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1. PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO:

ESTATUTO  DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE -  ECA.  HABEAS CORPUS.  ATO 
INFRACIONAL EQUIPARADO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PENA 
MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA À CONTRAVENÇÃO, INFERIOR AO PRAZO 
ESTIPULADO PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 
(3  ANOS).  ALEGADA  PRESCRIÇÃO,  OCORRÊNCIA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1.  Este Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que “A

prescrição penal è aplicável nas medidas sócio-educativas'' (Súmula 335/STJ).
2. Sedimentou-se,  ainda,  a  orientação de que  o  prazo  prescricional  deve ter por

parâmetro,  tratando-se  de  medida  socioeducativa  aplicada  sem  termo,  a  duração 
máxima da   medida   de   internação   (3  anos),   ou  havendo  termo,   a   duração  da 
medida socioeducativa estabelecida pela sentença,

3.  Sendo o ato infracional praticado equiparado a delito ou contravenção que prevê como
 preceito secundário sanção inferior a 3 anos, o cálculo da prescrição deve ser aferido 
pela pena máxima em abstrato previsto ao delito praticado.

4. Se a  legislação  penal  estabelece  pena  inferior  ao  prazo  máximo estipulado  para  a
aplicação da medida socioeducativa de internação (3 anos), não se pode admitir que se 
utilize tal parâmetro para o cálculo da prescrição, uma vez que levaria a situações de 
flagrante desproporcional idade e injustiça, porquanto se daria tratamento mais rigoroso 
a adolescente do que a um adulto, em situações análogas.

5.  Resta demonstrada a ocorrência da prescrição, nos termos dos arts, 109,  VI,  e 115,
ambos do Código Penal, uma vez que o fato ocorreu em 23/6/06 e a representação 
recebida em 28/5/07; portanto, transcorrido o lapso temporal de 1 ano deve o processo 
ser declarado extinto.

6. Ordem concedida para declarar prescrita a pretensão socioeducativa do Estado, no que
se refere ao Processo 015.06.7219-3.

 (HABEAS CORPUS 2009/0244585-8, Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Rel. 
Min Arnaldo Esteves Lima, julgado em 1.,04.2010 publicado em 03.05.2010).

RECURSO  ESPECIAL.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE. 
PRESCRIÇÃO.  SÚMULA  N°  338  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA - ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME 
DE LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. 
1. Sedimentou-se  nesta  Corte  a  compreensão  de  que,  tratando-se  de  medida 

socioeducativa aplicada sem termo, o cálculo da prescrição deve ter em vista o limite 
de 3 (três) anos previsto para a duração máxima da medida de internação (art. 121, § 
3°, da Lei nº 8,069/90),ou, havendo termo certo, a duração da medida socioeducativa 
estabelecida pela sentença, reduzindo-se, ainda, pela metade, por se tratar de agente 
menor de 21 anos.

http://www.stf.jus.br/
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2. De  outra  parte,  "se  a  legislação  penal  estabelece  pena  inferior  ao  prazo  máximo
estipulado para a aplicação da medida socioeducativa de internação 3 (três) anos, não 
se pode admitir que se utilize tal parâmetro para o cálculo da prescrição, uma vez que  
levaria a situações de flagrante desproporcionalidade e injustiça, porquanto se daria 
tratamento mais  rigoroso  à  adolescente  do  que  a  um  adulto,  em  situações 
análogas." (HC   12Q,875/SPh Relator  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA  DJe 
03/00/09)

3.  Entretanto,  em respeito à coerência sistemática do ordenamento jurídico, em face das 
medidas de advertência e reparação de danos, previstas nos arte. 115 e 116 a Lei n°  
8.069/90,  não  admitirem  parâmetro  temporal  e  nem  cercearem  a  liberdade  de 
locomoção  do  adolescente,  deve-se  levar  em  consideração  critérios  diversos  dos 
acima citados parao cálculo do lapso prescricional;

4. Com   efeito,   no   caso   em   exame,   tendo   sido   aplicada   ao   recorrido   medida 
socioeducativa  de  advertência  (a  mais  branda das  medidas),  pela  prática  de ato 
infracional equiparado ao crime previsto no art. 129, caput do Código Penal, deve ser 
utilizado o menor prazo previsto na legislação penal - art. 109,  VI,  do CP -, reduzido 
pela  metade  em  decorrência  da  menoridade,  nos  termos  do  art,  115  do  mesmo 
Codex,ou  seja,  1  (um)  ano,  em  obediência  aos  princípios  da  Isonomia  e 
proporcionalidade.

5. Recurso especial a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL 2009/0092676, Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma. Rel, 
Min. Og Fernandes, julgado em 17.11.2009, publicado em 07.12.2009).

2. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 122 DO ECA. CONCEITO DE REITERAÇÃO. EFEITOS 
DA REMISSÃO:

HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATO 
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  CRIME  DE  FURTO.  MEDIDA  SÓCIO-EDUCATIVA  DE 
INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ATO DESPROVIDO DE VIOLÊNCIA OU 
GRAVE AMEAÇA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. REITERAÇÃO MÃO DEMONSTRADA. 
INTERNAÇAO-SANÇÃO  POR  PRAZO  INDETERMINADO.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL CONFIGURADO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a internação,  

medida    sócio-educativa   extrema,    só    está    autorizada    nas    hipóteses 
taxativamente  elencadas  no  art.  122  do  Estatuto  da  Crianca  e  do  Adolescente. 
Precedentes.

2.  O  ato infracional cometido pelo menor - furto -, embora seja socialmente reprovável, é  
desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa.

3. Somente   ocorre reiteração, para efeito de incidência da medida de internação, quando  
são praticadas, no mínimo, três ou mais condutas infracionais graves.

4. Os processos  nos  quais  foi  concedida  a  remissão   não  se  prestam  a  configurar
antecedentes, nos termos do art. 127 da Lei n.° 8069/90. Precedentes.

5. Conforme o disposto no art. 122, § 1.°, da Lei n.° 8069/90, a medida de internação,
imposta  em razão  de  descumprimento  injustificado  de  medida  socioeducativa,  não 
poderá exceder o prazo de 03 (três) meses. Precedentes.

6. Ordem concedida para, cassando o acórdão impugnado, anular a decisão de primeiro
grau no que diz respeito à medida socioeducativa imposta e determinar que outra seja 
proferida, permitindo-se ao Paciente aguardar em liberdade assistida a prolação de 
novo decisum.

(HABEAS CORPUS 2009/0232601-0,  Superior  Tribunal  de Justiça,  Quinta  Turma, Rel. 
Min. Laurita Vaz, julgado em 23.03.2009, publicado em 12.04.2010).



HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATO 
INFRACIONAL EQUIPARADO A TRAFICO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO POR 
PRAZO  INDETERMINADO.  ROL  TAXATIVO  DO  ART.  122  DO  ECA  AUSÊNCIA  DE 
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DO MPF 
PELA  CONCESSÃO  DO  WRIT  ORDEM  CONCEDIDA,  APENAS  PARA  ANULAR  A 
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO TOCANTE À MEDIDA DE INTERNAÇÃO, A FIM 
DE  QUE  OUTRO  DECISUM  SEJA  PROLATADO,  DEVENDO,  ENQUANTO  ISSO. 
PERMANECER O MENOR EM LIBERDADE ASSISTIDA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 
ESTIVER INTERNADO.
1. A  medida de internação por prazo indeterminado é de aplicação excepcional, de modo 

que somente pode ser imposta ou mantida nos casos taxativamente previstos no art. 
122 do ECA, e quando evidenciada sua real necessidade.

2. Esta Corte lá pacificou a orientação de que a gravidade do ato infracional equiparado 
ao tráfico de entorpecentes,  por  si  só,  não autoriza a aplicação da medida sócio-
educativa de_ internação.

3. Parecer do MPF pela concessão da ordem.
4. Habeas  Corpus  concedido,  apenas  para  anular  a  sentença  de  primeiro  grau  no

tocante à medida de internação, a fim de que outro decisum seja prolatado, devendo, 
enquanto isso, permanecer o menor em liberdade assistida, se por outro motivo não 
estiver internado.

(HABEAS CORPUS 2009/0186811-8, Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Rel. 
Min. Napoleâo Nunes Maia Filho, julgado em 16.03.2010, publicado em 26.04.2010).

HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATO 
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES. 
APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA DA 
CONDUTA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE DA 
MEDIDA CAUTELAR EM FACE DO PRINCÍPIO BASILAR DO DIPLOMA MENORISTA. 
ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA. 
1.  A internação provisória da adolescente carece de fundamento jurídico para subsistir,  

pois,,  sendo medida extrema e emergêncial, cabível somente em situações restritas, 
deve  ser  aplicada,  tão-somente,  em  situações  especificas  de  real  necessidade, 
amparado por motivação concreta e suficiente, o que não se evidenciou na hipótese 
versada.

2. A prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, por si só, não 
autoriza a adoção da medida sócio-educativa de internação de forma definitiva, nos 
termos  do  art.  122  do  ECA,  circunstância  que,  também,  afasta  a  sua  decretação 
cautelar,  tendo em vista a desproporcionalidade entre o gravame imposto na tutela 
provisória  e o princípio  basilar  do Estatuto  Menorista  consubstanciado na protecão 
integral do menor.

3. Ordem concedida para reformar o aresto impugnado que impôs a medida de internação 
provisória a adolescente, permitindo-a aguardar em liberdade o julgamento da ação de 
primeiro grau, se por outro motivo não estiver segregada.

(HABEAS CORPUS 2008/0207638-0,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  Quinta  Turma.  Rel 
Min. Jorge Mussi, julgado em 01.10.2009, publicado em 23.11.2009).

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE. 
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  JULGAMENTO  EM  LIBERDADE.  MATÉRIA  NÃO 
SUBMETIDA  A  EXAME DA  CORTE  ESTADUAL.  NÃO-CONHECIMENTO  PELO  STJ. 
CONDENAÇÃO  SUPERVENIENTE.  MEDIDA  SÓCIO-EDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO 
PELO  PRAZO  MÍNIMO  DE  UM  ANO,  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
1.  A pretensão de aguardar o julgamento em liberdade  não foi submetida a exame do 

Tribunal  de  Justiça  estadual.  Portanto,  não  poderia  ser  conhecida  pelo  Superior 



Tribunal de Justiça.
2. Condenação  superveniente  à  medida   sócio-educativa  de  internação  pelo  prazo 

mínimo de um ano. Hipótese em que (I) o ato infracional não foi praticado mediante 
grave ameaça ou violência; (II) não há reiteração de outras infrações graves e; (III)o  
paciente  não  deixou  de  cumprir,  reiterada  e  injustificadamente,  medida  anterior 
imposta.  Ausente  qualquer  das  hipóteses  elencadas  no  artigo  122  do  Estatuto  da 
Criança  e  do  Adolescente,  a  imposição  de  medida  de  internação  caracteriza 
constrangimento  ilegal,  devendo  o  Juiz  proceder  à  aplicação  da  medida  sócio-
educativa adequada, nos termos do § 2° do artigo 122 do ECA. Habeas corpus não 
conhecido  quanto  à  pretensão  de  aguardar  o  julgamento  em  liberdade;  ordem 
concedida, de ofício, para cassar a medida sócio-educativa de internação e determinar 
seja  o  paciente  posto  imediatamente  em  liberdade,  bem  como  para  que  o  Juiz 
sentenciante proceda à aplicação da medida sócio-educativa adequada. 

(HC 89326 / SP - SÃO PAULO. Supremo Tribunal Federal, Segunda Turma, Rel. Min. 
Eros Grau, julgado em 10.10.2006, publicado em 06,11.2006).

EMENTA: Ato infracional: imposição de medida sócio-econômica de internação: ausência 
dos seus pressupostos  (ECA.  art.  122,  l  e  II).  1.  O regime da medida de internação 
pressupõe a tipicidade estrita das hipóteses legais que a autorizam.  2.  A condenação 
imposta  ao  paciente,  contudo,  amolda-se  à  conduta  descrita  como  tráfico  de 
entorpecentes (L. 6.368/76, art.  12), na comissão do qual, no caso, não se utilizou de 
violência ou grave ameaça (art. 122, L do ECA). 3. Também não configurada a hipótese 
do art.  122.    II.    do ECA: por "reiteração no cometimento de outras infrações graves", à   
incidência  da  qual  não  é  suficiente  a  mera  existência  de  outros  processos  por  fatos 
anteriores,  mas  a  pré-existência  de  sentença  transitada  em  julgado,  reconhecendo  g 
etetiva  prática de pelo  menos 2 duas infrações. 4.  Ademais,  a  "remissão não implica 
necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece 
para efeito de antecedentes (...)"  (ECA, art.  127).  5.  Habeas corpus; deferimento para 
cassar a sentença, na parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de  
que  outra  seja  aplicada.  Extensão  dos  efeitos  da  decisão  ao  outro  menor  também 
condenado.
 (HC 88748 / SP - SÃO PAULO, Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, Rel. Min. 
Marco Aurélio Mello, julgado em 08.08.2006).

3. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO E SEUS EFEITOS (NOVO MARCO LEGAL):

HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATO 
INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  DELITO  DE  ROUBO  QUALIFICADO.  ESTUDO 
MULTIDISCIPLINAR DO CASO (ART. 186 DO ECA). POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO 
INDEFERIR  SUA  REALIZAÇÃO.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA.  INTERNAÇÃO. 
GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APELAÇÃO, 
EFEITO  SUSPENSIVO.  REVOGAÇÃO  DO  INC.  VI  DO  ART.198  DO  ECA.  ORDEM 
CONCEDIDA EM PARTE INCLUSIVE DE OFÍCIO.
1.  Hipótese em que se alega cerceamento de defesa por não ter sido realizado o estudo  

de caso determinado no art. 186, § 2°, do ECA, bem como seja concedido ao paciente  
o direito de aguardar o trânsito em julgado do procedimento em liberdade,   respeitado 
o princípio da não culpabilidade.

2. O Juiz  não  está  obrigado a  realizar  o  estudo multidisciplinar,  podendo,  diante  das 
peculiaridades do caso concreto e de forma fundamentada, indeferir o pedido para a 
sua realização.

3. Em que pese a possibilidade de imposição da medida socioeducativa de internação 



para os atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do 
disposto no art. 122. l, da Lei n° 8069/90, no presente caso verifica-se que a medida foi  
aplicada ao paciente sem que fosse demonstrada a devida e concreta fundamentação.

4. A medida de internação foi imposta com base na gravidade abstrata do ato infracional e 
considerações  genéricas  sobre  a  possibilidade de a  segregação  contribuir para a 
recuperação do menor, revelando-se evidente o constrangimento a que está submetido 
o paciente.

5. Deixando de existir regramento específico sobre os efeitos com que a apelação deve   
ser recebida nos procedimentos afetos à Justiça da infância e da Juventude, impõe-se 
a aplicação a regra do caput do artigo 198, que determina a utilização do sistema 
recursal do Código de Processo Civil.

6. A aplicação  temporária  da  medida  socioeducativa  da  liberdade  assistida  para  o 
paciente se mostra a mais adequada na presente hipótese, pois assegura ao menor o 
direito  de   responder  ao  procedimento  em   meio   aberto,   contudo,   permite o seu  
acompanhamento por pessoa capacitada para auxiliá-lo e orientá-lo de forma a reduzir  
a possibilidade de novo envolvimento em atos infracionais.

7. Habeas  corpus  concedido  em parte,  inclusive  de  ofício,  para  anular  a  decisão  de 
primeiro grau que aplicou ao paciente a medida de internação por prazo indeterminado 
e determinar   que   outra   seja   proferida,   com   a   aplicação   de   compatível  
medida socioeducativa,   assegurado   ao   paciente   o   direito   de   aguardar   a nova 
medida socioeducativa em liberdade assistida.

(HABEAS CORPUS 2008/0172426-1, Superior Tribunal de Justiça, Sexta Turma, Rel. Min. 
Haroldo Rodrigues, julgado em 16.03.2010, publicado em 05.04.2010).

4.  EXCEPCIONALDADE  DA INTERNAÇÃO.  NECESSIDADE  DE FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA E NÃO ABSTRATA:

 ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO ADOLESCENTE  -  ECA.  HABEAS  CORPUS.  ATO 
INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA  DE  SEMILIBERDADE.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO OCORRÊNCIA.  ART.  120  DO ECA.  CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL NÃO CONFIGURADO, ORDEM DENEGADA.
1.  Tratando-se de menor inimputável, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, 

mas apenas pretensão educativa, que, na verdade, é dever não só do Estado, mas da 
família, da comunidade e da sociedade em geral, conforme disposto expressamente na 
legislação de regência (Lei 8 069/90, art, 4°).

2. Para a aferição da medida socioeducativa mais adequada às finalidades do Estatuto da 
Criança  e  do  Adolescente,  devem ser consideradas  as  condições  pessoais  e das  
circunstâncias do caso concreto, não sendo automática a aplicação da internação ao 
adolescente representado pela prática de ato infracional cometido mediante violência 
ou grave ameaça a pessoa, tendo em vista a própria excepcionalidade da medida mais 
severa (art 122, § 2º, do ECA).

3. Demonstrado  pelo  acódão  impugnado  a  necessidade  concreta  da  medida 
socieducativa de semiliberdade e tendo o paciente praticado ato infracional equiparado 
ao  delito  de  roubo  circunstanciado,  não  se  configura  constrangimento  ilegal  a 
aplicação de tal medida, nos termos do art. 120 do ECA.

4. Ordem denegada
(HABEAS CORPUS 2009/0244472-3,  Superior  Tribunal  de  Justiça,  Quinta  Turma,  Rel 
Min. Arnaldo Esteves, julgado em 16.03.2010, publicado em 19.04.2010).



HABEAS CORPUS. ECA. MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA. INTERNAÇÃO, AUSÊNCIA DE 
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DEFERIDA. A regra, em se tratando de ato infracional. é 
a aplicação de uma das medidas socio-educativas previstas nos incisos l a V do art. 112 
do ECA ou qualquer das medidas de proteção previstas em _seu art. 101, l a   VI.   Somente   
na impossibilidade de aplicação de tais medidas é que dever do Juiz aplicar a internação 
em  estabelecimento  educacional,  sob  pena  de  inobservância  dos  princípios  da 
excepcionalidade  e  do  respeito  à  condição  peculiar  de  pessoa  em  desenvolvimento 
previstos no inciso V do 5º do art. 227 da Conslituição federal
 (HC 8514S / SP - SÃO PAULO, Supremo Tribunal Federal, Segunda Turma, Rel, Min. 
Joaquim Barbosa, julgado em 08.05.2005, publicado em 02.12.2005).

5. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. LIMITE ABSOLUTO.

 HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA 
DE ROUBO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 45 
DIAS CARACTERIZADA, ART. 108 DO ECA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARECER 
DO  MPF  PELA  CONCESSÃO  DO  WRIT.  ORDEM  CONCEDIDA  PARA  CESSAR  A 
INTERNAÇÃO  PROVISÓRIA  DO  PACIENTE,  DETERMINANDO-SE  A  IMEDIATA 
SOLTURA DO ADOLESCENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER INTERNADO.
1. Em que pese a reprovabilidade do ato infracional praticado, não pode o Juiz se afastar  

da norma contida no art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe 
expressamente que a medida de internação anterior a sentença não pode extrapolar o 
prazo de 45 dias.

2. É   irrelevante o tipo de crime praticado, o   modus operandi,   a personalidade do agente,   
ou até mesmo de quem é a responsabilidade pela demora, no julgamento; uma vez 
atingido o prazo máximo permitido para a medida cautelar,  nos casos de menores 
infratores. deve o mesmo ser imediatamente posto em liberdade.

3. Parecer do MPF pela concessão da ordem.
4. Habeas  Corpus  concedido  para  cessar a  internação  provisória  do  paciente-

determinando-se a imediata soltura do adolescente, se por outro motivo não estiver
internado.

HABEAS CORPUS 2009/0050959-1, Superior  Tribunal  de Justiça,  Quinta Turma, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 26.05.2009, publicado em 29.06.2009).

6.   DIREITO   À   PROGRESSÃO    DE   MEDIDA.    PRÍNCÍPIO    DA   BREVIDADE 
DA INTERNAÇÃO.

ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE  -  ECA.  HABEAS  CORPUS.  ATO 
INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO 
DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. 
PARECER  TÉCNICO  OPINANDO  PELA  PROGRESSÃO  DO  MENOR  PARA 
SEMILIBERDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO MANTIDO PELO TRIBUNAL A QUO. 
PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 227. § 3°, V, DA CF E 122, § 2°, DO ECA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO ORDEM CONCEDIDA.
1. Tratando-se de menor inimputável, não existe pretensão punitiva estatal propriamente, 

mas apenas pretensão educativa, que, na verdade, é dever não só do Estado, mas da 
família, da comunidade e da sociedade em geral, conforme disposto expressamente 
na legislação de regência (Lei 8.069/90, art. 4°) e na Constituição Federal (art. 227).

2. De fato,  é  nesse  contexto  que  se  deve  enxergar  o  efeito  primordial  das  medidas 
socioeducativas,   mesmo   que   apresentem,   eventualmente,   características 
expiatórias (efeito secundário), pois o indiscutível e indispensável caráter pedagógico é 
que justifica a aplicação das aludidas medidas, da forma como previstas na legislação 
especial (Lei 8.069/90, arts, 112a 125), que se destinam essencialmente à formação e 



reeducação  do  adolescente  infrator,  também  considerado  como  pessoa  em 
desenvolvimento (Lei 8.069/90,  art.  6a),  sujeito à  proteção  integral  (Lei     8.069/90, 
art.1°) por critério simplesmente etário (Lei 8.069/90h art. 2°, caput).

3. É  certo  que  o  magistrado,  no  momento  da  reavaliação  da  medida  socioeducativa 
imposta, não está vinculado a pareceres e relatórios técnicos, podendo, com base na 
livre  apreciação  de  outros  elementos  de  convicção  e  motivadamente,  dirimir  a 
controvérsia.

4. Entretanto  , tem-se como fundamento insuficiente para desconsiderar o laudo técnico   
favorável  à  progressão  do  menor  para  a  medida  de  semiliberdade  a  gravidade 
genérica  da  conduta,  tendo  em  vista  a  própria  excepcionalidade  da  medida  de 
internação, admitida somente, nas hipóteses legalmente previstas.

5. Ordem concedida para assegurar a progressão do menor à medida de semiliberdade, 
se por outro motivo não estiver internado.

(HABEAS CORPUS 2008/0090656-3, Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Rel. 
Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 11.09.2008. publicado em 03.11.2008).

EMENTA: HABEAS CORPUS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
EXISTÊNCIA.  APLICAÇÃO  DE  MEDIDA  DE  INTERNAÇÃO.  ADEQUAÇÃO  DA 
LIBERDADE  ASSISTIDA.  DITAMES  DO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE.  WRIT  NÃO  CONHECIDO,  ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.  1. 
Embora  não  seja  da  competência  desta  Corte  o  conhecimento  de  habeas  corpus 
impetrado  contra  a  autoridade  apontada  como  coatora,  a  gravidade  e  a  urgência  da 
situação,  trazida  ao  Supremo  Tribunal  Federal  às  vésperas  do  recesso  judiciário, 
autorizam  o  conhecimento,  de  ofício,  do  constrangimento  alegado.  2.  O  acórdão 
impugnado não atentou para a realidade do paciente, que, passados quase quatro anos 
desde o ato infracional julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já 
respondeu, internado, por outros fatos mais graves,  e obteve direito à progressão das 
medidas.  3.  O  paciente  atualmente  trabalha  com  carteira  assinada  e  comparece 
assiduamente  ao  Serviço  de  Orientação  Judiciária,  revelando  que  seria  gravemente 
prejudicial à sua evolução educacional e profissional o cumprimento de nova medida de 
internação, por ato infracional há tanto tempo praticado. 4. Aplicabilidade, no caso, do art.  
122, §  2°,  do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Writ não conhecido. 6. Ordem 
concedida,  de  ofício,  para  declarar  ilegal  a  aplicação  da  medida  de  internação, 
determinando sua substituição pela liberdade assistida, que vem se revelando adequada 
para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
(HC 90306 / RS - RIO GRANDE DO SULSupremo Tribunal Federal, Segunda Turma, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, julgado em 20.03.2007. publicado em 08.06.2007).

7. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO AOS ATOS INFRACIONAIS

EMENTA: HABEAS CORPUS, ATO INFRACIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
APLICABILIDADE.  ASPECTOS  RELEVANTES  DO  CASO  CONCRETO.  CARÁTER 
EDUCATIVO  DAS  MEDIDAS  PREVISTAS  NO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE. ORDEM DENEGADA. I - O princípio da insignificância é aplicável aos 
atos infracionais. Desde que verificados os requisitos necessários para a configuração do 
delito  de  bagatela. Precedente.  II  -  O  caso  sob  exame,  todavia,  apresenta  aspectos 
particulares que impedem a aplicação do referido princípio. Ill - As medidas previstas no 
ECA têm caráter educativo, preventivo e protetor, não podendo o Estado ficar impedido de 
aplicá-las. IV - Ordem denegada.



(HABEAS  CORPUS  98381/RS,  Supremo  Tribunal  Federal,  Primeira  Turma,  Rel  Min. 
Carlos Ayres Britto, julgado em 20.10.2009, publicado em 20.11.2009).

HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATO 
INFRACIONAL EQUIPARADO A FURTO. RES FURTIVA: MEMORY CARD AVALIADO 
EM  R$  15,00,  RESTITUÍDO  À  VÍTIMA.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA 
APLICABILIDADE  MESMO  ANTE  O  COMETIMENTO  DO  FATO  POR  MENORES. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  PARECER  MINISTERIAL  PELA  CONCESSÃO  DO  WRIT. 
ORDEM  CONCEDIDA,  PARA,  APLICANDO  O  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA, 
TRANCAR A REPRESENTAÇÃO PENAL.
1. A  jurisprudência  desta  Corte  tem   pacificamente  enunciado  a   possibilidade  de

apficação do  princípio da insignificância ao fato cujo  agente    tenha  praticado  ato
infracional   equiparado   a  delito   penal   sem   significativa   repercussão   social,  
lesão inexpressiva   ao   bem  jurídico   tutelado   e   diminuta   periculosidade   de seu  
autor.Precedentes.

2. O  princípio  da  insignificância,  que  está  diretamente  ligado  aos  postulados  da
fragmentariedade  e  intervenção  mínima  do  Estado  em  matéria  penal,  tem  sido 
acolhido pelo  magistério  doutrinário  e jurisprudencial  tanto desta  Corte,  quanto  do 
colendo Supremo Tribunal Federal, como causa supra-legal de exclusão de tipicidade. 
Vale dizer uma conduta que se subsuma perfeitamente ao modelo abstrato previsto na 
legislação penal pode vir a ser considerada atípica por força deste postulado.

3. No caso em apreço, além de o bem subtraído ter sido recuperado, o montante que 
representava não afetaria de forma expressiva o patrimônio da vítima, razão pela qual 
incide na espécie o princípio da insignificância.

4. Ordem  concedida,  em  conformidade  com  o  parecer  ministerial,  para,  aplicando  o 
princípio  da insignificância,  trancar  a  representação penal  em curso em razão dos 
fatos ora especificados.

(HABEAS  CORPUS 2010/0032032-5,  Rel,   Min.   Napoleâo  Nunes  Maia  Filho, Quinta  
Turma, julgado em 01.06.2010. publicado em 28.06.2010).

8.    DEFICIÊNCIA    DEFENSIVA    E    O    CARÁTE R    AFLITIVO    DA    MEDIDA 
DE INTERNAÇÃO:

DEFESA E DUE PROCESS: APLICAÇÃO DAS GARANTIAS AO PROCESSO POR ATOS 
INFRACIONAIS  ATRIBUÍDOS  A  ADOLESCENTE.  1.  Nulidade  do  processo  por  ato 
infracional imputado a adolescentes, no qual o defensor dativo aceita a versão de fato a 
eles mais desfavorável e pugna por que se aplique aos menores medida de internação, a 
mais  grave  admitida  pelo  Estatuto  legal  pertinente.  2.  As garantias  constitucionais  da 
ampla defesa e do devido processo penal - como corretamente disposto no ECA (art 106-
111)  -  não podem ser  subtraídas ao adolescente  acusado de ato  infracional,  de  cuja 
sentença  podem  decorrer  graves  restrições  a  direitos  individuais,  básicos,  incluída  a 
privação da liberdade. 3. A escusa do defensor dativo de que a aplicação da medida sócio-
educativa  mais  grave,  que  pleiteou,  seria  um  benefício  para  o  adolescente  que  lhe 
incumbia defender - além do toque de humor sádico que lhe emprestam as condições 
reais  do  internamento  do  menor  infrator  no  Brasil  -  é  revivescência  de  excêntrica 
construção de Carnellutti - a do processo penal como de jurisdição voluntária por ser a 
pena um bem para o criminoso - da qual o mestre teve tempo para retratar-se e que, de 
qualquer sorte, à luz da Constituição não passa de uma curiosidade.

 (RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  285571  /  PR  -  Supremo  Tribunal  Federal,  Primeira 



Turma. Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 13.02.2001)

9.  NECESSIDADE  DE  JUSTIFICATIVA  PERANTE  O  JUIZ  -  INTERPRETAÇÃO  DA 
SUMULA 265 DO ST J):

HABEAS    CORPUS.    MENOR.    MEDIDA    SÓCIO-EDUCATIVA    DE 
SEMILIBERDADE,  DESCUMPRIMENTO.    INTERNAÇÃO-SANÇÃO   DETERMINADA 
NOS   TERMOS   DOART. 122, III, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO MENOR. ORDEM CONCEDIDA.

1. A   jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça é reiterada no sentido  
de que   o   Magistrado   deve   ouvir  as  justificativas   do   menor  sobre   o   reiterado  
descumprimento  da  ação  socioeducativa,  antes  de  decidir  à  respeito  da  internação- 
sanção, nos termos do art. 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Ordem concedida para, cassando o acórdão vergastado, anular a decisão de primeiro 
grau e determinar que outra seja proferida, após a prévia oitiva do Paciente, permitindo-lhe 
o aguardo da nova decisão na medida socioeducativa de semiliberdade.
(HABEAS CORPUS 2009/0243609-9, Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, Rel,
Min. Laurita Vaz, julgado em 06.04.2010, publicado em 26.04.2010).

Súmulas do STJ :

 Súmula  108: A aplicação de medidas sócio-educativas ao adolescente,  pela 
prática de ato infracional é da competência exclusiva do Juiz.

 Súmula  265:  É  necessária  a  oitiva  do  menor  infrator  antes  de  decretar-se  a 
regressão da medida sócio-educativa.

Súmula 338: A prescrição penal é aplicável nas medidas sócio-educativas.

 Súmula 342: No procedimento para aplicação de medida sócio-educativa, é nula a 
desistência de outras provas em face da confissão do adolescente.


