














Doc 1 

MODELO (PARA ATO INFRACIONAL PRATICADO POR CRIANÇA, 

QUANDO NÃO HOUVER CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO). 

Município, 

Ofício Nº __ 

Senhor (a)Juiz (a), 

 

Pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que no dia __/__/__, 

por volta das __horas, o (a) adolescente _________, filho (a) de_________ e de 

________________, nascido (a) aos __/__/__, residente na _________ nº__, Bairro 

_________, Município/UF, CEP _________, aluno (a) matriculado (a) na __série do 

__º grau deste estabelecimento de ensino, localizado na _________, agrediu (descrever 

a agressão) o Colega de Sala (nome da vítima) _________, filho (a) de _________ e de 

_________, nascido (a) aos __/__/__, residente na _________nº __, Bairro _________, 

Município/UF, CEP_________, produzindo-lhe _________ (descrever o resultado da 

conduta), para que lhe seja aplicada uma das medidas de proteção previstas pelo Art. 

101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O fato ocorreu no _________(mencionar o local- Exemplo: sala de aula, pátio, 

banheiro,escada, na quadra de esportes, etc) e foi presenciado pelas seguintes 

testemunhas: 

 

1. Nome; 

2. Nome; 

3. Nome; 

4. (...). 

 

 

Diretora do Colégio 

 

 

Excelentíssimo(a) Senhor (a) Juiz (a) de Direito da Infância e da Juventude 

Endereço 

NESTA 

 



Doc 2 

MODELO PARA ENVIO AO  PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E 

DA JUVENTUDE (ATO INFRACIONAL PRATICADO POR ADOLESCENTE).    

 

Município, 

Ofício Nº __ 

Senhor (a) Promotor (a), 

 

Pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que no dia __/__/__, 

por volta das __horas, o (a) adolescente _________, filho (a) de_________ e de 

________________, nascido (a) aos __/__/__, residente na _________ nº__, Bairro 

_________, Município/UF, CEP _________, aluno (a) matriculado (a) na __série do 

__º grau deste estabelecimento de ensino, localizado na _________, agrediu (descrever 

a agressão) o Colega de Sala (nome da vítima) _________, filho (a) de _________ e de 

_________, nascido (a) aos __/__/__, residente na _________nº __, Bairro _________, 

Município/UF, CEP_________, produzindo-lhe _________ (descrever o resultado da 

conduta), para a adoção das providências previstas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no âmbito dessa Promotoria. 

O fato ocorreu no _________( mencionar o local- Exemplo: sala de aula, pátio, 

banheiro,escada, na quadra de esportes, etc) e foi presenciado pelas seguintes 

testemunhas: 

 

1. Nome; 

2. Nome; 

3. Nome; 

4. (...). 

 

Diretora do Colégio 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) 

Promotor (a) de Justiça da Infância e da Juventude 

Endereço 

NESTA 

 



Doc 3 

MODELO PARA ENVIO AO  DELEGADO (A) DE POLÍCIA 

(ATO INFRACIONAL PRATICADO POR ADOLESCENTE). 

 

Município, 

Ofício Nº __ 

Senhor (a)Delegado (a), 

 

Pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que no dia __/__/__, 

por volta das __horas, o (a) adolescente _________, filho (a) de_________ e de 

________________, nascido (a) aos __/__/__, residente na _________ nº__, Bairro 

_________, Município/UF, CEP _________, aluno (a) matriculado (a) na __série do 

__º grau deste estabelecimento de ensino, localizado na _________, agrediu (descrever 

a agressão) o Colega de Sala (nome da vítima) _________, filho (a) de _________ e de 

_________, nascido (a) aos __/__/__, residente na _________nº __, Bairro _________, 

Município/UF, CEP_________, produzindo-lhe _________ (descrever o resultado da 

conduta), para a adoção das providências previstas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no âmbito dessa Delegacia. 

O fato ocorreu no _________(mencionar o local- Exemplo: sala de aula, pátio, 

banheiro,escada, na quadra de esportes, etc) e foi presenciado pelas seguintes 

testemunhas: 

 

1. Nome; 

2. Nome; 

3. Nome; 

4. (...). 

 

Diretora do Colégio 

 

Ilustríssimo(a) Senhor (a) 

MD Delegado (a) de Polícia 

Endereço 

NESTA 
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