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Direitos Individuais 

- Ato infracional: conduta descrita como crime ou contravenção 

penal (art. 103, ECA).  

- Ato previsto em lei penal (inclusive legislação extravagante) e 

praticado por criança ou adolescente. 

- Princípio da legalidade – se o adulto não for punido pela 

prática de um ato, o adolescente também não o será.  

 



Direitos Individuais 

- Art. 228, CF/88: “são penalmente inimputáveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”.  

- Cláusula pétrea.  

- Considera-se a idade da pessoa na data da prática do ato 

infracional.  

- Não significa que o adolescente seja irresponsável – apenas 

que a responsabilidade será analisada em outro sistema. 

 



Direitos Individuais 

- Ato infracional praticado por criança: Conselho Tutelar e 

medidas de proteção. 

- Ato infracional praticado por adolescente: Vara da Infância e 

da Juventude, medidas socioeducativas e/ou medidas de 

proteção. 

- Se o ato infracional foi praticado por criança (pessoa com 

menos de 12 anos completos), o procedimento não é judicial, 

pois a situação será analisada no âmbito do Conselho Tutelar. 

 



Direitos Individuais 

- Cuidado: o Conselho Tutelar não é um órgão policial e não é 

responsável pela investigação do fato em si – essa 

responsabilidade é da polícia civil, inclusive para se determinar 

se houve a participação de um adulto ou adolescente (que 

deverão ser devidamente responsabilizados). 

- Observe que o fato deve ser investigado – mas não pelo 

Conselho Tutelar, que é um órgão de defesa dos direitos da 

criança e do adolescente e não tem função de polícia 

judiciária.  

 



Direitos Individuais 

- Nem mesmo a “confissão de autoria” pela criança dispensa a 

devida investigação.  

- O objetivo da atuação do Conselho Tutelar é descobrir as 

causas da conduta atribuída à criança e aplicar as medidas de 

proteção capazes de neutralizar as ameaças ou efetivas 

violações a seus direitos (Digiácomo). 

- A perspectiva é preventivo-protetiva (e não repressivo-

punitiva); medidas de proteção não possuem caráter 

coercitivo.  

 



Direitos Individuais 

- Medidas de proteção (art. 101, ECA):  

• encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade;   

• orientação, apoio e acompanhamento temporários;  

• matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial 

de ensino fundamental;  

 



Direitos Individuais 

• 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;  

 



Direitos Individuais 

• acolhimento institucional;  

• inclusão em programa de acolhimento familiar;   

• colocação em família substituta.    

- O rol não é exaustivo e podem ser aplicadas outras medidas, 

desde que condizentes com o ocorrido e concordes com os 

princípios que regem o Estatuto.   



Direitos Individuais 

- Ato infracional praticado por criança: regra geral, o fato deve 

ser comunicado ao Conselho Tutelar. 

- Algumas medidas devem ser adotadas (Hamoy): 

• Aplicação de medidas de proteção consideradas urgentes;  

• Requisição de um relatório social sobre a criança e sua família 

(equipe técnica do Conselho Tutelar ou de órgãos municipais – 

art. 136, ECA); 

 



Direitos Individuais 

• Análise do estudo social para aplicação das medidas de 

proteção necessárias (decidido em decisão colegiada); 

• Aplicação de medidas aos pais ou responsáveis, nos termos do 

art. 129; 

• Encaminhar ao MP os dados necessários para a adoção de 

medidas judiciais cabíveis (por exemplo, questões que 

envolvam a perda ou suspensão do poder familiar); 

 



Direitos Individuais 

• Remeter à autoridade policial notícia que indique indícios de 

participação de adolescentes em  atos infracionais ou  adultos, 

na prática de crimes;  

• Acompanhamento das medidas adotadas – não há prazo 

determinado, mantém-se o acompanhamento até que a 

situação seja resolvida.   

 



Direitos Individuais 

- Observe que se houver discordância quanto às medidas 

adotadas pelo Conselho Tutelar, a família, os responsáveis ou a 

pessoa diretamente interessada pode recorrer ao Poder 

Judiciário para que a decisão do CT seja reformada.  

- Note que o Estatuto não prevê um procedimento para a 

apuração do ato infracional praticado por criança – o 

procedimento pode variar.  

 



Direitos Individuais 

- Apreensão de criança em flagrante de ato infracional: por vias 

transversas, a apreensão é possível – mas há controvérsias 

(há quem entenda que não se deve nem sequer lavrar o 

boletim de ocorrência). 

- Veja o art. 230 do ECA: “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 de detenção (seis 

meses a dois anos). 

 



Direitos Individuais 

- Obviamente, a criança não fica detida – deve ser 

imediatamente entregue aos seus pais ou responsáveis e a 

análise da situação da criança é passada ao Conselho Tutelar.  

- O ideal é que a criança seja encaminhada (pelo CT) a um 

programa de proteção especializado em ato infracional 

praticado por criança.   

- Se for o caso, a autoridade policial deve apreender eventuais 

produtos e instrumentos utilizados na prática do ato 

infracional. 

 



Direitos Individuais 

- “Por mais grave que seja o ato praticado pela criança, 

independentemente de sua idade, ela receberá uma dessas 

medidas [protetivas, artigo 101 do ECA]. Tais medidas são 

bastante amplas e demonstram a preocupação do legislador 

em atingir a criança e sua família, como que concluindo que se 

a criança praticou um ato ilegal é porque a organização 

familiar está doente e não está conseguindo manter o infante 

em convivência normal dentro da sociedade” (Carvalho). 

 



 


