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Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Há duas possiblidades de apreensão do adolescente: 

- Ordem judicial: nesse caso, já há um processo em andamento 

e a ordem é escrita e fundamentada. O adolescente deve ser 

encaminhado imediatamente à autoridade judiciária. 

- Flagrante: nesse caso, o adolescente deve ser encaminhado à 

delegacia especializada (se houver) e serão tomadas as 

providencias iniciais para a apuração do ato infracional. 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 
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Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Apuração de ato infracional praticado por adolescente: 

- Rito processual próprio, com 3 fases:  

• Atuação policial; 

• Atuação do representante do ministério público; 

• Atuação judicial. 

- Artigos: 171 e seguintes. 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Fase policial: 

- Apreensão em flagrante: encaminhamento à delegacia 

(especializada, se houver) e lavratura do auto de apreensão. 

- Nesta fase, devem ser tomadas as providências necessárias 

para a apuração da autoria e da materialidade. 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se o ato infracional tiver sido praticado em coautoria com 

maior, prevalecerá a atribuição da delegacia especializada, 

que, após as providências necessárias e conforme o caso, 

encaminhará o adulto à repartição policial própria. 

- É feita a imediata comunicação da apreensão em flagrante e 

deve ser avaliada a possibilidade de liberação imediata do 

adolescente (ver art. 174 – depende da natureza do ato 

infracional). 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se o ato infracional for de natureza grave, aplica-se o art. 173:  

- “Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante 
violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial [...] 
deverá:  

I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o 
adolescente; 

II - apreender o produto e os instrumentos da infração; 

III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação 
da materialidade e autoria da infração”. 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se não for de ato de natureza grave: o auto de apreensão 

pode ser substituído por BO circunstanciado. 

- Os pais ou responsáveis devem ser chamados e, se 

comparecerem, o adolescente será liberado, sob termo de 

compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao 

representante do MP no mesmo dia – ou, se não for possível, 

no primeiro dia útil seguinte.  

- A autoridade policial encaminha a cópia do BO ao MP (veja o 

art. 176). 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Deve ser feita a oitiva do adolescente, vítima, testemunhas, 

pais/responsáveis.  

- Obs.: o adolescente não deve ser liberado quando o ato 

infracional for de natureza grave e repercussão social – nesse 

caso, o adolescente deve permanecer internado 

provisoriamente, para garantia de sua segurança pessoal ou 

manutenção da ordem pública. 

- Nesse caso, o adolescente deve ser encaminhado 

imediatamente ao MP, cm cópia do auto de apreensão ou 

boletim de ocorrência.  

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se não for possível, a autoridade policial deve encaminhar o 

adolescente a uma entidade de atendimento – esta fará a 

apresentação do adolescente ao MP, em até 24 horas. 

- Se não houver entidade de atendimento: fica na delegacia 

especializada. Se não tiver, pode ficar na delegacia comum, 

aguardando a sua apresentação ao MP, desde que em 

dependência separada da dos maiores (observe o prazo de 24 

hs). 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se não houve flagrante: o início da investigação policial 

depende do registro da ocorrência (veja o art. 177). 

- Apuração da autoria e da materialidade. 

- Oitiva do adolescente, da vítima, das testemunhas e dos 

pais/responsáveis. 

- Após, a autoridade policial deve encaminhar ao MP o relatório 

das investigações e outros documentos pertinentes. 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Finda a fase policial, o adolescente deve ser apresentado ao 

membro do Ministério Público. 

- Vale lembrar que o art. 88, V prevê, como uma das diretrizes 

da política de atendimento, a “integração operacional de 

órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 

Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo 

local, para efeito de agilização do atendimento inicial a 

adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional”. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Obs.: o adolescente não pode ser conduzido ou transportado 

em compartimento fechado de veículo policial, em condições 

atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua 

integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade 

(art. 178). 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 
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