
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 390.878 - SP (2017/0047354-3)
  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
ADVOGADO : EDUARDO TERRAÇÃO  - SP302305 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
PACIENTE  : A M S P (INTERNADO)

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 492 
DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 
ORDEM CONCEDIDA.
1. A medida socioeducativa de internação somente pode ser aplicada 
quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 122 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e caso não haja outra medida 
mais adequada e menos onerosa à liberdade do adolescente. 
2. A gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de tráfico 
de drogas e a situação de risco social do adolescente não podem 
ensejar a imposição de internação fora das hipóteses do art. 122, I e 
II, do ECA.  
3. Considerando  a quantidade expressiva do entorpecente 
apreendido (2,82 Kg de maconha, fl. 107), é dever do Estado 
protegê-lo de forma eficaz, mediante a aplicação de semiliberdade, 
com finalidade pedagógica e protetiva, pois outra medida em meio 
aberto seria insuficiente para retirá-lo da situação de risco social em 
que se encontra.
4. Habeas corpus concedido, para aplicar à paciente a medida 
socioeducativa de semiliberdade.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Sexta Turma,  por unanimidade, conceder a ordem de 
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habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura e 

Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 
Brasília (DF), 28 de março de 2017

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
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HABEAS CORPUS Nº 390.878 - SP (2017/0047354-3)
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
ADVOGADO : EDUARDO TERRAÇÃO  - SP302305 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
PACIENTE  : A M S P (INTERNADO)

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

A. M. S. P. estaria sofrendo coação ilegal em seu direito de 
locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, que aplicou a medida socioeducativa de internação em 
seu desfavor, nos autos da Apelação n. 0018557-68.2015.8.26.0015.

Consta dos autos que a paciente foi representada pelo ato 
infracional equiparado ao art. 33 da Lei de Drogas, por ter sido surpreendida na 
posse de 2.826,6 gramas (ou 2,82 Kg) de maconha.

O Juiz de Direito aplicou a medida de liberdade assistida, motivo 
pelo qual o Parquet interpôs apelação. O TJSP deu provimento ao recurso 
para aplicar a medida socioeducativa de internação.

Neste writ, a defesa alega "que a paciente está solta há 01 ano e 
06 meses, desde o início do processo, com sua vida renovada. Desta forma, a 
imposição de uma medida socioeducativa tão grave como a internação não se 
mostra adequada a um jovem que está com uma nova vida e, frise-se, sem 
novos envolvimentos criminosos" (fl. 5).

A defesa "requer seja concedida a ordem liminarmente para que 
o paciente aguarde o julgamento do feito em liberdade. No mérito, requer seja 
reconhecida a ilegalidade da medida de internação, mantendo-se a aplicação da 
medida anterior" (fl. 11).

Deferida a liminar para que a paciente possa aguardar o 
julgamento final deste writ em medida socioeducativa de semiliberdade e 
prestadas as informações de fls. 174-224, foram os autos enviados ao 
Ministério Público Federal, que oficiou pela concessão do writ (fls. 226-229).
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HABEAS CORPUS Nº 390.878 - SP (2017/0047354-3)
EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO. SÚMULA N. 492 
DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 
ORDEM CONCEDIDA.
1. A medida socioeducativa de internação somente pode ser aplicada 
quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 122 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e caso não haja outra medida 
mais adequada e menos onerosa à liberdade do adolescente. 
2. A gravidade concreta do ato infracional análogo ao crime de tráfico 
de drogas e a situação de risco social do adolescente não podem 
ensejar a imposição de internação fora das hipóteses do art. 122, I e 
II, do ECA.  
3. Considerando  a quantidade expressiva do entorpecente 
apreendido (2,82 Kg de maconha, fl. 107), é dever do Estado 
protegê-lo de forma eficaz, mediante a aplicação de semiliberdade, 
com finalidade pedagógica e protetiva, pois outra medida em meio 
aberto seria insuficiente para retirá-lo da situação de risco social em 
que se encontra.
4. Habeas corpus concedido, para aplicar à paciente a medida 
socioeducativa de semiliberdade.

  

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ  (Relator): 

No caso, o Tribunal de origem decretou a internação provisória 
da adolescente, em decisão assim fundamentada:

Depreende-se dos elementos de informação coligidos ao presente feito 
que a adolescente praticou ato infracional de extrema gravidade e, 
ainda, encontra-se inserida no mundo delituoso, se encontrando, assim, 
em situação de risco.
Ante tais ponderações realizadas, verifica-se que a aplicação de 
medida socioeducativa outra que não a de internação em instituição 
educacional, não se mostraria adequada a situação peculiar 
apresentada pela adolescente, a qual apresenta nítida situação de 
vulnerabilidade.
Acrescenta-se, ainda, que a medida socioeducativa de internação é a 
medida mais indicada para se alcançar os fins preventivos gerais e o 
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retributivo, visando dar a adolescente a assistência necessária para se 
desvencilhar do meio criminoso.
Por conseguinte, havendo nos autos provas seguras e satisfatórias do 
envolvimento da adolescente em tela em atos infracionais e, ainda, o 
seu grau de inserção do meio infracional, infere- se que a medida 
socioeducativa mais indicada a sua peculiar situação é a internação, 
com fulcro nos artigos 6º, 112 e 122, todos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.
Nesse sentido, cumpre citar: [...]
Desta forma, o parecer, nos termos expostos e sub censura, é pelo 
conhecimento e provimento do recurso interposto pelo i. representante 
do Parquet de primeiro grau, a fim de que seja julgada a pretensão 
socioeducativa, aplicando-se a A. M. S. P. a medida socioeducativa 
de internação. [...] (fls. 143-146)

É cediço que a medida socioeducativa de internação só pode ser 
aplicada quando caracterizada uma das hipóteses taxativamente elencadas no 
art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim, não obstante o ato infracional praticado pelo paciente 
seja análogo ao crime de tráfico de drogas, de caráter hediondo e revestido de 
alto grau de reprovabilidade social, este Superior Tribunal possui o 
entendimento de que não é possível a aplicação da medida socioeducativa 
de internação com base apenas na gravidade abstrata do ato infracional 
cometido ou na natureza do crime de tráfico de drogas, consoante o 
enunciado na Súmula n. 492 do STJ: "O ato infracional análogo ao tráfico de 
drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida 
socioeducativa de internação do adolescente".

Ademais, o acórdão não registrou a reiteração do 
cometimento de outras infrações graves (art. 122, II, do ECA) ou o 
descumprimento reiterado e injustificável de medida socioeducativa 
anteriormente imposta (art. 122, III, do ECA), porquanto ele é tecnicamente 
primário. 

Nesse contexto, deve ser reconhecida a ilegalidade apontada no 
writ. Considerando a quantidade expressiva do entorpecente apreendido (2,82 
Kg de maconha, fl. 107), é dever do Estado protegê-lo de forma eficaz, 
mediante a aplicação de semiliberdade, com finalidade pedagógica e protetiva, 
pois outra medida em meio aberto seria insuficiente para retirá-lo da situação 
de risco social em que se encontra.
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À vista do exposto, concedo a ordem para confirmar a liminar 
deferida e fixar ao paciente a medida socioeducativa de semiliberdade.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA TURMA
 

 
Número Registro: 2017/0047354-3 HC 390.878 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00185576820158260224  185576820158260224

EM MESA JULGADO: 28/03/2017
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ADVOGADO : EDUARDO TERRAÇÃO  - SP302305 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : A M S P (INTERNADO)

ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Previstos na Legislação 
Extravagante - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas 
Afins

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis 
Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
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