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Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Fase ministerial:  

- Se o adolescente se apresenta, a primeira medida é a oitiva do 

adolescente.  

- O MP deve ouvi-lo, de maneira  informal, e também às testemunhas, 

vítimas e pais/responsáveis. 

- Documentos analisados: BO ou auto de apreensão, relatório policial e 

informações sobre atos infracionais anteriores. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se o adolescente não se apresenta: o MP pode notificar os pais. Pode, 

também, requisitar o auxílio da polícia civil ou militar. 

- O MP tem poderes de instrução.  Após a oitiva do adolescente, o MP 

pode: 

• Arquivar os autos; 

• Conceder remissão; 

• Representar à autoridade judiciária para aplicação de medida 

socioeducativa. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Oitiva do adolescente: não é pressuposto legal para o arquivamento ou 

para a representação.  

- Também não é condição de procedibilidade; se for impossível realizá-la, 

o procedimento pode prosseguir sem ofensas ao devido processo legal. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Obs.1: se o adolescente não tiver sido liberado pela autoridade policial 

até então, o MP pode liberá-lo, se entender conveniente, em situações 

onde será pedido o arquivamento do caso ou a remissão. 

- Nesse caso, a liberação é imediata, sem necessidade de aguardar o 

despacho do juiz. 

- Obs.2: a liberação não poderá ser feita pelo MP se houver determinação 

judicial de internamento provisório ou se o MP optar pela representação. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Arquivamento: fato inexistente, não provado, não é ato infracional ou o 

adolescente não está envolvido na prática. 

- A manifestação do MP deve ser fundamentada. 

- Pode ser requerida a aplicação de alguma medida de proteção. 

- Se o juiz homologar: processo arquivado. Se não homologar: remessa 

dos autos ao PGJ (181, § 2º). 

- O Conselho Tutelar acompanha o cumprimento da medida de proteção, 

se for o caso.  

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Remissão (art. 126 e sgtes): 

- Exclusão do procedimento. Espécie de “perdão”, concedido pelo MP. Se 

concedida nesta fase, é chamada de remissão pré-processual.  

- Possibilidades: circunstâncias e consequências do ato, contexto social, 

personalidade do adolescente, maior ou menor participação no ato. 

- Não significa reconhecimento/comprovação de responsabilidade pelo fato 

e não conta como antecedente. 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Sobre a possiblidade de aplicação de medida socioeducativa na remissão: 

- O MP pode requerer a aplicação da MSE, exceto as de internação ou de 

semiliberdade (veja o art. 127). 

- A aplicação da MSE é feita pelo juiz, que determina a sua execução 

(competência privativa, Súmula 108, STJ). 

- O adolescente deve ser assistido por advogado e a medida poderá ser 

revista judicialmente, a qualquer tempo. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se houver aplicação de medida socioeducativas na remissão, estas 

poderão ser revistas a qualquer tempo, a pedido do MP, do adolescente 

ou de seu representante legal.   

- A remissão também pode ser concedida após o início do procedimento 

de apuração do ato infracional.  

- Nesse caso, ela é concedida pela autoridade judiciária e implica na 

suspensão ou extinção do processo. 

- Homologação judicial: necessária, em todos os casos. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se o membro do MP não promover o arquivamento ou conceder a 

remissão, ele irá oferecer a representação à autoridade judiciária. 

- Fim da fase pré-processual – propõe-se a instauração de procedimento 

judicial para a aplicação da medida socioeducativa mais adequada.  

- Petição inicial: resumo dos fatos, classificação do ato infracional e rol de 

testemunhas, se necessário.  

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- A petição inicial pode ser apresentada oralmente e não depende de prova 

pré-constituída de autoria e materialidade.  

- Não é necessário indicar qual medida socioeducativa deverá ser aplicada.  

- A ação socioeducativa é de natureza pública incondicionada. 

- Não precisa de manifestação do ofendido; a atribuição é exclusiva do MP. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Cabe ao MP avaliar se a representação é ou não a opção mais adequada 

ao caso e se é caso de se solicitar a aplicação da medida provisória de 

internação.  

- Internação provisória: só em caso de ato infracional grave ou em caso de 

reiteração. 

- Obedece aos mesmos pressupostos da preventiva: provas da 

materialidade, indícios suficientes de autoria, bons motivos que 

justifiquem a internação. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Duração máxima da internação provisória: 45 dias, contados da 

apreensão (coincide com o prazo previsto para a conclusão do 

procedimento judicial, quando o adolescente está apreendido). 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 
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