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Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Com a representação, tem início a análise judicial do fato. 

- Rejeição liminar da representação: não atende aos requisitos mínimos, o 

ato foi praticado por criança, o autor já tem 21 anos completos, o agente 

era inimputável na data do fato ou a ação não era ato infracional. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- 1ª providência: marcar a audiência de apresentação. Os pais devem ser 

cientificados e, na falta destes, um curador especial deve ser nomeado. 

- Se o adolescente estiver “sumido”, deve ser expedido mandado de busca 

e apreensão ou de condução coercitiva, conforme o caso. 

- O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima 

de 6 (seis) meses, a contar da data da expedição, podendo, se 

necessário, ser renovado, fundamentadamente. 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Adolescente internado: requisita-se a sua apresentação à entidade de 

atendimento; além disso, os pais devem ser notificados. 

- Na audiência de apresentação, é indispensável a presença do 

adolescente, do representante do MP e do advogado. 

- Pode ser solicitada a opinião de outros profissionais. 

- Se o adolescente tiver sido pego em flagrante e se houver sido pedida a 

sua internação provisória, o juiz decide pela conveniência da medida 

(que pode ser aplicada mesmo sem o flagrante). 

 

 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se o fato for grave (passível de aplicação de medida de internação ou 

colocação em regime de semiliberdade) e se o adolescente não possuir 

advogado constituído, o juiz irá nomear defensor. 

- Pode ser oferecida a remissão, com ou sem medidas socioeducativas. 

- Se não houver necessidade de produção de provas (note que isso não 

pode implicar em cerceamento de defesa), pode haver o julgamento 

antecipado. Se a dilação probatória for necessária, é designada a 

audiência em continuação. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- O advogado deve oferecer defesa prévia, em até 3 dias, indicando o rol 

de testemunhas. 

- Na audiência em continuação, será feita a oitiva do adolescente e dos 

pais e de eventuais testemunhas; pode haver o cumprimento de 

diligências, juntada de relatórios da equipe multiprofissional, etc. 

- O defensor/advogado ou membro do MP apresentam suas alegações 

finais: 20 minutos cada, prorrogáveis por mais 10. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Na sequência, o juiz deve proferir a decisão:  

• Arquivamento; 

• Remissão (com ou sem medida socioeducativa); 

• Medida socioeducativa; 

• Medida de proteção; 

• Medidas protetivas e socioeducativas cumuladas.  

- Cabe recurso desta decisão, nos termos do art. 198. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Obs.1: É possível a aplicação de medidas socioeducativas ao jovem 

adulto (até 21 anos), desde que o ato infracional tenha sido praticado 

antes de atingida a maioridade. 

- Obs.2: O cumprimento da medida socioeducativa imposta a adolescente 

pode se estender até depois dos 18 anos, mas não pode passar dos 21. 

- Obs.3: Atos infracionais praticados por adolescentes não configuram 

maus antecedentes para fins de direito penal. 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de 

semiliberdade será feita ao adolescente e ao seu defensor e, quando não 

for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo 

do defensor. 

- Se for aplicada outra medida, a intimação far-se-á unicamente na pessoa 

do defensor. 
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