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Breves ponderações sobre a proposta de extensão da "audiência de custódia”
para adolescentes acusados da prática de ato infracional

Murillo José Digiácomo1

1. Problematização

Embora há muito já prevista na normativa internacional, notadamente na

Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica2,

a instituição das "audiências de custódia”, através das quais os indivíduos presos

devem ser apresentados à autoridade judiciária competente em até 24 (vinte e

quatro) horas após sua detenção3, somente passou a se tornar realidade no Brasil

após o advento da Resolução nº 213/2015, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,

como parte de um esforço nacional destinado a reduzir a população carcerária no

País, sabidamente uma das maiores do mundo.

Sem adentrar no mérito da possibilidade ou não de o CNJ instituir

semelhante normatização, que aparentemente extrapola o âmbito de sua

competência constitucional (pois, na prática, faz com que o órgão assuma um papel

que deveria ser reservado ao Poder Legislativo), e sem tecer comentários acerca

das dificuldades práticas na implementação de tal sistemática, que acaba

demandando significativo aporte de recursos materiais e humanos, com poucos

resultados válidos que a justifiquem, sobretudo se considerados seus reflexos no

que diz respeito ao combate à criminalidade e a existência, no ordenamento jurídico

brasileiro, de mecanismos capazes de, de forma muito mais racional e eficiente,

produzir o mesmo efeito desejado pela norma, o presente arrazoado se limitará, em

singelas linhas, a demonstrar a pouca utilidade (para dizer o menos) da extensão

das "audiências de custódia” a adolescentes acusados da prática de ato infracional

                                                
1 Procurador de Justiça integrante do Ministério Público do Estado do Paraná (murilojd@mppr.mp.br).
2 Aprovada pela OEA - Organização dos Estados Americanos em 22/11/1969 e promulgada (no
Brasil) pelo Decreto Federal nº 678/1992.
3 Valendo mencionar que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não faz referência a esse
prazo, dizendo apenas que a condução à presença de um Juiz deve ocorrer “sem demora” (item 7,
número 5, da citada Norma Internacional).
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(proposta que vem ganhando corpo - e adeptos - nos últimos tempos), assim como a

imprescindibilidade de que, caso isto venha a ocorrer, seja adotada uma sistemática

diversa da que vem ocorrendo em relação aos adultos imputáveis, de modo a não

descumprir e/ou desvirtuar as normas e princípios de Direito da Criança e do

Adolescente aplicáveis à matéria.

Neste sentido, é preciso destacar, antes de mais nada, que de acordo

com o ordenamento jurídico brasileiro, a intervenção do Poder Público (e em

especial do Sistema de Justiça) junto a adolescentes acusados da prática de ato

infracional, possui natureza "extrapenal”, e embora as normas de Direito Penal e

Processual Penal sirvam de parâmetro, sobretudo, para evitar que o adolescente

seja responsabilizado em situações que não o seria, se adulto fosse, ou receba um

tratamento mais rigoroso do que o previsto para este4, sua utilização é

declaradamente subsidiária (valendo neste sentido observar o contido no art. 152,

par. único, da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente) às normas

específicas de Direito da Criança e do Adolescente aplicáveis, muitas das quais

também de cunho internacional.

Isto não significa, logicamente, que a extensão da "audiência de

custódia” a adolescentes seja juridicamente impossível, mas apenas que sua

eventual utilização deve respeitar as demais normas e princípios aplicáveis em

Direito da Criança e do Adolescente, de modo a guardar "harmonia” com o

procedimento especial previsto em lei para regular a intervenção estatal (e não

apenas do Poder Judiciário) em tais casos, e assim evitar sua subversão e/ou a

inversão tumultuária de atos procedimentais que, em última análise, pode ser

prejudicial ao próprio adolescente.

Em outras palavras, para que possa ser adotada no âmbito do

procedimento para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, a "audiência

de custódia” deverá ser objeto de uma "releitura”, à luz das "normas de referência”

àquele inerentes, que são próprias de Direito da Criança e do Adolescente (e não de

Direito Penal/Processual Penal).

Um aspecto preliminar a considerar é que, justamente por força das

normas e princípios de Direito da Criança e do Adolescente aplicáveis à matéria, a
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"liberação imediata” do adolescente apreendido sob a acusação da prática de ato

infracional naturalmente será a regra, e tal decisão poderá ser tomada - desde logo -

tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público, independentemente de

"autorização” ou "ordem judicial”, valendo neste sentido observar o disposto nos

itens 10.2, 11.1 e 11.2, das "Regras Mínimas das Nações Unidas para a

Administração da Justiça da Infância e da Juventude - Regras de Beijing”5, assim

como o contido no art. 107, par. único, da Lei nº 8.069/906.

Também não se pode olvidar que, na forma da lei, o adolescente

custodiado deverá ser obrigatoriamente apresentado ao Ministério Público em até 24

(vinte e quatro) horas após sua apreensão (art. 175, §1º, da Lei nº 8.069/90), para

fins de realização de sua oitiva informal e análise, dentre outras7, do cabimento ou

não da concessão de remissão, como forma de exclusão do processo (arts. 126,

caput, 179, caput e 180, inciso II, da Lei nº 8.069/90).

A propósito, contrariamente ao que ocorre em matéria penal/ processual

penal, mesmo que o Ministério Público, após esse contato pessoal com o

adolescente, se convença da presença de indícios suficientes de autoria e

materialidade da infração, não será "obrigado” a ajuizar ação socioeducativa,

podendo perfeitamente optar pela concessão da citada remissão que, por sinal, na

forma da lei e dos princípios acima referidos, constitui-se numa alternativa sempre

preferencial ao ajuizamento da representação socioeducativa8.

                                                                                                                                                     
4 O que, por sinal, é expressamente vedado por normas e princípios também de Direito da Criança e
do Adolescente.
5 10.2 O juiz, funcionário ou organismo competentes examinarão sem demora a possibilidade de pôr
o jovem em liberdade;

11. Remissão dos casos

11.1 Examinar-se-á a possibilidade, quando apropriada, de atender os jovens infratores sem recorrer
às autoridades competentes, mencionadas na regra 14.1 adiante, para que os julguem oficialmente.

11.2 A Polícia, o Ministério Público e outros organismos Que se ocupem de jovens infratores terão a
faculdade de arrolar tais casos sob sua jurisdição, sem necessidade de procedimentos formais, de
acordo com critérios estabelecidos com esse propósito nos respectivos sistemas jurídicos e também
em harmonia com os princípios contidos nas presentes regras.
6 Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de
liberação imediata. 
7 O que logicamente inclui a aferição da própria legalidade da apreensão e/ou de eventuais abusos
praticados pela Polícia - incluindo eventual prática de tortura (que são alguns dos objetivos almejados
com a própria realização da “audiência de custódia”).
8 O que fica evidenciado tanto em razão da incidência do citado “princípio da intervenção mínima”
quanto pela própria dicção do art. 182, caput, primeira parte, da Lei nº 8.069/90.
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A remissão, aliás, tanto de acordo com o Estatuto da Criança e do

Adolescente quanto (e em especial) com as "Regras de Beijing”, não demanda

prévia intervenção judicial, que na hipótese do art. 126, caput, da Lei nº 8.069/90,

somente deve ocorrer num momento posterior, para o mero controle da legalidade

do ato e eventual homologação do acordo firmado entre o Ministério Público e o

adolescente quanto ao imediato cumprimento de medidas socioeducativas e/ou

protetivas que se entenda necessárias no caso em concreto (valendo neste sentido

observar o contido nos arts. 127 e 181, caput e §1º, da Lei nº 8.069/90).

Desnecessário dizer que a realização da oitiva informal, assim como a

eventual concessão de remissão ao adolescente, no momento que antecede a

intervenção judicial, além de fazerem parte do "devido processo legal” ao qual o

jovem acusado de ato infracional está sujeito, constituem-se em prerrogativas

institucionais do Ministério Público que, na condição de titular - exclusivo - da ação

socioeducativa, poderá formalizar ou não a acusação contra o adolescente e assim

instaurar a fase judicial do procedimento para apuração de ato infracional.

E mais... Tendo em vista que, consoante acima ventilado, a "liberação

imediata” do adolescente será sempre a regra, mesmo que o Ministério Público

entenda cabível, no caso em concreto, a instauração da fase judicial do

procedimento e ofereça a representação socioeducativa, poderá, por iniciativa

própria e sem a necessidade de "alvará judicial” ou outra providência a cargo da

autoridade judiciária, promover diretamente a liberação do adolescente, com sua

entrega aos pais/responsável ou encaminhamento a entidade de acolhimento

institucional (caso, por qualquer razão plenamente justificada, a entrega aos pais ou

responsável legal não possa ser efetuada).

Na verdade, na forma da lei, a manutenção da custódia do adolescente,

sobretudo após a realização da oitiva informal por parte do Ministério Público,

somente deve ter lugar quando demonstrada a "necessidade imperiosa” do decreto

de sua internação provisória, em razão da presença dos requisitos autorizadores

dessa medida extrema, ex vi do disposto nos arts. 108, par. único e 174 caput, parte
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final, da Lei nº 8.069/90, o que deverá ser objeto de pedido específico, devidamente

fundamentado, formalizado pela autoridade policial ou pelo agente ministerial9.

Como se pode observar, por força dos princípios da "intervenção

mínima” e da "excepcionalidade da intervenção judicial” (arts. 100, par. único, inciso

VII c/c 113, da Lei nº 8.069/90 e art. 35, incisos II e VII, da Lei nº 12.594/2012 - Lei

do SINASE), a intervenção da autoridade judiciária, até a fase procedimental do art.

180, da Lei nº 8.069/90 (em que ainda sequer há acusação formal contra o

adolescente), além de não ser prevista em lei, é totalmente dispensável, sendo

somente obrigatória após a realização da oitiva informal pelo Ministério Público,

notadamente quando houver o oferecimento de representação.

Em contrapartida, caso oferecida a representação10, curioso notar que a

primeira etapa da "fase judicial” do procedimento para apuração de ato infracional,

não por acaso, é chamada de "audiência de apresentação” (art. 184, da Lei nº

8.069/90), tendo por objetivo, justamente, fazer com que a autoridade judiciária

tenha, desde logo, contato pessoal com o adolescente e, neste momento, mais uma

vez analise a possibilidade da concessão da remissão, em suas formas de exclusão

ou suspensão do processo (art. 186, §1º, da Lei nº 8.069/90) que, a rigor, somente

não deve ocorrer se o fato for grave e os elementos até então coligidos apontarem

para possibilidade da aplicação de medida privativa de liberdade ao final (inteligência

do art. 186, §2º, da Lei nº 8.069/90).

Tendo em vista que a "tônica” do procedimento para apuração de ato

infracional atribuído a adolescente é a celeridade (valendo neste sentido observar

tanto a "dinâmica” procedimental quanto o disposto nos arts. 100, par. único, incisos

II e VI c/c 113 e 152, par. único, da Lei nº 8.069/90), nada impede que a citada

"audiência de apresentação” (caso o Ministério Público entenda necessário instaurar

a fase judicial do procedimento e manter o adolescente privado de liberdade), ocorra

num momento imediatamente posterior à oitiva informal, valendo mencionar que o

art. 182, parágrafo primeiro, parte final, da Lei nº 8.069/90, já prevê a possibilidade

de a autoridade judiciária realizar "sessões diárias" para dedução da representação

                                                
9 Valendo lembrar que a privação de liberdade do adolescente (inclusive em caráter provisório), está
sujeita ao “princípio da excepcionalidade”, contemplado nada menos que no art. 227, §3º, inciso V, da
C. F.
10 O que, nunca é demais repetir, não é “obrigatório”, mesmo havendo indícios de autoria e
materialidade.
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socioeducativa de forma oral (embora isto seja raro de ocorrer), ocasião em que,

naturalmente, será também apreciado eventual pedido de decretação da internação

provisória formulado.

Seguindo tal "fórmula”, contemplada pelo próprio procedimento para

apuração de ato infracional, o adolescente custodiado poderia ser "apresentado” à

autoridade judiciária dentro das "24 (vinte e quatro) horas” após sua apreensão, sem

que, para tanto, seja necessário falar em "audiência de custódia”.

Assim sendo, tendo em vista que a Lei nº 8.069/90 já prevê o pronto

encaminhamento do adolescente apreendido à presença da autoridade judiciária, ao

invés de procurar simplesmente "estender” ao procedimento para apuração de ato

infracional a sistemática adotada para as "audiências de custódia” de adultos

imputáveis, o mais correto seria enfatizar a necessidade de respeito às normas e

princípios próprios de Direito da Criança e do Adolescente aplicáveis, de modo que a

"apresentação” do adolescente à autoridade judiciária no prazo mencionado ocorra

apenas quando, após oferecida a representação socioeducativa, sua liberação já

não tiver sido determinada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, diante

da presença de elementos idôneos e suficientes a demonstrar a "necessidade

imperiosa” do decreto de sua internação provisória.

É este, aliás, o sentido do item 14.1 das citadas "Regras de Beijing”11,

que somente prevê a intervenção judicial se não houver a concessão de remissão

por outra autoridade competente para tanto (que, no caso do Brasil, como visto

acima, é o Ministério Público, na fase do art. 180, da Lei nº 8.069/90).

O fato é que, diante da especificidade das normas e princípios de Direito

da Criança e do Adolescente aplicáveis12, assim como das peculiaridades do

procedimento para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, sobra pouco

espaço para a realização da "audiência de custódia” que, se adotada, teria de seguir

uma sistemática procedimental diversa da prevista na citada Resolução nº 213/2015,

do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, não bastando a singela aplicação (ainda que

"mutatis mutandis”), daquilo que foi instituído em relação aos adultos imputáveis.

                                                
11 14.1. Se o caso de um jovem infrator não foi objeto de um processo extrajudicial (previsto na regra 11),
será examinado pela autoridade competente (Juizado, Tribunal, Comissão, Conselho etc.), de acordo com
os princípios de um processo justo e equitativo.
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Com efeito, qualquer Resolução (ou outra norma infralegal) que venha a

contemplar a instituição das "audiências de custódia” no âmbito do procedimento

para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, logicamente não poderá

subverter as normas e princípios de Direito da Criança e do Adolescente aplicáveis

e/ou (muito menos) acarretar uma "inversão tumultuária” do rito processual

específico, inclusive no que diz respeito à citada prerrogativa do Ministério Público

de proceder à oitiva informal do adolescente antes da intervenção judicial e, se for o

caso, a ele conceder a remissão como forma de exclusão do processo.

No mesmo diapasão, deve-se tomar extrema cautela para evitar que, a

pretexto da "célere” condução do adolescente apreendido à presença do Juiz se

"inverta” a regra legal que preconiza sua "liberação imediata” (que como dito, pode

ser efetuada tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público) e/ou

deixem de ser colhidos os elementos necessários a avaliar o cabimento da remissão

ministerial ou, se for o caso, a demonstrar a "necessidade imperiosa” do decreto da

internação provisória do adolescente. Da mesma forma, não se pode permitir que a

"audiência de apresentação” prevista no art. 184, da Lei nº 8.069/90, seja

banalizada/generalizada e/ou desvirtuada em seus objetivos, inclusive no que diz

respeito à coleta de dados/informações adicionais que permitam à autoridade

judiciária analisar se o caso comporta ou não a remissão judicial.

Até mesmo a terminologia a ser empregada para designar o ato deve ser

alterada, justamente para evitar afronta ao "devido processo legal” que regula a

matéria, posto não haver sentido em chamar de "audiência de custódia” aquilo que a

própria Lei Especial vigente denomina "audiência de apresentação”, sendo certo que

a diferença terminológica é importante não apenas para destacar que estamos

diante de um ato inerente ao procedimento para apuração de ato infracional, mas

também para reafirmar o já referido caráter "extrapenal” das normas e princípios de

Direito da Criança e do Adolescente que, como tal, demandam um olhar diferenciado

em relação à situação do adolescente ao qual se atribui a prática de ato infracional.

Sem que tais adequações terminológicas e procedimentais sejam

efetuadas, corre-se o risco, inclusive, de que haja uma duplicidade de atos de forma

injustificada, com a realização, num primeiro momento (e de forma indevidamente

                                                                                                                                                     
12 Que, por sinal, foram editadas num momento posterior à promulgação do Pacto de San José da Costa
Rica.
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generalizada) da "audiência de custódia” para, imediatamente após, caso ocorra o

oferecimento da representação socioeducativa, ter de também realizar a "audiência

de apresentação” prevista em lei, o que, além de teratológico, acarretaria evidente

desperdício de tempo e de recursos humanos e materiais.

Destarte, se a ideia é fazer com que o adolescente apreendido sob a

acusação da prática de ato infracional seja "conduzido, sem demora, à presença de

um juiz”, consoante preconizado pelo item 7, número 5, da Convenção Americana de

Direitos Humanos13, a solução não parece ser a simples "extensão” da Resolução nº

213/2015, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ ao procedimento para apuração

de ato infracional atribuído a adolescente, mas sim a edição de uma nova

regulamentação que, tomando por base as normas, princípios - e cautelas - acima

referidas, institua a obrigatoriedade da realização da "audiência de apresentação” já

prevista no art. 184, da Lei nº 8.069/90 (que se poderia denominar de "apresentação

imediata” ou coisa que o valha14), imediatamente após a realização da oitiva informal

do adolescente pelo Ministério Público, com a ressalva de que semelhante

"urgência” somente seria necessária caso o Ministério Público, "por qualquer razão”,

não conceda a remissão (ou promova o arquivamento dos autos, como preconiza o

citado art. 182, caput, da Lei nº 8.069/90), e nem libere, por iniciativa própria, o

adolescente.

Isto permitiria "harmonizar” o contido na citada norma internacional, de

caráter "genérico”, com as regras e princípios (inclusive também de cunho

internacional) especificamente aplicáveis em matéria de infância e juventude (com

evidente prevalência das "normas de referência” próprias do Direito da Criança e do

Adolescente), evitando assim a prática de atos desprovidos de sentido e/ou utilidade,

sobretudo em face do procedimento para apuração de ato infracional atribuído a

adolescente que, como visto, já contém, em seu âmago, instrumentos idôneos e

suficientes para atender aos fins colimados pelas "audiências de custódia”, que

tornam totalmente desnecessária/despropositada a realização destas de forma

                                                
13 Que, como dito acima, não institui qualquer “prazo” para que isto ocorra.
14 Valendo mencionar que em alguns estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, já existem
experiências neste sentido, sendo a Vara da Infância e da Juventude de Porto Alegre uma das
precursoras da chamada “Justiça Instantânea”, que sem “atropelar” o procedimento para apuração de
ato infracional, a ele confere a desejada celeridade, em atenção, inclusive, ao “princípio da
intervenção precoce”, preconizado pelo art. 100, par. único, inciso VI, da Lei nº 8.069/90.
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isolada e sem o devido aproveitamento dos elementos nelas colhidos no âmbito do

processo, como vem ocorrendo em relação aos presos imputáveis.

A efetiva aplicação destas "normas de referência”, aliás, é essencial para

mudança de concepção, inclusive, acerca do "papel” da Justiça da Infância e da

Juventude (e de uma forma mais abrangente, de todo o "Sistema de Justiça Infanto-

juvenil”), quando do atendimento de adolescentes acusados da prática de atos

infracionais, que não pode ter por escopo e/ou se limitar à pura e simples "aplicação

de medidas socioeducativas”, máxime como se "penas” fossem, mas sim precisa ter

um escopo (e um "compromisso”) muito mais abrangente, focado na descoberta das

causas determinantes da conduta infracional e sua subsequente neutralização, a

partir de abordagens/intervenções específicas (e especializadas), planejadas e

executadas com profissionalismo, qualidade e eficácia, no âmbito de uma política

pública de cunho intersetorial que, logicamente, não tem o Poder Judiciário como

seu "destinatário” (e/ou "gestor”/ ”coordenador”), e nem pode depender deste para

ser instituída.

Imprescindível, portanto, uma "releitura” tanto da Convenção Americana

de Direitos Humanos quanto da Resolução nº 213/2015, do Conselho Nacional de

Justiça - CNJ, de modo que, se for o caso de "estender” as "audiências de custódia”

para adolescentes apreendidos em razão da prática de atos infracionais, a

sistemática a ser instituída observe as "normas de referência” aplicáveis e se

adeque ao procedimento para apuração de ato infracional previsto nos arts. 171 a

190, da Lei nº 8.069/90, guardando harmonia, inclusive, com a terminologia

empregada, que encerra um importante diferencial em relação ao que a Lei Penal/

Processual Penal estabelece em relação a adultos imputáveis.

Isto permitirá a desejável (e necessária) "racionalização” da intervenção

judicial, de modo que a "apresentação” do adolescente apreendido ao Juiz, em

observância ao mencionado "princípio da intervenção mínima”, assim como ao

disposto nos arts. 184 e 186, da Lei nº 8.069/90 e item 14.1, das "Regras de Beijing”

(dentre outras normas e princípios aplicáveis), somente seja efetuada após

formalizada a acusação pelo Ministério Público, por meio do oferecimento da

representação socioeducativa, sendo a observância do prazo de "24 horas” para

tanto cabível, apenas, se o adolescente não tiver sido previamente liberado por

iniciativa do próprio agente Ministerial.
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É evidente que, em qualquer caso, deverá haver a imediata

comunicação da apreensão do adolescente à autoridade judiciária (cf. art. 107,

caput, da Lei nº 8.069/90), assim como realizadas, desde logo (e sem a necessidade

de "ordem judicial” e/ou da "aplicação de medidas”), as intervenções "protetivas” a

cargo do Poder Público que se fizerem necessárias, incluindo aquelas destinadas

aos pais/responsável (cuja participação no "processo ressocializador” do

adolescente é obrigatória, por força, inclusive, do disposto no art. 52, par. único, da

Lei nº 12.594/2012).

Da mesma forma, também se faz necessária a observância de outras

especificidades inerentes ao procedimento para apuração de ato infracional (e ao

Direito da Criança e do Adolescente, de uma forma mais abrangente), como é o

caso da proibição do transporte do adolescente apreendido "em compartimento

fechado de veículo policial” (o chamado "camburão”)15; da necessidade de sua

separação dos presos adultos que também tenham de ser apresentados à

autoridade judiciária16; do direito de ter a presença de seus pais/responsável desde

o momento de sua apreensão17 (sendo certo que estes devem ser também ouvidos

pela autoridade judiciaria quando da "audiência de apresentação”18), assim como de

ser assistido por advogado em todas as fases do procedimento judicial (inclusive

quando da realização da "audiência de apresentação”)19, dentre outras garantias

contidas nos arts. 111 e 124, da Lei nº 8.069/90 etc.

Tudo isto demanda, logicamente, a tomada de uma série de cautelas e

providências preliminares por parte não apenas da autoridade judiciária, mas

também pelos órgãos de segurança pública20 e responsáveis pela execução da

política socioeducativa em âmbito estadual e municipal (que, para tanto, precisarão

adequar espaços, planejar e coordenar ações21, designar e qualificar servidores

etc.), evitando assim que, a pretexto de ver seus direitos "resguardados”, o
                                                
15 Conforme previsto no art. 178, da Lei nº 8.069/90.
16 Conforme arts. 123, caput e 175, §2º, da Lei nº 8.069/90 e item 13.4, das “Regras de Beijing”.
17 Conforme arts. 107, caput e 111, inciso VI, da Lei nº 8.069/90; art. 49, inciso I, da Lei nº 12.594/2012 e
itens 10.1 e 15.2, das “Regras de Beijing”.
18 Valendo neste sentido observar o disposto no art. 186, caput, da Lei nº 8.069/90.
19 Conforme art. 111, inciso III, da Lei nº 8.069/90; art. 49, da Lei nº 12.594/2012 e item 15.1, das “Regras
de Beijing”.
20 Valendo neste sentido observar o disposto no art. 125, da Lei nº 8.069/90.
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adolescente acusado da prática de ato infracional acabe sofrendo prejuízos quando

de seu atendimento pelo Sistema de Justiça, o que fatalmente terá efeitos deletérios

também junto à sociedade.

2. Conclusão

Longe, portanto, de se tentar "reinventar a roda” e/ou a trazer para o

âmbito do procedimento para apuração de ato infracional uma sistemática

"alienígena”, que pouco irá acrescentar às normas específicas de Direito da Criança

e do Adolescente aplicáveis, deve-se buscar o efetivo e integral cumprimento destas,

assegurando-se a desejada (e já prevista) celeridade na "apresentação”, à

autoridade judiciária, do adolescente que, sob a ótica do Ministério Público, deva

permanecer apreendido, sem prejuízo da "prioridade absoluta” na tramitação do

feito22, como de regra deve ocorrer em todos os demais processos e procedimentos

que envolvem direitos e interesses de crianças e adolescentes.
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