
 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – RELATOR DO HABEAS         

CORPUS Nº 143.641 – DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Habeas Corpus 143.641. 

 

 

O INSTITUTO ALANA, organização da sociedade civil, já qualificado nos autos, vem,            

respeitosamente, por suas advogadas, à presença de Vossa Excelência, na condição de            

Amicus Curiae, apresentar petição para subsidiar a avaliação do estado de implementação            

da decisão tomada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal em 20 de fevereiro              

de 2018 no âmbito do HC 143.641 e requerer o que segue. 

 

I. Implementação da decisão nos casos de internação provisória no sistema          

socioeducativo.  

Em ação proposta pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos (CADHu), em            

favor de todas as mulheres em privação de liberdade em caráter provisório, que sejam              

gestantes, lactantes ou mães com filhos de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, bem                

como em favor das próprias crianças, diante da inconstitucionalidade praticada pelo sistema            

de justiça de mantê-las em espaços inadequados, e separar mães de filhos nos primeiros              

meses de vida prejudicando de maneira extremamente comprometedora o         

desenvolvimento infantil, especialmente durante a primeira infância, requereu-se a         

liberdade ou a substituição por prisão domiciliar. 

Julgado em 20 de fevereiro de 2018, a Egrégia Segunda Turma do Supremo Tribunal              

Federal, em decisão histórica, acolheu o instrumento do Habeas corpus coletivo em sua             

 



forma e mérito, concedendo a prisão domiciliar para todas as mulheres nessas condições. A              

pedido do próprio Instituto Alana em seu documento de Amicus curiae, a decisão foi ainda               

estendida a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação          

provisória nas mesmas condições, concretizando garantias previstas pelo artigo 227 da           

Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Marco Legal da               

Primeira Infância que altera o artigo 318 do Código de Processo Penal. 

Após sete meses da decisão, o Instituto Alana, visando acompanhar o estado de             

implementação da decisão nos casos de internação provisória no sistema socioeducativo,           

encaminhou pedidos de informação para todos os órgãos estaduais que executam as            

medidas socioeducativas, bem como para todos os Tribunais de Justiças Estaduais.  

Aos órgãos de execução da política, foi perguntado o número de adolescentes do             

sexo feminino que se encontram em internação provisória que sejam gestantes, lactantes            

ou mães com filhos de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Por sua vez, aos                 

Tribunais de Justiça, foi questionado o número de adolescentes que tiveram suas decisões             

baseadas no âmbito do HC 143.641. 

Até o momento, foram recebidas 15 das respostas dos órgãos de execução da             

medida socioeducativa, dos quais apenas cinco afirmam não haver nenhuma adolescente           

em internação provisória que esteja em estado de gestação ou seja mãe. Todos os outros               

responderam assertivamente ter ao menos uma adolescente em internação provisória que           

encontra-se em estado de gestação ou seja mãe de filhos com até doze anos de idade, como                 

detalhado a seguir.  

Em São Paulo (doc. 01), segundo informações prestadas pela Fundação CASA, em            

agosto de 2018, havia duas adolescentes gestantes e duas com filhos com até doze anos em                

internação provisória.  

No estado de Rio Grande do Norte (doc. 02), segundo a Fundação Estadual da              

Criança e do Adolescente, em agosto de 2018, entre as adolescentes na internação             

provisória havia duas mães com filhos de até 12 anos e uma gestante.  

A Assessoria Técnica do Departamento de Atendimento Socioeducativo do Estado do           

Paraná (doc. 03) informou que havia três adolescentes mães de uma criança de até 12 anos                

de idade, sendo que uma delas também encontra-se em estado gravídico. 

 



Já a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (doc. 04) respondeu           

informando que há duas adolescentes mães e nenhuma adolescente em estado gravídico.  

Ainda, Ceará (doc. 05), Distrito Federal (doc. 06), Espiríto Santo (doc. 07),            

Pernambuco (doc. 08), Rio de Janeiro (doc. 09) e Rio Grande do Sul (doc 10), informaram ter                 

pelo menos uma adolescente em internação provisória que é gestante ou mãe de ao menos               

uma crianças com até doze anos de idade.  

Por fim, Alagoas (doc. 11), Amazonas (doc. 12), Bahia (doc. 13), Mato Grosso (doc.              

14) e Mato Grosso do Sul (doc. 15) informam não ter adolescentes em internação provisória               

das condições de gestantes ou mães de crianças com até doze anos de idade. Conforme               

tabela abaixo:  

ESTADO ÓRGÃO RESPONDENTE RESPOSTA 

  Gestante Mãe  Total 

Alagoas Secretaria de Estado de    
Prevenção à Violência -    
Superintendência de Medidas   
Socioeducativas 

0 0 0 

Amazonas Secretaria de Justiça,Direitos   
Humanos e Cidadania 

0 0 0 

Bahia Fundação da Criança e do     
Adolescente (FUNDAC)  

0 0 0 

Ceará Superintendência do Sistema   
Estadual de Atendimento   
Socioeducativo (SEAS) 

0 1 1 

Distrito Federal Secretaria de Estado de    
Políticas para Crianças,   
Adolescentes e Juventude. 

0 1 1 

Espírito Santo Instituto de Atendimento   
Socioeducativo do Espírito   
Santo (IASES ) 

0 1 1 

Mato Grosso Superintendência do Sistema   
Socioeducativo - Gerência de    
Internação Provisória e   
Internação Feminina 

0 0 0 

 



Mato Grosso do Sul Superintendência de  
Assistência Socioeducativa  
(SAS) 

0 0 0 

Pará Fundação de Atendimento   
Socioeducativo do Pará   
(FASEPA) 

0 2 2 

Paraná Secretaria da Justiça, Trabalho    
e Direitos Humanos -    
Departamento de  
Atendimento Socioeducativo 

1 2 3 

Pernambuco Assessoria Técnica de   
Unidades de Internação   
Provisória 

0 1 1 

Rio de Janeiro Coordenação de Medidas   
Socioeducativas (CEMSE) 

1 0 1 

Rio Grande do Norte Fundação Estadual da Criança    
e do Adolescentes (FUNDAC) 

1 2 3 

Rio Grande do Sul Fundação de Atendimento   
Socioeducativo 

0 1 1 

São Paulo Fundação de Atendimento ao    
Adolescentes (Fundação CASA) 

2 2 4 

TOTAL 5 12 18 

 

Desta forma, até a presente data, considerando somente os dados recebidos, são            

pelo menos 17 adolescentes em internação provisória que fariam jus ao direito reconhecido             

pela Egrégia Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 143.641, o qual,              

entretanto, é violado.  

Quanto ao pedidos direcionados aos Tribunais de Justiça, o Estado de Minas Gerais             

(dco. 16) e do Mato Grosso (doc. 17) informaram que os sistemas judiciais dos respectivos               

estados não possuem quaisquer registro de informação que possa identificar o motivo pelo             

qual as adolescentes têm suas medidas socioeducativas alteradas ou extintas, impedindo,           

assim, que seja realizado qualquer acompanhamento da decisão neste estado. Os demais            

estados ainda não apresentaram respostas.  

 



Diante disso, percebe-se a dificuldade em conseguir informações sobre a aplicação           

da decisão para adolescentes gestantes e mães no sistema socioeducativo, sendo necessário            

uma avaliação mais detida acerca deste quadro. Desta forma, se faz urgente a instalação de               

um mecanismo de monitoramento do cumprimento da decisão, a fim de que seja             

assegurado o cumprimento da ordem já proferida. 

 

II. A inconstitucionalidade do descumprimento da decisão do HC. 143.641. 

Ademais, importante destacar que o Artigo 227 da Constituição Federal determina           

como regra a absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes, sendo a família, a               

sociedade e o Estado corresponsáveis  para o fiel cumprimento desta norma. Assim: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao               

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à              

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao            

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a             

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade          

e opressão. 

Logo, o caso em tela deve ser visto como duplamente prioritário, pois ambos             

sujeitos, a adolescente privada provisoriamente de liberdade e seu filho ou filha, são             

protegidos pela referida regra constitucional.  

Relevante considerar, ainda, a gravidade da violação decorrente do não          

cumprimento da decisão do Habeas Corpus nº 143.641 de 2018. O julgamento do presente              

caso, acertadamente, foi pautado pela aplicação da regra da prioridade absoluta dos            

direitos da criança. Inclusive, o r. Ministro reconheceu no descumprimento da previsão do             

artigo 318 do Código de Processo Penal e na manutenção de crianças, adolescentes, e              

mulheres em privação de liberdade, uma falha do Estado brasileiro, ao declarar que: 

“É certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às            

determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos         

direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos          

os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos” (grifos da transcrição). 

Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade e da necessidade de         

cumprimento da lei e da decisão judicial, é fundamental que sejam tomadas as medidas              

 



cabíveis para assegurar o cumprimento da decisão judicial e, com isso, o respeito à absoluta               

prioridade dos direitos de crianças e adolescentes. 

 

III. Conclusões e pedidos. 

Ante o exposto, verifica-se que a gestação ou a permanência das crianças em             

privação de liberdade junto às mães, ainda que provisória, bem como a separação de filhos               

ou filhas de suas mães, são violações promovidas pelo poder público, dado que ambas as               

medidas comprometem o pleno e saudável desenvolvimento infantil. Assim, o          

descumprimento da decisão do HC 143.641 resulta na manutenção de referidas violações. 

Diante disso, respeitosamente, requer-se: 

(a) A imediata revogação da internação provisória para que todas as adolescentes           

internadas gestantes, puérperas, ou mães de crianças, ou ainda únicas cuidadoras de            

pessoas com deficiência, aguardem a sentença definitiva em casa, competindo aos           

órgãos estaduais do sistema de justiça o seu imediato cumprimento. 

(b) A determinação emergencial do levantamento de dados sobre as adolescentes que           

se encontram no sistema socioeducativo em cumprimento da internação provisória          

que sejam gestantes, lactantes ou mães com filhos de até 12 anos ou de pessoas               

com deficiência. 

(c) Por fim, requer juntada do instrumento do substabelecimento anexo (doc. 18).  

Desta forma, de maneira nenhuma esse pedido resulta em reforma ou alteração da             

decisão já prolatada, ao contrário, nada mais ordinário do que a ordem de Habeas Corpus, já                

proferida pela Egrégia Turma do Supremo Tribunal Federal, tenha aplicabilidade imediata           

pelos órgãos que administram o sistema socioeducativo. 

Ainda, para seguimento da ordem, sugere-se: 

(a) A obrigatoriedade dos órgãos estaduais de gestão socioeducativa informarem ao          

Conselho Nacional de Justiça, no prazo máximo de 15 dias, sobre o fiel cumprimento              

da ordem, sob pena das responsabilidades legais e administrativas pelo seu           

descumprimento; 

 



(b) A instalação de uma instância de monitoramento do cumprimento do HC 143.641,            

integrada pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Departamento Penitenciário         

Nacional, pela Defensoria Pública da União, pela Coordenação do Sistema Nacional           

de Atendimento Socioeducativo da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do            

Adolescente, pela Comissão Permanente do Sistema Nacional de Avaliação e          

Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, pelo Coletivo de Advocacia em         

Direitos Humanos, pelo Instituto Alana, e que seja aberta às organizações e            

instituições que foram ouvidas no feito como amicus curiae, com o objetivo de             

monitorar o integral e permanente cumprimento da ordem já prolatada. 

 

Termos em que, respeitosamente,  

pede deferimento. 

 

São Paulo, 25 de setembro de 2018. 

 

Isabella Henriques Pedro Hartung 

OAB/SP 155.097 OAB/SP 329.833 

       Thaís Dantas        Livia Cattaruzzi       Mayara Silva de 
Souza 

OAB/SP 377.516 OAB/SP 359.230        OAB/SP 388.920 

 


