
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 543.279 - SP (2019/0328435-0)
  

RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   LIGIA CINTRA DE LIMA TRINDADE  - SP316822 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : T A S (INTERNADO)
INTERES.  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de T. 

A. S. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 

2192510-45.2019.8.26.0000).

Consta dos autos que a paciente foi representada pela prática do ato 

infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, 

sobrevindo sentença que julgou procedente a representação e fixou a medida socioeducativa 

de internação (e-STJ fls. 68/72).

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte local, cuja ordem foi 

denegada (e-STJ fls. 102/108), em acórdão assim ementado:

Habeas Corpus - Infância e juventude - Ato infracional equiparado 
ao crime de homicídio duplamente qualificado - Representação 
julgada procedente e aplicada medida socioeducativa de 
internação - Pedido de modificação da medida fixada em r. 
sentença - Alegação de coação ilegal fundada no descabimento da 
medida - Aplicação de medida análoga à prisão albergue domiciliar 
e do decidido no Habeas Corpus coletivo impetrado no STF (HC 
143.641/SP) - Ausência de ilegalidade - Ato infracional que expõe a 
adolescente a grave situação de risco - Medida mais rigorosa 
necessária, como forma de materializar o princípio da proteção 
integral - Internação adequada diante das peculiaridades do caso 
concreto - Condições pessoais desfavoráveis - Ausência de 
previsão legal para prisão albergue domiciliar - Situação da 
sentenciada não se enquadra nas hipóteses preconizadas na ordem 
concedida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do 
HC nº 143.641/SP - Sentença definitiva com trânsito em julgado - 
Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.
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No presente mandamus (e-STJ fls. 3/17), a impetrante sustenta que o 

acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal à paciente, pois manteve ilegal medida de 

internação. 

Aduz que adolescentes não podem receber tratamento mais gravoso que 

pessoas adultas e que a prisão albergue domiciliar é assegurada às mulheres adultas gestantes 

ou mães de filhos de até 12 anos incompletos, o que inviabiliza a aplicação de medida 

socioeducativa de internação às adolescentes nessas condições.

 Afirma que o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da 

privação de liberdade por medida domiciliar para as mulheres grávidas e mães de 

crianças de até 12 anos de idade, estendendo a ordem às adolescentes sujeitas a medidas 

socioeducativas em idêntica situação de privação de liberdade (e-STJ fl. 11). 

Defende que a questão da violência ou grave ameaça tratada no julgado 

do STF diz respeito exclusivamente aos delitos praticados pelas genitoras mediante 

violência ou grave ameaça contra seus descendentes, e que este não é o caso em apreço 

(e-STJ fl. 12).

 Além disso, discorre acerca da excepcionalidade da internação e destaca os 

aspectos pessoais favoráveis à adolescente. 

Por fim, assevera que há apenas uma unidade de internação de 

adolescentes com espaço reservado para gestantes e lactantes, o PAMI – Programa de 

Atendimento Materno Infantil do CASA Chiquinha Gonzaga, localizado na Capital e 

que, embora esse programa evite o rompimento do vínculo e garanta a amamentação, 

não se pode ignorar que ele aprisiona a mãe e a criança, mantendo-as afastadas da 

convivência familiar e comunitária, impondo uma vivência de maternidade isolada e 

sem apoio. Tal situação se agrava nos casos de adolescentes provenientes de outras 

cidades, cujas famílias não têm condições de realizar visitas (e-STJ fl. 14).

Ao final, liminarmente e no mérito, pede a substituição da medida 

socioeducativa de internação por liberdade assistida. 
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O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 113/115).

As informações foram prestadas às e-STJ fls. 124/234 e 235/240. 

O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls. 

242/243, opinou pela denegação da ordem, cuja ementa segue transcrita:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO 
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO 
IMPOSTA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM 
FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. 
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS COLETIVO CONCEDIDO PELA SUPREMA 
CORTE. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE GARANTIDA 
POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. PARECER PELA 
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Por meio da petição de e-STJ fls. 247/268, a impetrante junta aos autos o 1º 

Relatório de desenvolvimento do Plano Individual de Atendimento da paciente e o Plano 

Individual de Atendimento da sua bebê e reitera o pedido constante de sua petição inicial. 

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 543.279 - SP (2019/0328435-0)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 

O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas 

corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de 

impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a 

eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à 

liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a 

celeridade que o seu julgamento requer.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa 

nova orientação das Cortes Superiores do país:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO EM 
CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE 
FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO 
PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. 
MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no 
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo 
ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 
109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 
117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas 
que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta 
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização 
desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado 
(v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 
2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 
Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).
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II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a 
utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso 
próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. 
Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade 
apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a 
concessão da ordem de ofício.

[...] Habeas corpus não conhecido. (HC 320.818/SP, Rel. Min. 
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015).

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO 
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. O habeas 
corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do 
cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ 
amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob 
pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a 
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a 
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso 
ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da 
República, a impetração de novo habeas corpus em caráter 
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta 
burla do preceito constitucional. Igualmente, contra o improvimento 
de recurso ordinário contra a denegação do habeas corpus pelo 
Superior Tribunal de Justiça, não cabe novo writ ao Supremo 
Tribunal Federal, o que implicaria retorno à fase anterior. 
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. [...]. (STF, HC 
n. 113890, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
3/12/2013, DJ 28/2/2014).

Assim, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. 

Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, 

para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela 

concessão da ordem, de ofício.

Busca-se, em síntese, a alteração da medida socioeducativa de internação 

por liberdade assistida.

Como é cediço, a medida socioeducativa de internação somente pode ser 

aplicada nas hipóteses legais arroladas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
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I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida 
anteriormente imposta. 

Registre-se que o rol previsto no aludido diploma legal é taxativo, não 

permitindo ao julgador nenhuma interpretação extensiva (HC n. 301.539/SP, rel. Min. NEFI 

CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 6/10/2014, e HC n. 295.362/PE, rel. Min. FELIX 

FISCHER, Quinta Turma, DJe 2/10/2014).

No caso, o Juízo sentenciante impôs a medida socioeducativa de internação 

à paciente, pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I 

e IV, do Código Penal, com lastro nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 70/71):

No presente caso, entendo que a medida adequada é a internação.

Cuida-se de crime praticado com requintes de barbarismo, na 
medida em que a vítima fora golpeada seguidas vezes por golpes de 
facão, sem poder esboçar qualquer reação. Tudo em razão de uma 
dívida de poucos reais, como a própria representada afirmou.

A representada passou a manter relação amorosa com indivíduo de 
péssima índole, conhecido na região pela pratica de delitos, apesar 
de alertada por sua mãe para que abandonasse tal enlace. Não 
apenas não seguiu o conselho da genitora, como ainda passou a 
residir com o assassino da vítima em análise.

Logo, parece evidente que apesar da boa vontade de sua genitora a 
adolescente não possui freios, não ostentando capacidade de se 
manter em sociedade de forma autônoma.

Dessa forma, a internação se justifica não apenas como forma de 
proteção do corpo social, mas também de modo a salvaguardar a 
própria adolescente.

O Tribunal a quo manteve a medida de internação aplicada com base na 

seguinte motivação (e-STJ fls. 105/108):

A medida aplicada deve ser conservada, cuja necessidade e 
adequação para o caso concreto foram bem fundamentadas pelo 
MM. Juiz a quo.

Ressalto que se trata de ato infracional análogo ao crime de 
homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que 
impossibilitou a defesa da vítima), praticado em concurso de 
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agentes e em demonstração de total desprezo à vida humana e a 
certeza da impunidade, o que denota a gravidade concreta da 
conduta e autoriza maior rigor na resposta estatal.

Não bastasse, o ato infracional praticado pela paciente está 
inserido no rol taxativo do art. 122 do ECA, cujo inciso I prevê 
medida de internação nos casos que envolverem violência ou grave 
ameaça à pessoa.

Nesse sentido:[...]

Além disso, de acordo com o Relatório de Diagnóstico 
Polidimensional da Fundação CASA, os familiares não aceitavam o 
relacionamento da paciente com o seu ex-companheiro, por ser 
pessoa ligada a ilícitos. Consta, ainda, que devido à resistência da 
família, a adolescente fugiu e foi morar com o ex-companheiro, seu 
comparsa na consecução do homicídio (fls. 74/84, dos autos de 
origem).

A análise psicológica, por seu turno, reforça a necessidade de 
intervenções psicossociais e pedagógicas, visando o 
desenvolvimento pessoal do paciente, “... com integração de alguns 
novos suportes de identidade que favoreçam a análise e 
compreensão de seu universo interno; reconhecimento de 
potencialidades; avanço no processo de amadurecimento psíquico 
para ampliação da auto percepção e reavaliação de motivações 
latentes de manifestas relacionadas às escolhas e figuras de 
ligação” (fls. 77).

Tais circunstâncias, associadas à gravidade da conduta, permitem 
concluir que a adoção de medida mais branda seria inócua.

Assim, não há nos autos elementos a demonstrar que a paciente 
reúna condições de se recuperar se adotada medida socioeducativa 
em meio aberto.

O certo é que a adolescente, caso colocada em meio aberto, não 
receberia o auxílio e a orientação eficazes para compreender a 
inadequação e a extrema gravidade de seus atos, a ponto de, 
sozinha, afastar-se do meio criminoso em que se encontra 
profundamente inserida.

Em suma, diante das peculiaridades do ato infracional e das 
condições pessoais da adolescente, a medida de internação, além 
de necessária, é a mais adequada a viabilizar o seu processo de 
reeducação e ressocialização, ao menos neste instante.

Não há que se falar, por fim, em concessão de prisão albergue 
domiciliar ou de medida socioeducativa em meio aberto por 
ausência de previsão legal e porque a situação da sentenciada não 
se enquadra nas hipóteses preconizadas na ordem concedida pelo 
Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 
143.641/SP, julgado em 14/03/2018, por se tratar de decisão 
definitiva, sendo certo que a r. sentença transitou em julgado para 
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as partes em 17 de julho de 2019 (fls. 15).

Ao contrário do que sustenta a defesa, a manutenção de sua 
internação em unidade da Fundação CASA, onde terá atendimento 
médico, alimentação e acompanhamento multidisciplinar que, em 
linhas finais, significará apoio e suporte não só para ela, mas 
também para a criança que irá nascer.

Extrai-se das transcrições supra que inexiste ilegalidade capaz de respaldar o 

pleito de modificação da medida socioeducativa aplicada. 

Afinal, diante da prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio 

duplamente qualificado, que traduz gravíssima e irremediável violência contra pessoa, está 

autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  
CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  
DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO  AO  
CRIME  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  GRAVE  AMEAÇA OU 
VIOLÊNCIA À PESSOA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO 
IMPROVIDO.

1. Em se tratando de ato infracional praticado mediante violência 
ou grave   ameaça   à   pessoa,   é  possível  a  aplicação  de  
medida socioeducativa  de  internação, tendo em vista o expresso 
permissivo constante  do  inciso  I  do  art.  122  do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 506.416/ES, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 30/8/2019).

HABEAS   CORPUS.  ECA.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  
AO  DELITO  DE HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  EXCESSO DE 
PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PREJUDICADO.   
NULIDADE   DA   SENTENÇA  E  DESCABIMENTO  DA  MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO.  SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA SUPERADA POR JULGAMENTO SUPERVENIENTE 
DO APELO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. FALSO TESTEMUNHO. ANÁLISE 
FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE.  
ART. 122, INCISO I, DA LEI N. 8.069/90. INEXISTÊNCIA DE  
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  WRIT  PARCIALMENTE  
CONHECIDO, E NESSA PARTE, PREJUDICADO.
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[...]

3.  O  ato  infracional  análogo  ao  delito  de  homicídio, conduta 
praticada mediante grave violência à pessoa, autoriza a imposição 
de medida  socioeducativa  de  internação,  de acordo com o 
disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Habeas  corpus  parcialmente  conhecido  e,  nessa extensão, 
julgado prejudicado. (HC 398.157/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN 
PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 3/4/2018).

Prosseguindo, a defesa sustenta que deve ser estendida a possibilidade de 

inserção em regime domiciliar para as adolescentes gestantes e/ou com filhos que se encontram 

internadas.

Sabe-se que não há impeditivo legal para a internação de adolescente 

gestante ou com filho em amamentação, desde que seja garantida atenção integral à saúde 

do adolescente, além de asseguradas as condições necessárias para que a adolescente 

submetida à execução de medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça 

com o seu filho durante o período de amamentação (arts. 60 e 63 da Lei 12.594/12 – 

SINASE).

Por outro lado, com o advento da Lei n. 13.257/16, nomeada Estatuto da 

Primeira Infância, o rol de hipóteses em que é permitida a inserção da mãe em um regime de 

prisão domiciliar foi ampliado, ficando evidente o compromisso do legislador com a proteção 

da criança e seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida.

Por sua vez, consta do art. 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de 
regime aberto em residência particular quando se tratar de:

(...)

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

É bem verdade que os adolescentes gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, de maneira que as garantias processuais asseguradas 

Documento: 107165118 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página  9 de 13



 

 

Superior Tribunal de Justiça

àquele que atingiu a maioridade poderiam ser aplicadas aos menores infratores, em atenção ao 

disposto no art. 3º da Lei n. 8.069/90.

Contudo, na espécie, consta das informações prestadas pela autoridade 

impetrada e documentos juntados que a paciente encontra-se internada na CASA Chiquinha 

Gonzaga, que conta com o Programa de Acolhimento Materno-Infantil (PAMI) e possui 

estrutura exclusiva e específica destinada às jovens nessas condições, entre outras salas, 

com: ambulatório (apenas para as internas do PAMI e os bebês, contando com armário 

no qual é mantida a medicação, controlada pelas profissionais da área da saúde); 

cozinha; lavanderia; sala de amamentação; banheiro coletivo com estrutura específica; 

dois dormitórios (cada um com sete camas e sete berços ao lado das respectivas camas 

das mães, com armários para que cada interna mantenha seus pertences); sala-trocador 

(em que há espaço para o banho dos bebês e trocadores) (e-STJ fl. 185). 

Além disso, o emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa são 

circunstâncias que excepcionam o comando coletivo emitido pelo Supremo Tribunal Federal 

no HC n. 143.641/SP. 

Cabe consignar, outrossim, que os dois relatórios juntados aos autos pela 

impetrante (e-STJ fls. 249/255 e 256/267) revelam que a paciente tem respondido 

positivamente ao processo socioeducativo, tal como tem sido realizado, em ambiente que 

conta com apoio de vários profissionais da saúde, os quais garantem que a paciente seja 

suficientemente orientada, inclusive em relação aos cuidados com a sua bebê, com promoção 

do vínculo materno-infantil. 

Nesse contexto, diante da gravidade do ato infracional praticado e das 

adequadas condições em que a medida socioeducativa está sendo cumprida, não há falar em 

ilegalidade da aplicação da medida de internação na hipótese dos autos. 

Em hipótese análoga, decidiu esta Corte:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE RECURSO PRÓPRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  
DO  ADOLESCENTE.  ATO INFRACIONAL EQUIPARADO  AO  
DELITO  DE  LESÃO CORPORAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 
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DE INTERNAÇÃO.  ATO  INFRACIONAL  PRATICADO MEDIANTE 
VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA  E  QUANDO  DO  
CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA, ANTE  
A  PRÁTICA  DE INFRAÇÃO GRAVE (ROUBO MAJORADO) 
INTELIGÊNCIA DO ART.  122,  I  E  II,  DA  LEI  N.  8.069/1990.  
PACIENTE  GESTANTE. ATENDIMENTO  MÉDICO  
ASSEGURADO.  INTERNAÇÃO  MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA.  INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

[...]

-  Diante da prática de ato infracional equiparado ao crime de 
lesão corporal, praticado com emprego de violência física, está 
autorizada a  aplicação  da  medida socioeducativa de internação, 
nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

[...]

-  Não  há  impeditivo  legal de internação da adolescente gestante, 
desde  que  asseguradas  as  condições necessárias para que a 
medida socioeducativa   seja   cumprida  e  os  cuidados  com  a  
saúde  da adolescente  sejam garantidos, bem como que, quando do 
nascimento da criança,  esta  permaneça  com  a  genitora  (arts.  
60  e 63 da Lei 12.594/12  - SINASE). - Na espécie, o juízo a quo 
comunicou que está sendo  assegurada  à paciente a assistência 
médica necessária para a sua  saúde  e  a  do  seu  filho, no 
Programa de Atendimento Materno Infantil,  onde  recebe  
orientações  da  equipe  de  saúde de forma sistemática sobre 
promoção e manutenção de sua saúde, além de exames de pré-natal 
junto a hospital-maternidade. Nesse contexto, diante da gravidade   
do   ato   infracional  praticado  e  da  reiteração  no cometimento  
de  infração  grave,  deve  ser  mantida  a  medida  de internação,  
nos  termos  do  art.  122, I e II, da Lei n. 8.069/90. Precedentes.

-  Ressalte-se, por fim, que o Juízo da Execução detém a 
competência para   determinar,   a  qualquer  tempo,  a  
modificação  da  medida socioeducativa  aplicada, de acordo com a 
evolução socioeducativa da paciente,  conforme as prescrições dos 
arts. 99 e 100 do Estatuto da Criança  e  do  Adolescente,  além  da  
necessidade de preservar uma primeira  infância saudável ao filho, 
razão pela qual recomenda-se a reavaliação sistemática e mensal 
da situação da paciente, por equipe multidisciplinar,  com imediata 
e prioritária submissão do relatório ao Juízo responsável pela 
execução da medida socioeducativa. 

-  Habeas corpus não conhecido, determinando-se, de ofício, que 
seja realizada  reavaliação sistemática e mensal da situação da 
paciente, por equipe multidisciplinar, com imediata e prioritária 
submissão do relatório   ao   Juízo   responsável   pela   execução   
da   medida socioeducativa,   destacando-se  a  necessidade  de  
cumprimento  em unidade  específica  para  adolescentes  gestantes  
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ou em período de amamentação  de  filhos  quando  existente  no  
local  de residência familiar. (HC 411.042/SP, de minha relatoria, 
Quinta Turma, DJe 18/12/2017).

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO 
CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO 
CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA DE 
INTERNAÇÃO. ATO COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E 
REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. 
INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISOS I E II, DO ECA. PERÍODO 
DE AMAMENTAÇÃO. LEI 12.594/12, ART. 63, § 2º. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - A medida socioeducativa de internação está autorizada nas 
hipóteses taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC n. 
291.176/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 
21/8/2014).

IV - In casu, o r. decisum que manteve a internação da adolescente 
está fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos que 
demonstram a incidência das hipóteses previstas nos incisos I e II 
do art. 122 do ECA, tendo em vista que a paciente cometeu o ato 
infracional equiparado ao delito de ameaça, com grave ameaça 
contra pessoa (ameaça de morte com a utilização de uma tesoura e 
um pedaço de pau contra a vítima), e, ainda, reiteradamente, 
cometeu outros atos infracionais graves - equiparados a homicídio 
tentado e lesão corporal tentada -, com a imposição anterior de 
medidas socioeducativas de liberdade assistida (precedentes).

V - A tese relativa à impossibilidade de cumprimento da medida 
extrema enquanto em período de amamentação não foi apresentada 
ao eg. Tribunal de origem e, por essa razão, não foi objeto de 
apreciação. Assim sendo, fica esta col. Corte impedida de 
analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância 
(precedentes). Não bastasse, a Lei n. 12.594/12 prevê no art. 63, § 
2º, que "serão asseguradas as condições necessárias para que a 
adolescente submetida à execução de medida socioeducativa de 
privação de liberdade permaneça com seu filho durante o período 
de amamentação". Na presente hipótese, consta que a paciente está 
inserida no PAMI - Programa de Atendimento Materno Infantil, 
unidade para adolescentes grávidas e com bebês, recebendo o 
acompanhamento necessário.

Habeas corpus não conhecido. (HC 316.059/SP, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, Quinta Turma, DJe 1º/10/2015).

Ressalte-se, por oportuno, que o Juízo da Execução detém a competência 
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para determinar, a qualquer tempo, a modificação da medida socioeducativa aplicada, de 

acordo com a evolução socioeducativa da paciente, conforme as prescrições dos arts. 99 e 

100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além da necessidade de preservar uma primeira 

infância saudável à filha, razão pela qual impõe-se a reavaliação sistemática e mensal da 

situação da paciente, por equipe multidisciplinar, com imediata e prioritária submissão do 

relatório ao Juízo responsável pela execução da medida socioeducativa. 

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas determino, de ofício, 

que seja realizada reavaliação sistemática e mensal da situação da paciente, por equipe 

multidisciplinar, com imediata e prioritária submissão do relatório ao Juízo responsável pela 

execução da medida socioeducativa.

É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator
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