimento 
institucional. 

Podia perdurar por até 2 
anos, somente dilatável 
por comprovada 
necessidade. 

Pode perdurar por até 18 
meses, dilatável em caso 
de comprovada 
necessidade. 

 

6. PROCEDIMENTO DE ENTREGA À ADOÇÃO 

Art. 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, 

antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude.  

§ 1º. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e 

da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os 

eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal.  

§ 2º. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da 

gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência 

social para atendimento especializado.  

§ 3º. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do art. 25 

desta Lei, respeitará o prazo máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período.  

§ 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante 

da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá 

decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda 

provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de 

acolhimento familiar ou institucional.  

§ 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver 

pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o § 1o do art. 

166 desta Lei, garantido o sigilo sobre a entrega. 
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§ 6º. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor nem representante da 

família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a 

autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será colocada sob a 

guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la.  

§ 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 (quinze) dias para propor a ação de 

adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência.  

§ 8º. Na hipótese de desistência pelos genitores - manifestada em audiência ou perante a 

equipe interprofissional - da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida 

com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o 

acompanhamento familiar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.  

§ 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no art. 

48 desta Lei. 

§ 10.  Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas 

por suas famílias no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do dia do acolhimento. 

Incluído ao ECA em 2017, o art. 19-A traz o passo a passo para a entrega de um 

filho à adoção. Por ser um procedimento, a melhor abordagem é por meio de um 

fluxograma, conforme esquema abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestante ou mãe manifesta o interesse em entregar o filho à adoção. 

Encaminhamento à Justiça da Infância e da Juventude. 

A gestante ou mãe é ouvida por uma equipe interprofissional, que deverá elaborar um relatório 

sobre as informações obtidas. 

Ao receber o relatório, o juiz poderá encaminhar a mãe ou gestante, desde que ela concorde, à 

rede pública de saúde e assistência social. 

A a mãe ou gestante realmente decidir pela adoção, inicia-se a busca por família extensa, pelo 

prazo de 90 dias, prorrogável. 

Não havendo indicação do genitor (pai) ou representante da família extensa, o juiz decreta a 

extinção do poder familiar  e determina a colocação da criança em família substituta. 

Após o nascimento, o consentimento da mãe ou de ambos os genitores deve ser manifestada em  

audiência. 
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Caso caia na primeira fase do Exame de Ordem, é bem provável que a banca exija 

a literalidade do dispositivo. Contudo, acredito que algumas observações sejam 

relevantes: 

(a) Ao analisar uma questão sobre o tema, procure afastar qualquer sentimento. 

Ao ler, no caput, que a mãe quer entregar o filho à adoção, é natural a 

reprovação ao ato. Todavia, perceba que, em momento algum, o legislador 

quis punir a mãe ou gestante. Pelo contrário. A intenção é a redução dos 

impactos negativos para todos os envolvidos. Não por outro motivo, no § 

9º, o ECA garante o sigilo sobre o nascimento. 

(b) Não existe um trabalho de convencimento, para que a mãe desista da ideia 

da adoção. A análise da equipe interprofissional (§ 1º) ocorre apenas para 

garantir que a decisão é consciente, e não fruto dos efeitos do estado 

gestacional ou puerperal. 

(c) O § 4º é confuso. Segundo o dispositivo, inexistindo pai ou representante da 

família extensa, o juiz decretará a extinção do poder familiar. Contudo, no § 

5º, a lei fala em manifestação dos pais em audiência, após o procedimento 

de extinção do poder familiar. Ora, se o poder familiar foi extinto, não há 

mais o que se falar em consentimento. Como a audiência de consentimento 

é essencial ao procedimento, acredito que a extinção do poder familiar pelo 

juiz, prevista no § 4º, não tem como ser aplicada. De qualquer forma, para o 

Exame de Ordem, preocupe-se em memorizar o dispositivo, ainda que a 

redação seja questionável. 

(d) Atenção ao disposto nos parágrafos 7º, 8º e 10, que trazem alguns prazos – 

e a FGV adora prazos! 

 

7. APADRINHAMENTO 

Art. 19-B. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar 

poderão participar de programa de apadrinhamento.  

§ 1º. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente 

vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração 

com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e 

financeiro. 
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§ 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 (dezoito) anos não inscritas 

nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de 

apadrinhamento de que fazem parte.  

§ 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o 

seu desenvolvimento.  

§ 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada 

programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota 

possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva.  

§ 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da 

Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade 

civil.  

§ 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e 

pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária 

competente. 

Mais uma novidade de 2017, que ainda não caiu no Exame de Ordem. Sobre o tema, 

destaco apenas algumas pegadinhas que podem ser cobradas: 

(a) Para ser padrinho ou madrinha, a pessoa NÃO pode estar inscrita em 

cadastro de adoção. O motivo: evitar que alguém em busca de adoção burle 

a fila de interessados em adoção. 

(b) Pessoas jurídicas podem apadrinhar. 

 

8. PERDA OU SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR 

Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a 

perda ou a suspensão do poder familiar. 

§ 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança 

ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser 

incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. 
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§ 2º. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, 

exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem 

igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente.  

Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em 

procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese 

de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22. 

O art. 23 cai muito em concursos. A falta ou carência de recursos materiais não é 

motivo para que alguém seja privado do poder familiar. No XX Exame de Ordem, 

a banca trouxe uma situação em que os avós de uma criança tinham melhor 

condição financeira do que a mãe, mas isso não faz com que o poder familiar dos 

genitores seja afastado. 

O § 2º possui redação de 2018. Por isso, é pouco provável que a banca elabore 

questão a respeito na próxima prova. Quanto ao art. 24, lembre-se: a perda ou a 

suspensão do poder familiar dependem de decisão judicial, respeitado o 

contraditório. 

 

9. FAMÍLIA NATURAL 

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles 

e seus descendentes. 

Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para 

além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com 

os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

A distinção entre família natural e extensa cai com frequência em concursos. Basta 

memorizar: 

(a) Família natural: os pais (ou um deles) e os descendentes. 

(b) Família extensa ou ampliada: é formada por parentes próximos com os 

quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 

afetividade. 

 

10. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÃO 
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Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 

restrição, observado o segredo de Justiça. 

11. FAMÍLIA SUBSTITUTA 

Introdução: é o assunto mais cobrado na primeira fase do Exame de Ordem. Para 

que o leitor tenha uma ideia da importância do tema, a guarda, a tutela e a adoção 

representam quase cinquenta por cento do que já caiu na primeira fase do Exame 

de Ordem. Para uma boa compreensão, decidi abordar o assunto de forma diversa 

em relação aos demais: primeiro, o estudo esquematizado e, em seguida, a 

transcrição dos pontos mais importantes no ECA. 

Modalidades: o ECA elenca três formas de colocação em família substituta: a 

guarda, a tutela e a adoção. 

 

 

 

➔ Cuidado (1): tratando-se de maior de 12 anos (portanto, adolescente), a 

colocação em família substituta depende do seu consentimento, colhido em 

audiência. 

➔ Cuidado (2): a colocação em família substituta estrangeira só é admissível 

na modalidade adoção. 

 

11.1. Guarda 

Das três modalidades de colocação em família substituta, é a de menor impacto, 

pois não envolve, necessariamente, a suspensão ou a perda do poder familiar. O 

objetivo da guarda é a regularização da posse de fato. 

Quando concedida, o detentor da guarda está obrigado à assistência material, 

moral e educacional, podendo, inclusive, impor oposição aos pais, quando 

necessária para resguardar a proteção à criança ou adolescente. 

 

GUARDA TUTELA ADOÇÃO 
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11.2. Tutela 

Para ser concedida, é necessária a decretação da perda ou suspensão do poder 

familiar. O objetivo da tutela é a assistência ou a representação da criança ou do 

adolescente. 

➔ Cuidado (1): na hipótese de assistência de pessoa em razão de 

desenvolvimento mental incompleto, aplicar-se-á o instituto da curatela, e 

não o da tutela. 

➔ Cuidado (2): se a tutela for requerida em situação em que os pais da criança 

ou do adolescente faleceram, não é necessário, ao ajuizar a ação para a 

concessão da tutela, a cumulação com o pedido de destituição do poder 

familiar. 

➔ Cuidado (3): a concessão da tutela implica necessariamente o dever de 

guarda. 

 

11.3. Adoção 

Das três modalidades, é a de maior impacto, pois gera a situação de vínculo 

familiar definitivo e irrevogável. Adotante e adotado estarão ligados por toda a 

vida. Por isso, a perda do poder familiar dos genitores é condição fundamental. 

Quando cobra o tema, a FGV pede sempre o que diz a lei, sem interpretação. 

Curiosamente, a banca pede, com certa frequência, a adoção internacional, que tem 

uma série de requisitos. Em razão da extensão do tema, as pegadinhas estão 

destacadas no estudo dos dispositivos do ECA. 

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, 

independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei. 

Como já explicado, há três modalidades de colocação em família substituta: a 

guarda, a tutela e a adoção. 

§ 1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 

interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 

implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. 
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 § 2º. Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, 

colhido em audiência.  

É regra, no ECA: em procedimentos que envolvem a colocação em família 

substituta, a criança pode ser ouvida; no entanto, tratando-se de adolescente, o seu 

consentimento é necessário. 

 3º. Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade 

ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.  

§ 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família 

substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que 

justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer 

caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 

➔ Cuidado: o dispositivo traz exceção à regra em relação à adoção (também 

para guarda e tutela) de irmãos. O ideal é que fiquem juntos, mas a própria 

lei reconhece que, em certas situações, isso não é possível. 

 § 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua 

preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional 

a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos 

responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência 

familiar. 

6º. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade 

remanescente de quilombo, é ainda obrigatório:  

I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e 

tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos 

fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal;  

II - que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a 

membros da mesma etnia;  

III - a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política 

indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a 

equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. 
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Art. 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou 

adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem 

autorização judicial. 

Artigo cobrado com certa frequência em concursos. Colocada a criança ou 

adolescente em família substituta, a sua transferência só será permitida por decisão 

judicial. 

Art. 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, 

somente admissível na modalidade de adoção. 

Outro artigo cobrado com muita frequência. Basta a memorização. 

Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança 

ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.  

§ 1º. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. 

§ 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender 

a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser 

deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. 

§ 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins 

e efeitos de direito, inclusive previdenciários. 

§ 4º. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária 

competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da 

guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 

pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação 

específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. 

Como já comentado, a concessão da guarda obriga ao detentor a prestação de 

assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente. Cabe ao 

guardião a defesa dos interesses da criança ou adolescente, podendo oferecer 

oposição, inclusive, aos pais. 

O § 3º já foi objeto de polêmica. Muitos sustentaram que a expressão “inclusive 

previdenciários” não seria aplicável em razão de conflito com outra lei. No entanto, 

para provas objetivas, considere o que diz o dispositivo – é a posição do STJ em 

sede de recurso repetitivo, que entende pela aplicabilidade do texto. 



 19    

 

 

Art. 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 

fundamentado, ouvido o Ministério Público. 

Art. 36.  A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos 

incompletos.  

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou 

suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda.     

➔ Cuidado: a concessão da tutela depende da prévia decretação da perda ou 

suspensão do poder familiar e implica no dever de guarda. O tema foi 

cobrado no XX Exame de Ordem. 

Art. 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, 

conforme previsto no parágrafo único do art. 1.729 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 - Código Civil -, deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após a abertura da 

sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando 

o procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei. 

Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos 

previstos nos arts. 28 e 29 desta Lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa 

indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é 

vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições de 

assumi-la. 

➔ Atenção ao fato de que a tutela pode se dar por testamento. No entanto, a 

declaração de última vontade do detentor do poder familiar não é absoluta, 

como se vê no parágrafo único. 

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.  

§ 1º. A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando 

esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou 

extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. 

§ 2º.  É vedada a adoção por procuração. 

§ 3º. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive 

seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. 
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A adoção só será possível quando nada mais der certo. Veja que, quando a gestante 

ou mãe manifesta o interesse de entregar o filho à adoção, deve ser procurada a 

família extensa da criança (art. 19-A, § 3º). Isso porque o ideal é que a criança ou 

adolescente seja criado no seio de sua família (art. 19). 

➔ Cuidado: é vedada a adoção por procuração. Esse dispositivo cai com muita 

frequência em provas. 

Art. 40. O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já 

estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

Art. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, 

inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os 

impedimentos matrimoniais. 

§ 1º. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos de 

filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. 

O § 1º trata da adoção unilateral. 

§ 2º. É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus 

ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação 

hereditária. 

Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.  

§ 1º. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 

Quem estuda para concurso deve ter um especial cuidado ao fazer o Exame de 

Ordem. Digo isso porque, em julgados do STJ, observa-se a flexibilização do § 1º. 

No entanto, para a prova da OAB, considere a literalidade do que diz a lei. 

§ 2º. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou 

mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. 

A FGV cobra com frequência a adoção conjunta. Cuidado com o disposto nos 

parágrafos 4º e 5º, que tratam da adoção conjunta entre divorciados e ex-

companheiros. O assunto foi cobrado no XXI Exame de Ordem. 

§ 3º. O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. 
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 § 4º. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar 

conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o 

estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que 

seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor 

da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão.    

§ 5º. Nos casos do § 4º deste artigo, desde que demonstrado efetivo benefício ao adotando, 

será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto no art. 1.584 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 

§ 6º. A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, 

vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. 

O § 6º trata da adoção póstuma. Falecido o adotante, mas sendo inequívoca a sua 

vontade de adotar, nada mais justo que seja reconhecido o seu desejo e concedida 

a adoção. O tema tem grande relevância para fins sucessórios, pois o adotado faz 

jus à herança. 

Art. 44. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o 

tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. 

Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. 

§ 1º. O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam 

desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar.  

§ 2º. Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário o seu 

consentimento. 

Art. 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, 

pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as 

peculiaridades do caso. 

 § 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela 

ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a 

conveniência da constituição do vínculo. 

§ 2º. A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de 

convivência.  
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§ 2º-A. O prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado por até igual 

período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. 

§ 3º.  Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do País, o estágio 

de convivência será de, no mínimo, 30 (trinta) dias e, no máximo, 45 (quarenta e cinco) 

dias, prorrogável por até igual período, uma única vez, mediante decisão fundamentada da 

autoridade judiciária.  

§ 3º-A. Ao final do prazo previsto no § 3º deste artigo, deverá ser apresentado laudo 

fundamentado pela equipe mencionada no § 4º deste artigo, que recomendará ou não o 

deferimento da adoção à autoridade judiciária.  

§ 4º. O estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da 

Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis 

pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão 

relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida.  

§ 5º. O estágio de convivência será cumprido no território nacional, preferencialmente na 

comarca de residência da criança ou adolescente, ou, a critério do juiz, em cidade limítrofe, 

respeitada, em qualquer hipótese, a competência do juízo da comarca de residência da 

criança. 

Por ser algo perpétuo, é natural que, antes de ser concedida, a adoção seja 

precedida por um estágio de convivência, para que adotante e adotado possam 

estabelecer laços fraternais. 

➔ Prazos: o prazo máximo é de 90 dias, prorrogável por igual período, 

mediante decisão judicial. Caso o casal adotante resida fora do País, o 

estágio será de, no mínimo, 30 dias, e, no máximo, de 45 dias, prorrogável 

por igual período, por decisão judicial. 

➔ Dispensa: é possível se já concedida tutela ou guarda legal – a simples 

guarda de fato não dispensa o estágio de convivência.  

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro 

civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. 

§ 1º. A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus 

ascendentes. 

§ 2º O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado.  
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§ 3º. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado no Cartório do Registro Civil 

do Município de sua residência. 

§ 5º. A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, 

poderá determinar a modificação do prenome. 

§ 6º. Caso a modificação de prenome seja requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do 

adotando, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei.  

§ 7º. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, 

exceto na hipótese prevista no § 6º do art. 42 desta Lei, caso em que terá força retroativa à 

data do óbito. 

§ 8º. O processo relativo à adoção assim como outros a ele relacionados serão mantidos em 

arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou por outros meios, garantida a 

sua conservação para consulta a qualquer tempo. 

§ 9º. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for criança 

ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. 

§ 10.  O prazo máximo para conclusão da ação de adoção será de 120 (cento e vinte) dias, 

prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade 

judiciária. 

Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso 

irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após 

completar 18 (dezoito) anos.  

Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado 

menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e 

psicológica. 

Para fins de registro, a adoção dá fim aos antigos laços familiares do adotado. Por 

isso, o novo registro de nascimento, onde constam como pais os adotantes, faz com 

que o antigo seja cancelado. 

O novo registro pode ser lavrado no município de residência do adotante. Imagine 

que o adotante, residente em Boa Vista, Roraima, adote uma criança em Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul. Procedimentos simples, como a expedição de 

segunda via da certidão de nascimento, seriam extremamente trabalhosos. 
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Um ponto que pode cair em prova e que talvez gere dúvida é a possibilidade de 

alteração do prenome do adotado. Por expressa previsão legal, é possível (§ 5º). No 

entanto, é obrigatório ouvir do adotado a sua opinião sobre a troca. Se for 

adolescente, é necessário o seu consentimento. 

O art. 48 trata do direito do adotado de conhecer sua origem biológica. Embora seja 

direito da mãe ou sigilo da adoção, em respeito à dignidade da pessoa humana, 

deve ser garantido ao adotado o direito de conhecer quem são seus pais, por meio 

de acesso aos documentos do processo de adoção.  

Art. 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. 

Art. 50. (...) 

§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não 

cadastrado previamente nos termos desta Lei quando: 

I - se tratar de pedido de adoção unilateral;  

II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de 

afinidade e afetividade;  

III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) 

anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços 

de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das 

situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei. 

O § 13 do art. 50 é sempre cobrado em concursos. Para a adoção de uma criança ou 

adolescente, o interessado deve fazer parte de cadastro de adotantes em potencial. 

No entanto, em algumas situações, há pessoas com quem a criança ou adolescente 

possui uma maior ligação, não havendo sentido em se convocar alguém da lista. 

É o que ocorre, por exemplo, com a adoção unilateral. Imagine que João é casado 

com Maria. Ela possui uma filha, Larissa. O pai de Larissa é pessoa desconhecida. 

Ao longo dos anos de convivência, João e Larissa desenvolveram forte laço de 

afeto, e se tratam como pai e filha. João decide, então, adotar Larissa. O que é 

melhor para Larissa? Conceder a adoção a João ou a um estranho, em respeito à 

lista de cadastro de adotantes? Evidentemente, é melhor a João. 

Outro exemplo ocorre quando há laços de afinidade e afetividade entre 

pretendente à adoção e adotando, em hipótese diversa da adoção unilateral. Mais 
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uma vez, não haveria sentido em ser concedida a adoção a um estranho, apenas 

em observância à lista de cadastrados. 

Por fim, o inciso III, quando já estabelecida a tutela ou a guarda legal, e desde que 

o adotado tenha mais de três anos de idade. 

Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência 

habitual em país-parte da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, Relativa à Proteção 

das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, promulgada pelo Decreto 

no 3.087, de 21 junho de 1999, e deseja adotar criança em outro país-parte da Convenção. 

(...) 

§ 2º. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de 

adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. 

É interessante que o leitor leia a respeito da adoção internacional, no ECA, pois a 

FGV já cobrou o tema em algumas oportunidades. Neste resumo, destaco apenas 

alguns pontos importantes: 

(a) A adoção internacional não é, necessariamente, a adoção por pessoa 

estrangeira. Se os adotantes forem brasileiros, mas residentes no exterior, a 

adoção será considerada, também, internacional. 

(b) Cuidado com a exigência de que o país de residência do adotante faça parte 

da Convenção de Haia. 

(c) O § 2º costuma cair em provas. Basta apenas a memorização. 

 

12. DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

(...) 

IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; 

§ 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular 

importa responsabilidade da autoridade competente. 
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➔ Cuidado: o inciso IV foi alterado em 2016. Por ser pura decoreba, tem chance 

de cair. 

 

13. ADOLESCENTE E TRABALHO 

Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz. 

Art. 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: 

I - garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; 

II - atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; 

III - horário especial para o exercício das atividades. 

Art. 64. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. 

Art. 65. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados os direitos 

trabalhistas e previdenciários. 

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de 

escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-governamental, é vedado 

trabalho: 

I - noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte; 

II - perigoso, insalubre ou penoso; 

III - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social; 

IV - realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 

A questão do trabalho do adolescente já caiu mais de uma vez no Exame de Ordem. 

No entanto, a banca sempre exige apenas o que diz a lei, expressamente, bastante 

a memorização dos dispositivos acima. 

 

14. PRODUTOS E SERVIÇOS 

Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 

estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 
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O art. 82 do ECA caiu em mais de um Exame e Ordem. Penso que isso tenha 

ocorrido em razão de uma aparente contradição entre o dispositivo e o crime de 

estupro de vulnerável. Explico: de acordo com o Código Penal, é estupro de 

vulnerável o envolvimento sexual com pessoa menor de catorze anos. Portanto, 

caso uma pessoa de cinquenta anos tenha relação sexual com alguém de catorze 

anos, não haverá a prática de qualquer delito. A conduta é atípica. 

Entretanto, curiosamente, o ECA não permite o acesso de adolescente a motel ou 

hotel, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Ou seja, 

caso a pessoa de cinquenta anos queira levar a de catorze anos a um motel, terá de 

pedir autorização aos pais do adolescente. 

 

15. AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR 

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada 

dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. 

§ 1º. A autorização não será exigida quando: 

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da 

Federação, ou incluída na mesma região metropolitana; 

b) a criança estiver acompanhada: 

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o 

parentesco; 

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 

§ 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização 

válida por dois anos. 

Art. 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança 

ou adolescente: 

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; 

II - viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de 

documento com firma reconhecida. 
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Art. 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente 

nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente 

ou domiciliado no exterior. 

Outro campeão em provas, tanto em concursos quanto no Exame de Ordem. O 

maior problema é a memorização de cada uma das regras. Para facilitar o estudo, 

veja o esquema a seguir, elaborado pelo professor Márcio André, do Dizer o 

Direito: 
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Obs.: o artigo completo está disponível no site do Dizer o Direito, em texto a 

respeito da Lei n.º 13.726/18, que passou a dispensar a exigência de firma 

reconhecida na autorização de viagem ao exterior. 

 

16. FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES 

Art. 97. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação 

constante do art. 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou 

prepostos: 

I - às entidades governamentais: 

a) advertência; 

b) afastamento provisório de seus dirigentes; 

c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 

d) fechamento de unidade ou interdição de programa. 

II - às entidades não-governamentais: 

a) advertência; 

b) suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas; 

c) interdição de unidades ou suspensão de programa; 

d) cassação do registro. 

§. 1º. Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento, que coloquem 

em risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao Ministério 

Público ou representado perante autoridade judiciária competente para as providências 

cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade. 

§ 2º. As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais 

responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes, 

caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção 

específica. 

Por ser fácil confundir as medidas dos incisos I e II, o art. 97 costuma ser cobrado 

com frequência em concursos. Por ser suficiente a simples memorização, veja o 

seguinte esquema: 
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MEDIDAS APLICÁVEIS ÀS ENTIDADES DE ATENDIMENTO 

ENTIDADES GOVERNAMENTAIS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 

(a) Advertência; 
(b) Afastamento provisório de seus 

dirigentes; 
(c) Afastamento definitivo de seus 

dirigentes; 
(d) Fechamento da unidade; 
(e) Interdição do programa. 

(a) Advertência; 
(b) Suspensão total ou parcial do 

repasse de verbas públicas; 
(c) Interdição de unidades; 
(d) Suspensão de programa; 
(e) Cassação de registro. 

  

17. MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, 

preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das medidas: 

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes 

são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição 

Federal;  

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma 

contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que 

crianças e adolescentes são titulares; 

 

 III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos 

assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e pela Constituição Federal, salvo nos 

casos por esta expressamente ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 

(três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade 

da execução de programas por entidades não governamentais;  
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IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve atender 

prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da 

consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos 

interesses presentes no caso concreto; 

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser 

efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada;  

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo 

que a situação de perigo seja conhecida; 

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades 

e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da 

criança e do adolescente; 

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à 

situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a 

decisão é tomada;  

IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais 

assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente; 

 X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente 

deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família 

natural ou extensa ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família 

adotiva; 

XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de 

desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser 

informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como 

esta se processa; 

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na 

companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou 

responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de 

promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela 

autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei. 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente 

poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 
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I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 

promoção da família, da criança e do adolescente;  

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; 

VII - acolhimento institucional; 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; 

IX - colocação em família substituta. 

§ 1º.  O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e 

excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo 

esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.  

 2º.  Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência 

ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento da criança 

ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e 

importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo 

interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao 

responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

(...) 

§ 8º. Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de 

acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade judiciária, 

que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo. 

(...) 

§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 15 (quinze) dias para o 

ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a 
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realização de estudos complementares ou de outras providências indispensáveis ao 

ajuizamento da demanda. 

Os artigos 100 e 101 do ECA desanimam qualquer um. Em provas, tanto no Exame 

de Ordem quanto em concursos, as bancas perguntam a literalidade dos dois 

dispositivos – especialmente, o art. 101. Em uma das edições do Exame de Ordem, 

a FGV, após descrever um caso concreto, perguntou qual medida poderia ser 

aplicada. Para obter a resposta, o examinando tinha de saber, de cabeça, as medidas 

do art. 101. Triste, mas é a vida. 

 

18. ATO INFRACIONAL 

Introdução: é o segundo assunto mais cobrado no Exame de Ordem – perde apenas 

para a família substituta. Entretanto, a banca costuma pedir sempre as mesmas 

coisas, o que facilita o nosso estudo. Assim como foi feito na família substituta, o 

nosso estudo começará por um esquema, com base no que é mais cobrado e, sem 

seguida, é vista a letra da lei.  

Conceito: o ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção 

praticada por quem ainda não tem dezoito anos de idade. Portanto, o adolescente 

que mata ou rouba alguém não pratica crime, mas ato infracional análogo aos 

delitos de homicídio e de roubo. 

➔ Cuidado: para definir se houve ato infracional ou a prática de um delito ou 

contravenção, devemos considerar o tempo da ação ou omissão, e não o do 

resultado. Exemplo: no dia 31 de janeiro de 2019, Roberto, dezessete anos 

de idade, desfere uma facada em Henrique. A vítima é hospitalizada e, após 

três meses de internação, morre em razão do ferimento. Na época da morte 

de Henrique, Roberto já havia feito aniversário – ele completou dezoito anos 

no dia 5 de fevereiro. Roberto deve ser punido como adolescente infrator ou 

como criminoso? Como devemos considerar a teoria da atividade, Roberto 

será punido como adolescente. 

 

 
31/01/19 

Data das facadas. 

05/02/19 

Roberto completa 18 anos. 

Abril de 2019 

A morte da vítima. 

Roberto deve ser 

punido como 

adolescente. 
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A questão da emancipação civil: não faz a menor diferença para a análise da 

imputabilidade penal. Portanto, o adolescente, ainda que emancipado, não pode 

ser responsabilizado pela prática de crime ou contravenção. 

Internação provisória: o adolescente não pode ser submetido à prisão preventiva. 

Contudo, é possível a sua internação provisória, antes da sentença que reconhece 

a prática do ato infracional. Fique atento ao limite de tempo: a internação tem limite 

de 45 dias, sem prorrogação. 

Garantias processuais: o rol do art. 111 é sempre cobrado em provas. Muita 

atenção à garantia processual do inciso II: o direito de confrontar-se com vítimas e 

testemunhas. A palavra “confronto” pode passar uma ideia equivocada, fazendo 

com que o examinando seja induzido em erro por acreditar que não existe tal 

garantia. 

➔ Confissão: cuidado com o disposto na Súmula 342-STJ. Para a aplicação de 

medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da 

confissão do adolescente. 

Medidas socioeducativas: o rol está no art. 112 do ECA. Em razão das 

peculiaridades de cada uma delas, fiz comentários a respeito ao tratar da letra da 

lei. 

 

Da Prática de Ato Infracional 

Disposições Gerais 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas 

previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data 

do fato. 

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no 

art. 101. 



 36    

 

Há quem imagine que criança não pratica ato infracional. Entretanto, o que o ECA 

veda é a aplicação de medida socioeducativa a quem não tem doze anos completos. 

Devem ser aplicadas à criança que pratica ato infracional as medidas do extenso 

art. 101 do ECA. 

Dos Direitos Individuais 

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. 

➔ Cuidado: o adolescente não pode ser preso em flagrante, mas apenas 

apreendido. Não se trata de mero eufemismo, mas de procedimentos 

diversos. 

Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão 

incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou 

à pessoa por ele indicada. 

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade 

de liberação imediata. 

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 

quarenta e cinco dias. 

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de 

autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. 

Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação 

compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, 

havendo dúvida fundada. 

Das Garantias Processuais 

Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. 

Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias: 

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio 

equivalente; 
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II - igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e 

produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

III - defesa técnica por advogado; 

IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei; 

V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; 

VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do 

procedimento. 

Das Medidas Socioeducativas 

Disposições Gerais 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semiliberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

O rol de medidas socioeducativas aplicáveis ao adolescente infrator é taxativo. 

Como são apenas seis, não é difícil a memorização. Todavia, as bancas costumam 

exigir peculiaridades de cada uma delas. Para evitar que o leitor caia em pegadinha, 

veja o esquema a seguir: 

MEDIDA EM QUE CONSISTE PRAZOS PECULIARIDADES 

Advertência Trata-se de 
admoestação verbal.  

- Por não a menos gravosa 
das medidas, para a sua 
incidência, basta indício 
suficiente de autoria. A 
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material, todavia, deve ser 
provada. 

Obrigação de reparar o 
dano 

É a restituição da coisa, 
o ressarcimento do 
dano ou a 
compensação do 
prejuízo da vítima. 

- É uma medida de difícil 
incidência. Isso porque, 
caso o adolescente não 
possa reparar o dano, não 
é possível a transferência 
da medida aos pais ou 
responsável. 

Prestação de serviços à 
comunidade 

É a prestação de 
serviços comunitários, 
sem contraprestação. 

No máximo, 6 
meses, com 
jornada máxima 
de 8 horas 
semanais. 

Não faça confusão: na 
prestação de serviços, 
temos prazo máximo e, na 
liberdade assistida, prazo 
mínimo. As bancas 
gostam de inverter o 
prazo de uma com a 
outra. 

Liberdade assistida Das medidas não 
privativas de 
liberdade, é a mais 
rígida. Uma pessoa 
deve ser designada 
para acompanhar o 
adolescente, na 
condição de 
orientador. 

No mínimo, 6 
meses. 

Atenção à pegadinha do 
prazo, já comentada 
acima. 

Semiliberdade É a mais branda das 
duas medidas 
privativas de 
liberdade. O 
adolescente trabalha e 
estuda durante o dia e, 
à noite, fica recolhido 
em entidade destinada 
a esse fim. 

Sem prazo. Atividades externas não 
dependem de autorização 
judicial. 

Internação É a mais gravosa das 
medidas, equivalente a 
um regime fechado, 
devendo ficar o 
adolescente recolhido 
durante todo o tempo. 

Sem prazo, mas 
tem limite: no 
máximo, 3 anos. 

Em regra, atividades 
externas são permitidas, 
mas pode o juiz vedá-las. 
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§ 1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 

circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 

forçado. 

§ 3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento 

individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100. 

A imposição de medida socioeducativa não impede a aplicação de medidas 

protetivas. 

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a 

existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a 

hipótese de remissão, nos termos do art. 127. 

Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da 

materialidade e indícios suficientes da autoria. 

Da Advertência 

Art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e 

assinada. 

Da Obrigação de Reparar o Dano 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 

determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do 

dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por 

outra adequada. 

Da Prestação de Serviços à Comunidade 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas 

de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais. 
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Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo 

ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e 

feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal 

de trabalho. 

Da Liberdade Assistida 

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada 

para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

§ 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser 

recomendada por entidade ou programa de atendimento. 

§ 2º. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer 

tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o 

Ministério Público e o defensor. 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a 

realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-

os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; 

II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, 

inclusive, sua matrícula; 

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado 

de trabalho; 

IV - apresentar relatório do caso. 

Do Regime de Semiliberdade 

Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de 

transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, 

independentemente de autorização judicial. 

§ 1º. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, 

ser utilizados os recursos existentes na comunidade. 

§ 2º. A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições 

relativas à internação. 
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Da Internação 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de 

brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

§ 1º. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da 

entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 

➔ Cuidado: por comparação ao regime prisional fechado, é comum imaginar 

que, na internação, não é possível a realização de atividade externa. 

Contudo, o § 1º diz o oposto: em regra, pode, salvo decisão judicial em 

contrário. 

§ 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, 

mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 

➔ Cuidado: já vi pegadinha sobre o prazo máximo de reavaliação. Memorize! 

§ 3º. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 

➔ Cuidado: o limite máximo do tempo de internação cai com frequência em 

prova. 

§ 4º. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, 

colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. 

§ 5º. A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 

➔ Cuidado: a maioridade penal não extingue a medida de internação. Por isso, 

ao completar dezoito anos, o adolescente infrator – agora, adulto – não será 

enviado a um presídio, para o cumprimento de pena. Ele permanecerá 

internado na instituição voltada a adolescentes infratores. 

§ 6º. Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o 

Ministério Público. 

§ 7º. A determinação judicial mencionada no § 1 poderá ser revista a qualquer tempo pela 

autoridade judiciária.  

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
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II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

➔ Cuidado: houve uma época em que os tribunais entendiam que a reiteração, 

do inciso II, somente ocorria após o terceiro ato infracional. Esse limite 

mínimo já não é mais exigido, pois a lei nada diz nesse sentido. 

§ 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 

3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.  

➔ Cuidado: a internação como sanção pelo descumprimento de outra medida 

tem o limite de três meses. 

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. 

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em 

local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de 

idade, compleição física e gravidade da infração. 

Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias 

atividades pedagógicas. 

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: 

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público; 

II - peticionar diretamente a qualquer autoridade; 

III - avistar-se reservadamente com seu defensor; 

IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada; 

V - ser tratado com respeito e dignidade; 

VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de 

seus pais ou responsável; 

VII - receber visitas, ao menos, semanalmente; 

VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos; 

IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; 
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X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; 

XI - receber escolarização e profissionalização; 

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer: 

XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; 

XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje; 

XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, 

recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade; 

XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida 

em sociedade. 

§ 1º. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. 

§ 2º. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais 

ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses 

do adolescente. 

Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe 

adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. 

Da Remissão 

Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o 

representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão 

do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem 

como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. 

Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade 

judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. 

Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da 

responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente 

a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de 

semiliberdade e a internação. 

Art. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a 

qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou 

do Ministério Público. 
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A remissão é o perdão. O adolescente é perdoado pela prática do ato infracional. 

Todavia, o que faz com que o art. 126 esteja dentre os mais cobrados em prova são 

as consequências da incidência do instituto, a depender do momento em que ele 

ocorre. Entenda: 

AUTORIDADE MOMENTO CONSEQUÊNCIA 

Remissão concedida 
pelo MP. 

Antes de iniciado o 
procedimento. 

Exclusão do processo. 

Remissão concedida 
pelo juiz. 

Iniciado o procedimento. Suspensão ou extinção 
do processo. 

 

Outra pegadinha frequente é a do art. 127. A remissão não impede a imposição de 

medida socioeducativa. Todavia, a medida imposta não pode ser a de 

semiliberdade ou a de internação – não faz sentido perdoar o adolescente e submetê-

lo à medida privativa de liberdade.  

 

19. MEDIDAS APLICADAS AOS PAIS OU RESPONSÁVEL 

Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 

I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 

promoção da família;  

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; 

III - encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; 

IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 

V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento 

escolar; 

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado; 

VII - advertência; 

VIII - perda da guarda; 

IX - destituição da tutela; 
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X - suspensão ou destituição do poder familiar.  

Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos IX e X deste artigo, 

observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24. 

Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais 

ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o 

afastamento do agressor da moradia comum. 

Parágrafo único.  Da medida cautelar constará, ainda, a fixação provisória dos alimentos de 

que necessitem a criança ou o adolescente dependentes do agressor. 

Basta a memorização dos dispositivos. O art. 130 já caiu no Exame de Ordem. 

 

20. CONSELHO TUTELAR 

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos nesta Lei. 

Art. 132.  Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, 

no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, 

composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) 

anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha. 

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando 

as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, 

I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de 

suas deliberações. 
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IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa 

ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no 

art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando 

necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos 

e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no 

art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto 

à família natural; 

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação 

e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e 

adolescentes. 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender 

necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério 

Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências 

tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família.  

Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade 

judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

A respeito do Conselho Tutelar, como existe uma certa confusão sobre as suas 

atribuições – o que pode e o que não pode -, as bancas costumam perguntar sobre 

algum dos incisos do art. 136. Ademais, cuidado com o parágrafo único: a 

comunicação é ao MP, e não ao juiz. 

 



 47    

 

21. ACESSO À JUSTIÇA 

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao 

Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. 

§ 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de 

defensor público ou advogado nomeado. 

§ 2º As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de 

custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. 

Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam 

respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou 

adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, 

residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. 

Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente 

será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada 

a finalidade. 

Cuidado com o § 2º do art. 141. As ações de competência da Justiça da Infância e 

da Juventude são, em regra, isentas de custas. 

Ademais, o art. 143 traz uma imposição importante, muitas vezes desrespeitada 

por veículos da imprensa – e, em razão disso, pode fazer com que o examinando 

erre uma questão a respeito. Caso um adolescente seja acusado de ato infracional, 

a notícia jornalística não poderá informar as iniciais do seu nome (ex.: J. P. S.). 

 

22. COMPETÊNCIA 

Art. 147. A competência será determinada: 

I - pelo domicílio dos pais ou responsável; 

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. 

§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, 

observadas as regras de conexão, continência e prevenção. 
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§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos 

pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou 

adolescente. 

§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, 

que atinja mais de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a 

autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia 

para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. 

➔ Cuidado: a competência fixada pelo domicílio dos pais ou responsável, que 

é a regra, não se aplica no caso de ato infracional, em que será competente a 

autoridade do lugar da ação ou omissão. 

 

23. ACESSO A DETERMINADOS LUGARES 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 

mediante alvará: 

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 

responsável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 

b) bailes ou promoções dançantes; 

c) boate ou congêneres; 

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 

II - a participação de criança e adolescente em: 

a) espetáculos públicos e seus ensaios; 

b) certames de beleza. 

§ 1º. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre 

outros fatores: 

a) os princípios desta Lei; 

b) as peculiaridades locais; 
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c) a existência de instalações adequadas; 

d) o tipo de frequência habitual ao local; 

e) a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes; 

f) a natureza do espetáculo. 

§ 2º. As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a 

caso, vedadas as determinações de caráter geral. 

Outro tema campeão em provas. Embora o conteúdo seja de fácil compreensão, é 

difícil esquematizar, apenas com a leitura, tudo o que é dito no art. 149. Para 

facilitar a sua vida, veja o esquema a seguir: 

CRIANÇA OU ADOLESCENTE 
DESACOMPANHADO DOS PAIS 
OU RESPONSÁVEL 

CRIANÇA OU ADOLESCENTE, 
AINDA QUE ACOMPANHADO 
DOS PAIS OU RESPONSÁVEL 

O alvará é necessário para a entrada e 
permanência em: 
 

(a) Estádio, ginásio e campo 
desportivo; 

(b) Bailes ou promoções dançantes; 
(c) Boate ou congêneres; 
(d) Casa que explore 

comercialmente diversões 
eletrônicas; 

(e) Estúdios cinematográficos, de 
teatro, rádio e televisão. 

 
➔ Cuidado: em relação ao local 

onde há a exploração de jogos, 
leia o art. 80 do ECA.  

O alvará é necessário para a 
participação em: 
 

(a) Espetáculos públicos; 
(b) Certames de beleza. 

 

➔ Cuidado: a autorização deve ser concedida caso a caso. Não é possível, por 

exemplo, que o juiz expeça alvará disciplinando todos os certames de beleza 

atuais e futuros, de forma abstrata. 

 

24. O PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA 
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Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, 

ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este 

poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios 

requerentes, dispensada a assistência de advogado. 

§ 1º. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz: 

 I - na presença do Ministério Público, ouvirá as partes, devidamente assistidas por 

advogado ou por defensor público, para verificar sua concordância com a adoção, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, contado da data do protocolo da petição ou da entrega da criança 

em juízo, tomando por termo as declarações; e 

II - declarará a extinção do poder familiar. 

§ 2º. O consentimento dos titulares do poder familiar será precedido de orientações e 

esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da 

Juventude, em especial, no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida.  

§ 3º. São garantidos a livre manifestação de vontade dos detentores do poder familiar e o 

direito ao sigilo das informações. 

§ 4º. O consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na 

audiência a que se refere o § 1o deste artigo. 

§ 5º. O consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no § 1º 

deste artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 (dez) dias, contado 

da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar. 

§ 6º.  O consentimento somente terá valor se for dado após o nascimento da criança. 

§ 7º. A família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio 

de equipe técnica interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, 

preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal 

de garantia do direito à convivência familiar. 

O procedimento previsto no art. 166 do ECA tem algumas peculiaridades 

interessantes. Como o assunto já caiu no Exame de Ordem, e prevendo pegadinhas 

que poderão cair em provas futuras, destaco os seguintes pontos: 

(a) O pedido de colocação em família substituta pode ser feito diretamente em 

cartório, da Vara da Infância e da Juventude, sem a assistência de advogado. 
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(b) No entanto, em audiência para ser colhida a concordância dos pais, as partes 

deverão ser assistidas, obrigatoriamente, por advogado ou defensor 

público. 

(c) Os pais podem se retratar do consentimento dado até a data da audiência. 

Após a prolação da sentença de extinção do poder familiar, é possível o 

arrependimento, no prazo de 10 dias. 

(d) O consentimento dos pais só é válido se dado após o nascimento da criança. 

 

25. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL 

Art. 171. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, 

encaminhado à autoridade judiciária. 

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, 

encaminhado à autoridade policial competente. 

Caso o adolescente seja apreendido por ordem judicial, ele deverá ser 

encaminhado ao juiz. No entanto, se apreendido em flagrante de ato infracional, 

ele será encaminhado à autoridade policial. Simples assim! 

26. CRIMES EM ESPÉCIE 

Introdução: o ECA traz uma porção de condutas praticadas contra crianças ou 

adolescentes que configuram crime. É interessante que o leitor faça a leitura de 

todos eles, pois neste resumo serão destacados apenas aqueles mais cobrados em 

provas. 

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.  

§ 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. 

§ 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 
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III – 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. 

Art. 241.  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena 

de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

Pena – 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: 

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

§ 1º.  Nas mesmas penas incorre quem:  

I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens 

de que trata o caput deste artigo; 

II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou 

imagens de que trata o caput deste artigo. 

 § 2º. As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis quando o 

responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o 

acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. 

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:  

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1º. 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. 

§ 2º. 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:  

 I – agente público no exercício de suas funções; 



 53    

 

 II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades 

institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes 

referidos neste parágrafo; 

 III – 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.  

 § 3º. As pessoas referidas no § 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material ilícito 

referido.  

 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. 

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. 

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. 

Pergunte a qualquer um: é crime manter (no celular, por exemplo) conteúdo 

pornográfico envolvendo criança ou adolescente? Seja qual for o grau de instrução 
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da pessoa, dificilmente alguém dirá que não. Portanto, é claro que a FGV não 

perguntará, em sua prova, se a conduta é ou não criminosa. 

Em vez disso, a banca questionará a respeito de algum detalhe, como as majorantes 

do art. 240, § 2º, ou as hipóteses de isenção do crime do art. 241-B, § 2º. Por isso, ao 

estudar esses delitos, procure dar atenção ao que não é notório, pois, certamente, é 

o que a FGV exigirá no Exame de Ordem. 

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele 

praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

A grande pegadinha do crime de corrupção de menores é a natureza formal do 

delito. Se alguém pratica um delito com o auxílio de um adolescente, em concurso, 

haverá a punição pelo crime do art. 244-B, ainda que demonstrado que o 

adolescente já seja pessoa corrompida, com base em reiterada prática de atos 

infracionais. O assunto é o objeto da Súmula 500-STJ. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como temos um bom tempo até o Exame de Ordem, leia, ao menos uma vez, o 

inteiro teor do ECA. Lembre-se: a FGV é uma banca que gosta de decoreba. Por isso, 

memorize tudo o que envolver prazo. Ademais, cuidado com dispositivos que 

fogem à regra, a exemplo do art. 152, § 2º, que afirma que o MP, nos procedimentos 

do ECA, não possui prazo em dobro. 

Pense como examinador. Busque na lei – e me refiro a todas as matérias, e não 

apenas ao ECA – tudo o que pode render uma boa pegadinha. Geralmente, é o que 

cai. 

Por fim, resolva as provas passadas. A FGV é muito repetitiva. 

Até mais! 

Instagram: @cadernodeprova. 

E-mail: cadernodeprova@gmail.com. 


