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Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Processo de execução de medida socioeducativa: a partir do art. 36 da 

Lei n. 12.594/12. 

- Medidas de proteção, advertência e reparação de dano, quando aplicadas 

isoladamente, são executadas nos próprios autos do processo de 

conhecimento. 

- As outras medidas tem um processo de execução próprio (um para cada 

adolescente).  

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Se a medida tiver sido aplicada em sede de remissão, o 

acompanhamento da execução também é feito desta forma.  

- É feita a autuação das seguintes peças:  

I - documentos de caráter pessoal do adolescente existentes no processo de 

conhecimento, especialmente os que comprovem sua idade; e 

II - as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade 

e, obrigatoriamente:  

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

a) cópia da representação;  

b) cópia da certidão de antecedentes;  

c) cópia da sentença ou acórdão; e  

d) cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento.  

- Após a autuação, será remetida cópia desta documentação ao órgão 

gestor do programa socioeducativo indicado.  

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Lembre-se que deve ser elaborado um Plano de Atendimento Individual 

para cada adolescente – o defensor e o MP podem impugnar ou requerer 

a complementação do PIA. 

- A reavaliação da manutenção, substituição ou suspensão das medidas e 

do PIA podem ser solicitadas a qualquer tempo. 

- As medidas de liberdade assistida, semiliberdade e internação são 

reavaliadas, no máximo, a cada seis meses. 

- Pode ser designada audiência, se for necessário. 

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- A substituição de uma medida mais leve por outra mais grave só irá 

ocorrer em situações excepcionais, após o devido processo legal. 

- Esta mudança deve estar amparada em parecer técnico e deve ser 

precedida de uma audiência – o MP, o defensor, o adolescente e seus pais 

devem ser cientificados.  

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Extinção da medida socioeducativa:  

• morte do adolescente; 

• realização de sua finalidade; 

• aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime 

fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva; 

• por doença grave, que torne o adolescente incapaz de cumprir a medida;  

• outras hipóteses previstas em lei.  

 

 

 



Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente 

- Prescrição: apesar de existir uma significativa controvérsia, o STJ 

entende que aplica-se às medidas socioeducativas o mesmo tipo de 

prescrição previsto no Código Penal (Enunciado 338). 

- Note que nem o ECA nem a Lei do SINASE tratam do tema.  

- O decurso do tempo leva à perda do caráter socioeducativo da medida, 

que além de um aspecto punitivo, enfatiza a reeducação do adolescente.  

 

 


