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APRESENTAÇÃO 

Olá pessoal! 

Aqui é a Nilza Ciciliati, professora de Serviço Social do Estratégia 

Concursos. 

Sou assistente social, pós-graduada em Direito Previdenciário, pós-
graduada em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social pela PUC-
PR. Atualmente sou servidora pública federal, no cargo de Analista do 
Seguro Social com formação em Serviço Social no Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS.  

Você que se prepara para concursos na área de Serviço Social sabe que o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA é um assunto cobrado na maioria dos concursos de Serviço 

Social. 

A Lei nº 8.069/90 é uma legislação bastante extensa e exige um estudo estratégico do seu 
conteúdo, demandando do candidato (a) o domínio dos principais pontos dos seus mais de 
260 artigos. 

Com o intuito de auxiliá-los nesta jornada de estudos, estou disponibilizando neste E-book 
um Resumão sobre os principais tópicos do ECA e, ao final, uma estatística dos artigos mais 
cobrados pela Banca CESPE/CEBRASPE nos últimos concursos de Serviço Social. 

Espero que possa ser útil nos estudos de vocês! 

Por fim, deixo o convite para que você conheça os nossos cursos de Serviço Social 
disponíveis. São conteúdos completos em vídeo, livro digital (PDF) e com acesso direto ao 
professor por meio do fórum de dúvidas. Acessando o link abaixo, você pode conferir os 
cursos disponíveis: 

Cursos de Serviço Social 

Grande abraço e bons estudos! 

Nilza Ciciliati 

 

 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/pesquisa/?q=servi%C3%A7o+social+nilza+ciciliati
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LEI Nº 8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE (ECA) 

 
 criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Não se submete a medida 

socioeducativa, somente a medida de proteção. 

 adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Submete-se a medida socioeducativa 
e a medida de proteção. 

 Excepcionalidade de medidas: em pessoas com idade entre 18 e 21 anos 

incompletos. 

 

E quem deve assegurar os direitos da criança e do adolescente? 

Cabe à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder público zelar por este 

grupo com absoluta prioridade. 

Formas de negligência 

• Discriminação quanto ao acesso a lugares ou serviços; 
• Exploração que pode ser sexual, trabalhista etc; 
• Nenhuma forma de violência física; 
• Nenhum tipo de crueldade; 
• Nenhuma forma de opressão que os impeça de exercer os seus direitos. 

 

 Proibição absoluta de qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos, 

exceto nos casos de APRENDIZ. 

 castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos                                  

→   obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. 

E o que pode ser considerado castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante? 

 Castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força 

física sobre a criança ou o adolescente que resulte em: 

 a) sofrimento físico; ou 

 b) lesão; 

  

 tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em relação 

à criança ou ao adolescente que: 

 a) humilhe; ou 

 b) ameace gravemente; ou 
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 c) ridicularize. 

 

MEDIDAS APLICADAS PELO CONSELHO TUTELAR NESTES CASOS: 

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. 

 

Direito à vida e à saúde 

 aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida 

privativa de liberdade; 

 assistência psicológica à gestante e à mãe, inclusive àquelas que manifestem 

interesse em entregar seus filhos para adoção ; 

 Nos hospitais, os prontuários individuais deverão ser mantidos por um prazo de 

18 anos. 

 

Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária 

 programa de acolhimento familiar ou institucional: situação reavaliada, no 

máximo, a cada 3 meses e sua permanência em programa de acolhimento 

institucional não poderá ultrapassar os 18 meses, SALVO comprovada 

necessidade; 

 pais estiverem privados de liberdade: garantidas as visitas periódicas; 

 

Como ocorre nos casos em que a mãe quer entregar o filho para a 
adoção? 

 encaminhamento à Justiça da Infância e da Juventude. 

 Busca pela família extensa → no prazo prorrogável de 90 dias; 

 Colocada sob guarda, terão 15 dias para propor a adoção; 
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E se houver a desistência dos genitores em entregar a criança? 

 Deve ser manifestada em audiência; 

 Será mantida com os pais, com acompanhamento por 180 dias; 

 

90 dias – prazo para busca de família extensa; 
15 dias – prazo para interessado propor adoção; 
180 dias – prazo de acompanhamento em caso de desistência em entregar a criança para 

adoção; 
30 dias – prazo para as crianças acolhidas serem cadastradas para adoção. 

 

Apadrinhamento 

 prioridade para aquelas com remota possibilidade de reinserção familiar ou 

colocação em família adotiva. 

 Padrinhos: + 18, que não estejam inscritas nos cadastros de adoção; 

 PJ: podem colaborar; 

 

Poder Familiar 

A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda 
ou a suspensão do poder familiar, devendo, nesse caso, a família obrigatoriamente ser 

incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. 

Também não é caso de destituição do poder familiar: condenação criminal do pai ou 

da mãe, exceto → crime doloso contra o familiar; 

 Família natural: pais e descendentes; 

 Família extensa ou ampliada: parentes próximos; 

 A filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível. 

 

Família substituta: medida excepcional → por meio de guarda, tutela ou adoção. 
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 Criança: será ouvida; 

 Adolescente: será necessário seu consentimento; 
 será levado em conta: 

➔ o grau de parentesco e 

➔ a relação de afinidade ou de afetividade 

 Grupo de irmãos: serão colocados na mesma família substituta, exceto 

comprovado risco de abuso ou outra situação; 
 Família substituta estrangeira: somente na modalidade adoção; 

 Criança indígena ou de quilombola: no seio da comunidade; respeitados seus 

costumes; intervenção e oitiva de órgão indigenista e antropólogos; 

Guarda: medida provisória; confere a condição de dependente para fins previdenciários; 

Tutela: pressupõe a perda ou suspensão do poder familiar; até 18 anos incompletos; 

Adoção: é a única modalidade irrevogável.; atribui condição de filho; 

 

o Idade do adotante: deve ser maior de 18 anos, independentemente do estado civil. 

Deve haver 16 anos de diferença entre adotante e adotado. 
o Restrições para adoção: Não pode adotar por procuração, pois trata-se de ato 

personalíssimo. Não podem adotar os ascendentes (avós) e os irmãos do adotando. 
o Terão prioridade: criança ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. 

o Prazo para conclusão da adoção: 120 dias (prorrogável por decisão judicial). 

Estágio de convivência: prazo máximo de 90 dias; adoção internacional: de 30 a 45 dias 

(prorrogável); 

Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem 
adotar conjuntamente? 

 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. 

Cadastro de adoção 

Prioridade no cadastro: 

Para pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente 

➔ com deficiência, 

➔ com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, 
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➔ grupo de irmãos. 

 

Adoção de não cadastrados, somente nos seguintes casos: 

➔ se tratar de pedido de adoção unilateral; 

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

afinidade e afetividade; 

➔ se for um 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 

 

Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 

 É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição 

de aprendiz; 
 Ao aprendiz até 14 anos → é assegurado bolsa aprendizagem. 

 Ao aprendiz maior de 14 anos → são assegurados os direitos trabalhistas e 

previdenciários. 

É vedado trabalho: 

 Noturno (das 22h às 05h); 

 perigoso, insalubre ou penoso; 

 em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, 
moral e social; 

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

 

Da informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos 

 locais de apresentação: - 10 anos: somente acompanhado dos pais ou 

responsáveis; 

 Revistas e publicações: material impróprio ou inadequado: embalagem 

lacrada; mensagens pornográficas ou obscenas: embalagem opaca; 

 Casas de jogos, bilhar ou sinuca: NÃO podem ir, nem com autorização; 

 

Dos Produtos e Serviços 

 Hospedagem: se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 

 É proibida a venda de:  
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o armas, munições e explosivos;  
o bebidas alcoólicas;  
o produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica;  
o fogos de estampido e de artifício, exceto os de reduzido potencial;  
o revistas e publicações que contenha material impróprio ou inadequado;  
o bilhetes lotéricos e equivalentes. 

Da Autorização para viajar 

 Nas viagens nacionais: o adolescente menor de 16 anos precisa de 

autorização judicial, exceto se acompanhado de parente até 3º grau ou pessoa 

maior com autorização; ou mesma região metropolitana ou comarca vizinha; 

 Nas viagens internacionais: precisam de autorização judicial, ou estejam 

com ambos os pais ou a autorização de firma reconhecida do ausente; 

Das Entidades de Atendimento 

Devem oferecer: 

 orientação e apoio sociofamiliar;  

 apoio socioeducativo em meio aberto;  

 colocação familiar;  

 acolhimento institucional; 

 prestação de serviços à comunidade; 

 liberdade assistida; 

 semiliberdade; e 

 internação.  
 relatório circunstanciado a cada 6 meses; 

 acolhimentos de urgência: comunicado ao juiz em 24 h; 

 fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos 

Tutelares.  

 São medidas aplicadas às entidades: 

 

Das Medidas de Proteção 

Às entidades governamentais:

•advertência; 

•afastamento provisório de seus 
dirigentes; 

•afastamento definitivo de seus 
dirigentes; 

•fechamento de unidade ou 
interdição de programa. 

Às entidades não-governamentais: 

•advertência; 

•suspensão total ou parcial do 
repasse de verbas públicas; 

•interdição de unidades ou 
suspensão de programa; 

•cassação do registro. 
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 Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. 

 Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 

 Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 

 Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e 
promoção da família, da criança e do adolescente. 

 Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar 
ou ambulatorial. 

 Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos. 

 Acolhimento institucional. 

 Inclusão em programa de acolhimento familiar. 

 Colocação em família substituta. 

 acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e 

excepcionais 

E como é realizado o encaminhamento aos programas de acolhimento 
institucional? 

 Guia de Acolhimento e um Plano Individual de Atendimento (PIA); 

 Se impossibilidade de reintegração: Ministério Público terá o prazo de 15 dias 

para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar; 

 

Da Prática de Ato Infracional 

 

 internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 

dias. 

 

 

Das Medidas Socioeducativas 

CRIANÇAS

• Praticam atos infracionais.

• São aplicadas apenas medidas de 
proteção.

ADOLESCENTES

• Praticam atos infracionais

• São aplicadas medidas 
socioeducativas e medidas de 
proteção.
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São aplicadas somente aos adolescentes e levarão em conta: 

o a gravidade do ato infracional;  
o o contexto pessoal do adolescente;  

o sua capacidade de cumprir a medida a ser imposta.  

 

Quais são as medidas socioeducativas? 

 I - advertência;  

 II - obrigação de reparar o dano;  

 III - prestação de serviços à comunidade;  

 IV - liberdade assistida;  

 V - inserção em regime de semi-liberdade;  

 VI - internação em estabelecimento educacional;  

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

 

 portadores de doença ou deficiência mental: não serão submetidos a medidas 

socioeducativas. 

 Prestação de Serviços à Comunidade (PSC): jornada máxima de oito horas semanais; 

 Liberdade Assistida (LA): o prazo é de no mínimo 6 meses 

 Semiliberdade e internação: prazo de até 3 anos e reavaliada a cada no máximo 6 meses; aos 21 

anos: liberação compulsória; 

E em que casos pode ser aplicada a internação? 

quando se tratar de ato: 

 Cometido ou praticado com violência ou com grave ameaça à pessoa. 

 Configurada reiteração no cometimento de atos graves. 

 Descumprimento reiterado e injustificável de outra medida anteriormente 
aplicada.  

E o que é a remissão? 

é o ato de perdoar o ato infracional praticado pelo adolescente e que irá gerar:  

 a exclusão;  

 a extinção; ou  
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 a suspensão do processo, a depender da fase em que esteja. 

Na remissão pode ser aplicada medida socioeducativa, exceto a colocação em 

regime de semiliberdade e a internação. 

Espécies de remissão: 

 

Remissão como forma de  
EXCLUSÃO do processo 

Remissão como forma de  
SUSPENSÃO ou EXTINÇÃO 

do processo 

É pré-processual (antes do processo 
iniciar). 

É processual, ou seja, depois que a ação 
socioeducativa foi proposta. 

Concedida pelo Ministério Público. 
Concedida a remissão pelo 
representante do MP os autos serão 
conclusos ao juiz para homologar ou 
não (art. 181 do ECA). 

Concedida pelo juiz. 
O Ministério Público deverá ser ouvido, mas 
sua opinião não é vinculante. Quem decide 
se concede ou não a remissão é o 
magistrado. 

Também chamada de remissão 
ministerial. 

Também chamada de remissão judicial. 

Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsável 

a) encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio 
e promoção da família;  

b) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos;  

c) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;  
d) encaminhamento a cursos ou programas de orientação;  
e) obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e 

aproveitamento escolar;  
f) obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;  
g) advertência;  
h) perda da guarda;  
i) destituição da tutela;  
j) suspensão ou destituição do poder familiar.  

 

Aplicação da medidas 
Autoridade judiciária Conselho Tutelar 

Aplicação de medidas de proteção Aplicação de medidas de proteção   

(Exceto inclusão em programa de 
acolhimento familiar e colocação em 
família substituta.) 
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Aplicação de medidas pertinentes aos pais 
ou responsáveis 

Aplicação de medidas pertinentes aos pais 
ou responsáveis  

(Exceto perda da guarda, destituição da 
tutela e suspensão ou destituição 
do poder familiar.) 

Aplicação de medidas socioeducativas Não aplica 

 

No caso de maus-tratos, opressão ou abuso sexual, o juiz pode determinar o 

afastamento do agressor da moradia. 

Do Conselho Tutelar 

 órgão permanente e autônomo, não jurisdicional; 

 em cada município deve ter no mínimo 1 Conselho Tutelar, composto por 5 
membros, para mandato de 4 anos, permitidas reconduções por novas escolhas. 

E quem pode participar da eleição para Conselheiro Tutelar? 

Pode participar aquele que tem: 

 reconhecida idoneidade moral;  
 idade superior a 21 anos;  

 residir no município. 

   Impedimentos 

Não podem servir trabalhar no mesmo Conselho Tutelar: 

 Marido e mulher 
 Ascendente e descendente 
 Sogro e genro ou nora 
  Irmãos, cunhados, durante o cunhadio 
 Tio e sobrinho 
 Padrasto ou madrasta e enteado. 

 

 

Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

 apreendido em flagrante de ato infracional será encaminhado à autoridade policial; 
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 apreendido por força de ordem judicial será encaminhado à autoridade judiciária; 

 Se qualquer um dos pais comparecerem, o adolescente será liberado, mediante termo de 

compromisso e responsabilidade de se apresentar ao MP; 

 Em caso de repercussão social pela gravidade do ato infracional, o adolescente 

poderá ficar internado. 

O juiz não aplicará medida, desde que: 

 esteja provada a inexistência do fato;  

 não haja prova da existência do fato;  

 não constituir o fato ato infracional;  

 não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional.  

 

Da Infiltração de Agentes de Polícia para a Investigação de Crimes contra a Dignidade 

Sexual de Criança e de Adolescente 

 Somente poderá ser realizada se não existir outros meios para obtenção de 

provas. 

 deve ser precedida de autorização judicial, ouvido o MP; 

 O prazo para realização não poderá exceder 90 dias, podendo renovar por um período total de 

máximo 720 dias. 

 

Dos Crimes em Espécie (art. 228 a 244) 

CRIME PENA AGRAVANTE 
Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o 
dirigente de estabelecimento de atenção à 
saúde de gestante de manter registro das 
atividades desenvolvidas, na forma e prazo 
referidos no art. 10 desta Lei, bem como de 
fornecer à parturiente ou a seu responsável, por 
ocasião da alta médica, declaração de 
nascimento, onde constem as intercorrências 
do parto e do desenvolvimento do neonato: 

Pena - detenção de 
seis meses a dois 
anos. 

Se o crime é culposo:  

Pena - detenção de dois a 
seis meses, ou multa.  

 

Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou 
dirigente de estabelecimento de atenção à 
saúde de gestante de identificar 
corretamente o neonato e a parturiente, por 
ocasião do parto, bem como deixar de proceder 
aos exames referidos no art. 10 desta Lei: 

Pena - 

detenção de seis 

meses a dois anos.  

Se o crime é culposo:  

Pena - detenção de dois a 
seis meses, ou multa.  
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Art. 230. Privar a criança ou o adolescente 
de sua liberdade, procedendo à sua 
apreensão sem estar em flagrante de ato 
infracional ou inexistindo ordem escrita da 
autoridade judiciária competente: 

Pena - detenção de 
seis meses a dois 
anos. 

 

Incide na mesma pena aquele que 
procede à apreensão sem 
observância das formalidades 
legais. 

Art. 231. Deixar a autoridade policial 
responsável pela apreensão de criança ou 
adolescente de fazer imediata comunicação à 
autoridade judiciária competente e à família do 
apreendido ou à pessoa por ele indicada: 

Pena - detenção de 
seis meses a dois 
anos. 

 

 Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob 
sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame 
ou a constrangimento: 

Pena - detenção de 
seis meses a dois 
anos. 

 

Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem 
justa causa, de ordenar a imediata liberação de 
criança ou adolescente, tão logo tenha 
conhecimento da ilegalidade da apreensão: 

Pena - detenção de 
seis meses a dois 
anos. 

 

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

Pena - detenção de 
seis meses a dois 
anos. 

 

 

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

Pena - detenção de 
seis meses a dois 
anos. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

Se há emprego de violência, grave 
ameaça ou fraude: 

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

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. 

Incorre nas mesmas penas quem 
agencia, facilita, recruta, coage, ou 
de qualquer modo intermedeia a 
participação de criança ou 
adolescente nas cenas de sexo 
explícito ou pornográfica, ou ainda 
quem com esses contracena. 

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;  
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II – prevalecendo-se de 

relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade; ou  

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. 

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.  

As condutas 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. 

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. 

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. 

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. 

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;   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11829.htm#art2
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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. 242. Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, 
a criança ou adolescente arma, munição ou 
explosivo: 

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

 

Art. 243.  Vender, fornecer, servir, ministrar ou 
entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer 
forma, a criança ou a adolescente, bebida 
alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos 
cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica: 

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

 

 

 

Art. 244. Vender, fornecer ainda que 
gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, 
a criança ou adolescente fogos de estampido 
ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu 
reduzido potencial, sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de 
utilização indevida: 

Pena - detenção de 
seis meses a dois 
anos, e multa. 

 

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual: 

Pena – reclusão de 
quatro a dez anos e 
multa, além da 
perda de bens e 
valores utilizados 
na prática criminosa 
em favor do Fundo 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente da 
unidade da 
Federação (Estado 
ou Distrito Federal) 
em que foi cometido 
o crime, ressalvado 
o direito de terceiro 
de boa-fé. 

Incorrem nas mesmas penas o 

proprietário, o gerente ou o 

responsável pelo local em que se 

verifique a submissão de criança ou 

adolescente às práticas referidas 

no caput deste artigo. 

Constitui efeito obrigatório da 

condenação a cassação da licença 

de localização e de funcionamento 

do estabelecimento. 

Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção 
de menor de 18 anos, com ele praticando 
infração penal ou induzindo-o a praticá-la: 

Pena - reclusão, de 
1 (um) a 4 (quatro) 
anos. 

Incorre nas penas previstas no 

caput deste artigo quem pratica as 

condutas ali tipificadas utilizando-

se de quaisquer meios eletrônicos, 

inclusive salas de bate-papo da 

internet. 

são aumentadas de um terço no 

caso de a infração cometida ou 

induzida estar incluída no rol do art. 

1 o da Lei n o 8.072, de 25 de julho 

de 1990 (homicídio, lesão corporal, 

roubo, estupro, furto qualificado, 

etc.) 
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Das Infrações Administrativas (art. 245 a 258) 

INFRAÇÃO PENA AGRAVANTE 
Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável 
por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha 
conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente: 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência, aplicando-se 
o dobro em caso de 
reincidência. 

 

Art. 246. Impedir o responsável ou funcionário de 
entidade de atendimento o exercício dos direitos 
constantes nos incisos II, III, VII, VIII e XI do art. 124 
desta Lei (peticionar diretamente, avistar-se 
reservadamente com seu defensor; receber 
visitas, ao menos, semanalmente; corresponder-
se com seus familiares e amigos; receber 
escolarização e profissionalização): 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência, aplicando-se 
o dobro em caso de 
reincidência. 

 

 

 Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem 
autorização devida, por qualquer meio de 
comunicação, nome, ato ou documento de 
procedimento policial, administrativo ou judicial 
relativo a criança ou adolescente a que se atribua 
ato infracional: 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência, aplicando-se 
o dobro em caso de 
reincidência. 

 

Incorre na mesma pena 
quem exibe, total ou 
parcialmente, fotografia 
de criança ou adolescente 
envolvido em ato 
infracional, ou qualquer 
ilustração que lhe diga 
respeito ou se refira a 
atos que lhe sejam 
atribuídos, de forma a 
permitir sua identificação, 
direta ou indiretamente. 

Se o fato for praticado por 
órgão de imprensa ou 
emissora de rádio ou 
televisão, além da pena 
prevista neste artigo, a 
autoridade judiciária 
poderá determinar a 
apreensão da publicação. 

Art. 249. Descumprir, dolosa ou culposamente, os 
deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente 
de tutela ou guarda, bem assim determinação da 
autoridade judiciária ou Conselho Tutelar: 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência, aplicando-se 
o dobro em caso de 
reincidência. 

 

Art. 250.  Hospedar criança ou adolescente 
desacompanhado dos pais ou responsável, ou 
sem autorização escrita desses ou da autoridade 
judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere: 

Pena – multa. Em caso de reincidência, 
sem prejuízo da pena de 
multa, a autoridade 
judiciária poderá 
determinar o fechamento 
do estabelecimento por 
até 15 (quinze) dias. 

Se comprovada a 
reincidência em período 
inferior a 30 (trinta) dias, o 
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estabelecimento será 
definitivamente fechado e 
terá sua licença cassada. 

Art. 251. Transportar criança ou adolescente, por 
qualquer meio, com inobservância do disposto nos 
arts. 83, 84 e 85 desta Lei (quando não há 
autorização para viajar): 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência, aplicando-se 
o dobro em caso de 
reincidência. 

 

Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou 
espetáculo público de afixar, em lugar visível e de 
fácil acesso, à entrada do local de exibição, 
informação destacada sobre a natureza da diversão 
ou espetáculo e a faixa etária especificada no 
certificado de classificação: 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência, aplicando-se 
o dobro em caso de 
reincidência. 

 

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou 
quaisquer representações ou espetáculos, sem 
indicar os limites de idade a que não se 
recomendem: 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência, duplicada em 
caso de reincidência, 
aplicável, 
separadamente, à casa 
de espetáculo e aos 
órgãos de divulgação ou 
publicidade. 

 

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, 
espetáculo sem aviso de sua classificação: 

Pena - multa de vinte a 
cem salários de 
referência; duplicada em 
caso de reincidência a 
autoridade judiciária 
poderá determinar a 
suspensão da 
programação da 
emissora por até dois 
dias. 

 

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou 
congênere classificado pelo órgão competente 
como inadequado às crianças ou adolescentes 
admitidos ao espetáculo: 

Pena - multa de vinte a 
cem salários de 
referência; na 
reincidência, a 
autoridade poderá 
determinar a suspensão 
do espetáculo ou o 
fechamento do 
estabelecimento por até 
quinze dias. 

 

Art. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente 
fita de programação em vídeo, em desacordo com a 
classificação atribuída pelo órgão competente: 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência; em caso de 
reincidência, a 
autoridade judiciária 
poderá determinar o 
fechamento do 
estabelecimento por até 
quinze dias. 

 

 

 

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento 
ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei 
sobre o acesso de criança ou adolescente aos 
locais de diversão, ou sobre sua participação no 
espetáculo: 

Pena - multa de três a 
vinte salários de 
referência; em caso de 
reincidência, a 
autoridade judiciária 
poderá determinar o 
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fechamento do 
estabelecimento por até 
quinze dias. 

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de 
providenciar a instalação e operacionalização dos 
cadastros das crianças e adolescentes em regime 
de acolhimento familiar e institucional e em 
condições de serem adotadas: 

Pena - multa de R$ 
1.000,00 (mil reais) a R$ 
3.000,00 (três mil reais). 

 

Incorre nas mesmas 
penas a autoridade que 
deixa de efetuar o 
cadastramento de 
crianças e de 
adolescentes em 
condições de serem 
adotadas, de pessoas ou 
casais habilitados à 
adoção e de crianças e 
adolescentes em regime 
de acolhimento 
institucional ou familiar. 

Art. 258-B.  Deixar o médico, enfermeiro ou 
dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de 
gestante de efetuar imediato encaminhamento à 
autoridade judiciária de caso de que tenha 
conhecimento de mãe ou gestante interessada em 
entregar seu filho para adoção: 

Pena - multa de R$ 
1.000,00 (mil reais) a R$ 
3.000,00 (três mil reais). 

ncorre na mesma pena o 
funcionário de programa 
oficial ou comunitário 
destinado à garantia do 
direito à convivência 
familiar que deixa de 
efetuar a comunicação 
referida no caput deste 
artigo. 

Art. 258-C.  Descumprir a proibição estabelecida 
no inciso II do art. 81 (vender armas, explosivos, 
bebidas alcoólicas, produtos que causam 
dependência, fogos de artifícios, revistas e 
publicações inadequadas, bilhetes lotéricos): 

Pena - multa de R$ 
3.000,00 (três mil reais) 
a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); 

Medida Administrativa - 
interdição do 
estabelecimento 
comercial até o 
recolhimento da multa 
aplicada. 

 

Obs: este conteúdo contém todas as atualizações do ECA até 12/08/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTATÍSTICA DE COBRANÇA DO ECA – BANCA 

CESPE/CEBRASPE 



19 

 

A seguir você terá uma estatística dos assuntos mais cobrados pela CESPE/CEBRASPE, 
referente à legislação do ECA, de acordo com as últimas provas de concurso realizadas pela 

banca. 

A fim de traçar o perfil de cobrança da banca em relação aos assuntos de ECA, analisamos 
1269 questões dos últimos concursos, tendo resultado nos percentuais de incidência 

demonstrados na tabela abaixo. 

Entretanto, é oportuno enfatizar a importância de se estudar toda a legislação. A estatística 
deve ser entendida como uma ferramenta para realizar um estudo estratégico, dando maior 
ênfase aos artigos que têm mais incidência nas provas. Isso não quer dizer que você não 
deve estudar os demais artigos, pois é primordial ter o conhecimento de toda a legislação.   

Os artigos com maior grau de incidência estão destacados na cor vermelha, os de média 
incidência estão na cor amarela, e os que possuem menor cobrança pela Banca estão na 

cor verde. 

Lei 8.069/1990 
Artigo caput / inciso / parágrafo Quantidade Incidência 

        

1° caput   13 1,02% 

        

2° caput 15 1,18% 

  parágrafo único 4 0,32% 

        

3° caput 5 0,39% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

4° caput 14 1,10% 

  PU - a 3 0,24% 

  PU - b 3 0,24% 

  PU - c 2 0,16% 

  PU - d 1 0,08% 

        

5° caput 2 0,16% 

        

6° caput 1 0,08% 

        

7° caput 8 0,63% 

        

8° §2° 2 0,16% 

  §3° 1 0,08% 

  §4° 4 0,32% 
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  §5° 4 0,32% 

  §6° 3 0,24% 

        

8 - A caput 1 0,08% 

        

9° caput 6 0,47% 

  §1° 1 0,08% 

        

10° I 2 0,16% 

  IV 1 0,08% 

  V 2 0,16% 

        

12° caput 6 0,47% 

        

13° caput 11 0,87% 

  §1° 4 0,32% 

  §2° 1 0,08% 

        

14° §1° 3 0,24% 

        

15° caput 1 0,08% 

        

16° I 2 0,16% 

  II 2 0,16% 

  III 2 0,16% 

  V 1 0,08% 

  VI 1 0,08% 

        

18° caput 1 0,08% 

        

18 - A caput 2 0,16% 

  PU - I 1 0,08% 

  a 1 0,08% 

  b 1 0,08% 

  PU - II 1 0,08% 

  a 1 0,08% 

  b 1 0,08% 

  c 1 0,08% 

        

18 - B Caput 1 0,08% 
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  II 1 0,08% 

  IV 1 0,08% 

  V 2 0,16% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

19° caput 1 0,08% 

  §1° 3 0,24% 

  §2° 12 0,95% 

  §3° 3 0,24% 

  §4° 2 0,16% 

        

19 - B caput 1 0,08% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

        

20° caput 1 0,08% 

        

21° caput 4 0,32% 

        

22° caput 6 0,47% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

23° caput 15 1,18% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 5 0,39% 

        

24° caput 12 0,95% 

        

25° caput 4 0,32% 

  parágrafo único 7 0,55% 

        

26° caput 1 0,08% 

        

27° caput 5 0,39% 

        

28° §1° 2 0,16% 

  §2° 3 0,24% 

  §4° 2 0,16% 

  §5° 4 0,32% 

  §6° - I 1 0,08% 

  §6° - II 5 0,39% 

  §6° - III 3 0,24% 
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30° caput 3 0,24% 

        

31° caput 6 0,47% 

        

33° caput 1 0,08% 

  §1° 2 0,16% 

  §2° 1 0,08% 

  §3° 6 0,47% 

  §4° 7 0,55% 

        

34° §1° 3 0,24% 

  §2° 1 0,08% 

  §3° 1 0,08% 

  §4° 1 0,08% 

        

35° caput 3 0,24% 

        

36° caput 4 0,32% 

  parágrafo único 4 0,32% 

        

37° caput 2 0,16% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

38° caput 2 0,16% 

        

39° caput 2 0,16% 

  §1° 5 0,39% 

  §2° 4 0,32% 

        

41° caput 3 0,24% 

  §1° 2 0,16% 

  §2° 2 0,16% 

        

42° caput 3 0,24% 

  §1° 2 0,16% 

  §2° 3 0,24% 

  §3° 2 0,16% 

  §4° 5 0,39% 

  §6° 4 0,32% 

        

43° caput 1 0,08% 
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45° caput 4 0,32% 

  §1° 4 0,32% 

  §2° 2 0,16% 

        

46° §1° 4 0,32% 

  §2° 2 0,16% 

  §3° 1 0,08% 

        

47° caput 4 0,32% 

  §1° 2 0,16% 

  §2° 1 0,08% 

  §3° 1 0,08% 

  §7° 2 0,16% 

        

48° caput 1 0,08% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

49° caput 3 0,24% 

        

50° §3° 1 0,08% 

  §10° 2 0,16% 

  §12° 1 0,08% 

  §13° 4 0,32% 

  §15° 1 0,08% 

        

51° §2° 1 0,08% 

        

52° I 1 0,08% 

  IV 1 0,08% 

  V 1 0,08% 

  §8° 2 0,16% 

        

53° III 2 0,16% 

  IV 1 0,08% 

  V 2 0,16% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

54° I 6 0,47% 

  II 1 0,08% 

  III 2 0,16% 

  IV 5 0,39% 
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  v 1 0,08% 

  VI 3 0,24% 

  VII 3 0,24% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 2 0,16% 

        

55° caput 3 0,24% 

        

56° I 1 0,08% 

        

57° caput 2 0,16% 

        

58° caput 1 0,08% 

        

59° caput 1 0,08% 

        

60° caput 9 0,71% 

        

62° caput 2 0,16% 

        

63° I 3 0,24% 

  II 1 0,08% 

  III 2 0,16% 

        

65° caput 1 0,08% 

        

66° caput 1 0,08% 

        

67° Caput 1 0,08% 

  I 3 0,24% 

  II 1 0,08% 

  III 1 0,08% 

  IV 3 0,24% 

        

68° caput 3 0,24% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

        

70° caput 1 0,08% 

        

70 - A I 1 0,08% 
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75° caput 1 0,08% 

  parágrafo único 2 0,16% 

        

78° caput 2 0,16% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

80° caput 1 0,08% 

        

82° caput 3 0,24% 

        

83° caput 8 0,63% 

  §1° 1 0,08% 

  A 1 0,08% 

  B 1 0,08% 

  1 1 0,08% 

  2 1 0,08% 

  §2° 2 0,16% 

        

84° I 1 0,08% 

  II 4 0,32% 

        

85° caput 3 0,24% 

        

86° caput 6 0,47% 

        

87° IV 1 0,08% 

        

88° I 3 0,24% 

  II 4 0,32% 

  III 1 0,08% 

  V 1 0,08% 

  VI 2 0,16% 

        

89° caput 1 0,08% 

        

90° VII 1 0,08% 

  VIII 2 0,16% 

  §1° 3 0,24% 

  §2° 1 0,08% 

  §3° 1 0,08% 

        

91° caput 3 0,24% 
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  §2° 1 0,08% 

        

92° I 1 0,08% 

  II 1 0,08% 

  III 1 0,08% 

  IV 1 0,08% 

  V 1 0,08% 

  VII 1 0,08% 

  IX 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

  §4° 3 0,24% 

        

93° caput 8 0,63% 

        

94° XII 1 0,08% 

  XVII 1 0,08% 

        

95° caput 7 0,55% 

        

97° caput 3 0,24% 

  I - b 1 0,08% 

  II - b 1 0,08% 

        

98° caput 4 0,32% 

  I 4 0,32% 

  II 5 0,39% 

  III 4 0,32% 

        

99° caput 3 0,24% 

        

100° caput 2 0,16% 

  PU - I 1 0,08% 

  PU - II 2 0,16% 

  PU - III 1 0,08% 

  PU - IV 3 0,24% 

  PU - V 1 0,08% 

  PU - VI 1 0,08% 

  PU - VII 1 0,08% 

  PU - IX 1 0,08% 

  PU - X 2 0,16% 

        

101° I 1 0,08% 



27 

 

  II 1 0,08% 

  III 2 0,16% 

  IV 2 0,16% 

  V 1 0,08% 

  VI 1 0,08% 

  VII 3 0,24% 

  VIII 1 0,08% 

  IX 2 0,16% 

  §1° 8 0,63% 

  §2° 13 1,02% 

  §3° 4 0,32% 

  §3° - I 1 0,08% 

  §3° - IV 1 0,08% 

  §4° 3 0,24% 

  §5° 1 0,08% 

  §6° 2 0,16% 

  §7° 3 0,24% 

  §8° 1 0,08% 

  §9° 2 0,16% 

  §10° 1 0,08% 

  §11° 1 0,08% 

  §12° 1 0,08% 

        

102° §4° 2 0,16% 

        

103° caput 11 0,87% 

        

104° caput 7 0,55% 

  parágrafo único 3 0,24% 

        

105° caput 8 0,63% 

        

106° caput 6 0,47% 

        

107° caput 2 0,16% 

        

108° caput 10 0,79% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

109° caput 7 0,55% 

        

110° caput 1 0,08% 
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111° III 3 0,24% 

  V 1 0,08% 

  VI 1 0,08% 

        

112° I 2 0,16% 

  II 2 0,16% 

  III 1 0,08% 

  IV 1 0,08% 

  V 1 0,08% 

  VI 4 0,32% 

  VII 1 0,08% 

  §2° 2 0,16% 

  §3° 3 0,24% 

        

113° caput 1 0,08% 

        

114° caput 3 0,24% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

115° caput 3 0,24% 

        

116° caput 1 0,08% 

        

117° caput 8 0,63% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

118° caput 1 0,08% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 6 0,47% 

        

119° caput 1 0,08% 

  II 1 0,08% 

        

120° caput 4 0,32% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 5 0,39% 

        

121° caput 3 0,24% 

  §1° 3 0,24% 

  §2° 8 0,63% 

  §3° 4 0,32% 
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  §5° 7 0,55% 

  §6° 1 0,08% 

        

122° I 5 0,39% 

  II 4 0,32% 

  III 4 0,32% 

  §2° 1 0,08% 

        

123° caput 6 0,47% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

124° III 2 0,16% 

  IV 1 0,08% 

  VIII 2 0,16% 

  XV 1 0,08% 

  XVI 1 0,08% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

        

126° caput 12 0,95% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

127° caput 12 0,95% 

        

128° caput 1 0,08% 

        

129° II 2 0,16% 

  VI 1 0,08% 

        

130° caput 5 0,39% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

131° caput 8 0,63% 

        

132° caput 11 0,87% 

        

133° II 3 0,24% 

  III 1 0,08% 

        

134° parágrafo único 4 0,32% 

        

135° caput 2 0,16% 
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136° I 4 0,32% 

  II 2 0,16% 

  III 7 0,55% 

  III - a 4 0,32% 

  III - b 1 0,08% 

  IV 9 0,71% 

  V 2 0,16% 

  VI 1 0,08% 

  VII 1 0,08% 

  VIII 1 0,08% 

  IX 1 0,08% 

  X 1 0,08% 

  XI 2 0,16% 

  XII 1 0,08% 

  parágrafo único 4 0,32% 

        

139° caput 1 0,08% 

  §1° 1 0,08% 

        

140° caput 2 0,16% 

        

141° caput 1 0,08% 

  §1° 2 0,16% 

  §2° 2 0,16% 

        

142° parágrafo único 1 0,08% 

        

143° caput 1 0,08% 

  parágrafo único 7 0,55% 

        

144° caput 1 0,08% 

        

146° caput 1 0,08% 

        

147° I 4 0,32% 

  II 1 0,08% 

  §1° 2 0,16% 

        

148° III 1 0,08% 

  IV 2 0,16% 

  VI 1 0,08% 
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  PU - a 2 0,16% 

  PU - b 1 0,08% 

  PU - c 1 0,08% 

        

149° I 2 0,16% 

  I - e 1 0,08% 

  II - a 1 0,08% 

  §2° 2 0,16% 

        

150° caput 2 0,16% 

        

151° caput 3 0,24% 

        

152° caput 2 0,16% 

  §1° 1 0,08% 

        

155° caput 3 0,24% 

        

157° caput 2 0,16% 

  §2° 1 0,08% 

        

161° §1° 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

  §3° 1 0,08% 

  §4° 1 0,08% 

        

162° caput 1 0,08% 

        

163° parágrafo único 2 0,16% 

        

166° §3° 1 0,08% 

  §4° 1 0,08% 

        

167° caput 1 0,08% 

        

169° caput 1 0,08% 

        

170° caput 1 0,08% 

        

171° caput 1 0,08% 

        

172° caput 7 0,55% 
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  parágrafo único 2 0,16% 

        

173° caput 2 0,16% 

  III 1 0,08% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

174° caput 5 0,39% 

        

175° caput 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

        

178° caput 2 0,16% 

        

179° caput 3 0,24% 

  parágrafo único 2 0,16% 

        

180° caput 2 0,16% 

  I 1 0,08% 

  II 2 0,16% 

        

181° caput 2 0,16% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 3 0,24% 

        

182° caput 2 0,16% 

  §2° 4 0,32% 

        

183° caput 3 0,24% 

        

184° caput 6 0,47% 

  §2° 1 0,08% 

        

185° caput 3 0,24% 

        

186° caput 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

  §3° 1 0,08% 

  §4° 3 0,24% 

        

188° caput 1 0,08% 

        

190° I 1 0,08% 
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  §1° 1 0,08% 

        

191° caput 2 0,16% 

        

194° caput 4 0,32% 

        

195° caput 3 0,24% 

        

196° caput 3 0,24% 

        

197° caput 1 0,08% 

  parágrafo único 1 0,08% 

        

197 - B caput 1 0,08% 

        

197 - C caput 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

        

197 - E caput 2 0,16% 

  §1° 1 0,08% 

        

198° I 5 0,39% 

  II 4 0,32% 

  III 1 0,08% 

  VI 2 0,16% 

  VII 3 0,24% 

  VIII 1 0,08% 

        

199° caput 1 0,08% 

        

199 - A caput 2 0,16% 

        

199 - C caput 1 0,08% 

        

199 - D caput 2 0,16% 

        

201° I 1 0,08% 

  II 1 0,08% 

  III 5 0,39% 

  V 5 0,39% 

  VIII 6 0,47% 

  IX 2 0,16% 
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  X 1 0,08% 

  XI 1 0,08% 

  XII 3 0,24% 

  §1° 1 0,08% 

  §3° 3 0,24% 

  §4° 2 0,16% 

  §5° - b 1 0,08% 

  §5° - c 2 0,16% 

        

202° caput 3 0,24% 

        

203° caput 5 0,39% 

        

204° caput 3 0,24% 

        

206° caput 3 0,24% 

        

207° caput 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

  §3° 2 0,16% 

        

208° I 1 0,08% 

  II 1 0,08% 

  III 1 0,08% 

  VI 1 0,08% 

  VII 1 0,08% 

  X 1 0,08% 

        

209° caput 4 0,32% 

        

210° I 2 0,16% 

  II 1 0,08% 

  III 1 0,08% 

  §1° 1 0,08% 

        

211° caput 1 0,08% 

        

213° §2° 2 0,16% 

  §3° 1 0,08% 

        

215° caput 2 0,16% 
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218° parágrafo único 1 0,08% 

        

223° §5° 1 0,08% 

        

225° caput 2 0,16% 

        

227° caput 3 0,24% 

        

228° caput 5 0,39% 

        

229° caput 1 0,08% 

        

230° caput 6 0,47% 

        

231° caput 3 0,24% 

        

232° caput 6 0,47% 

        

234° caput 1 0,08% 

        

238° parágrafo único 1 0,08% 

        

240° caput 2 0,16% 

  §2° - III 1 0,08% 

        

241° caput 1 0,08% 

        

241 - A caput 8 0,63% 

        

241 - B caput 6 0,47% 

        

241 - C caput 1 0,08% 

        

241 - E caput 1 0,08% 

        

243° caput 3 0,24% 

        

244° caput 1 0,08% 

        

244 - A caput 1 0,08% 

        

244 - B caput 15 1,18% 
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245° caput 7 0,55% 

        

247° caput 2 0,16% 

  §1° 1 0,08% 

  §2° 1 0,08% 

        

248° caput 3 0,24% 

        

250° caput 1 0,08% 

        

255° caput 1 0,08% 

        

256° caput 1 0,08% 

        

258° caput 2 0,16% 

        

260° §2° 1 0,08% 

        

261° caput 1 0,08% 

        

267° caput 1 0,08% 

        

 
  

 

 Total 1269 100% 

 

Cores Incidência Quantidade 

  Baixa  1 - 3 

  Média  4 - 8 

  Alta 9+ 

      

Amostra analisada 1269 
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