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Internação 

- A mais restritiva das medidas socioeducativas é 

regulamentada pelos arts. 121 e seguintes do Estatuto.  

- A internação é uma medida privativa de liberdade, regida 

pelos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

- Atividades externas: podem ser realizadas, a critério da equipe 

técnica, salvo expressa determinação judicial em contrário.  

 



Internação 

- Esta medida não pode ser imposta por prazo determinado e 

deve ser reavaliada a cada seis meses, no máximo. 

- O art. 121, §3º do ECA determina que, em nenhuma hipótese, 

o período de internação de um adolescente excederá a três 

anos.  

- No entanto, há uma divergência doutrinária em relação ao 

adolescente que responde a mais de um procedimento 

socioeducativo. 

 



Internação 

- No RHC n. 12.187/RS, o STJ entendeu que o prazo de 03 anos 

é contado separadamente em cada medida socioeducativa de 

internação aplicada por fatos distintos.  

- Ramos e Morais explicam que a melhor interpretação indica 

que: 

• Se, no momento da prolatação da sentença, houver 

julgamento de vários atos infracionais praticados pelo mesmo 

adolescente, a execução da internação deve ser unificada 

(lembrado que o prazo máximo é de 03 anos e ele não é 

estabelecido a priori). 

 



Internação 

• Se, durante o cumprimento da internação, o adolescente for 

julgado por ato infracional anterior ao início do cumprimento 

da medida, o prazo de internação deve se unificado; 

• Se, no curso do cumprimento da medida de internação, o 

adolescente praticar outro ato infracional, deve-se iniciar uma 

nova contagem do prazo de três anos.  

 



Internação 

- Observe o disposto no art. 45 e parágrafos, da Lei n. 

12.594/12: 

Art. 45: “Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de 

aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à 

unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o 

defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em 

igual prazo.  

 



Internação 

§1º: É vedado à autoridade judiciária determinar reinício de 

cumprimento de medida socioeducativa, ou deixar de considerar 

os prazos máximos, e de liberação compulsória previstos na Lei 

n. 8.069, excetuada a hipótese de medida aplicada por ato 

infracional praticado durante a execução.  

  

 



Internação 

§2º: É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de 

internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a 

adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida 

socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido 

para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos 

absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida 

socioeducativa extrema”. 

 



Internação 

- Após  o adolescente deve ser liberado, colocado em 

semiliberdade ou em liberdade assistida. 

- Como já visto, eventualmente a aplicação da medida 

socioeducativa pode se estender para além da maioridade, 

desde que seja respeitado o limite etário de 21 anos e os 03 

anos de duração máxima da medida de internação. 

- Se a pessoa completar 21 anos, a liberação do sistema 

socioeducativo é compulsória. 

 



Internação 

- Como regra geral, cabe a aplicação da medida socioeducativa 

de  internação quando: 

a. O ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou 

violência contra a pessoa; 

b. Houver prática reiterada de outras infrações graves; 

c. Houver descumprimento reiterado e injustificável de medida 

socioeducativa (internação sanção). 

 



Internação 

- A chamada “internação-sanção” será decretada judicialmente, 

após o devido processo legal. 

- Sua duração não pode ser superior a 3 meses. 

- Obs.: a internação não pode ser aplicada se houver outra 

medida mais adequada. Ela é sempre a última possibilidade. 

- Note que é possível aplicar ao adolescente a chamada 

“internação provisória”, que ocorre no durante o transcurso do 

procedimento de apuração do ato infracional.  

 



Internação 

- A internação-provisória tem duração máxima de 45 dias e 

pode ser decretada quando: 

• Existam indícios suficientes de autoria e materialidade; 

• A imprescindibilidade da medida for comprovada; 

• Quando a garantia da segurança pessoal do adolescente ou a 

manutenção da ordem pública o exigirem; 

• Quando o ato infracional for grave ou de grande repercussão 

social.  



Internação 

- A internação (provisória ou definitiva) deve ser cumprida em 

entidade exclusiva para adolescentes. 

- Não pode, em hipótese nenhuma, ser confundida ou cumprida 

no mesmo local que a medida de proteção de acolhimento 

institucional. 

- São obrigatórias as atividades pedagógicas (escolarização e 

profissionalização), mesmo em se tratando de internação 

provisória. 

 



Internação 

- A internação nunca poderá ser cumprida em estabelecimento 

prisional. 

- Se não existir entidade de internação na comarca,  o 

adolescente deverá ser imediatamente transferido para a 

localidade mais próxima. 

- Se não for possível, o adolescente aguardará sua remoção em 

repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e 

com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo 

máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade. 

 



 


