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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. PROGRESSÃO DE 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE 
ASSISTIDA. 01. A manutenção da medida de internação fica 
condicionada aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do 
respeito à condição peculiar do adolescente como pessoa em 
desenvolvimento. 02. Questões relacionadas a sexualidade não 
devem ser óbices para a progressão da medida socieducativa, sob 
pena de ofensa aos princípios constitucionais inerentes à pessoa.  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL N° 1.0701.10.021917-2/001 
- COMARCA DE UBERABA - AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRAVADO(A)(S): 
ADOLESCENTE EM CONFLITO C/ LEI - RELATORA: EXMª. SRª. 

DESª. MARIA LUÍZA DE MARILAC  
 

ACÓRDÃO  
 

(SEGREDO DE JUSTIÇA)  
 
Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do 
Desembargador ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL , incorporando neste 
o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 
notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NÃO PROVER O 

RECURSO.  
 



Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2012.  
 
DESª. MARIA LUÍZA DE MARILAC - Relatora  
 
NOTAS TAQUIGRÁFICAS  
 

A SRª. DESª. MARIA LUÍZA DE MARILAC:  
 

VOTO  
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio de seu 
representante legal, interpôs o presente recurso de agravo de 
instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a r. 
decisão proferida pela MMª. Juíza do Juizado da Infância e 
Juventude de Uberaba/MG que, nos autos do procedimento de 
execução de medida imposta ao reeducando R.R.R., concedeu a 
"revisão com progressão para medida socioeducativa de Liberdade 
Assistida, pelo prazo de 01 ano, até nova avaliação, para aferição da 
necessidade de conversão para outra medida ou extinção desta" (f. 

151-153TJ).  
 
Em suas razões, alega o órgão ministerial, em resumo, que o perfil 
psicológico do agravado é totalmente contrário à progressão da 
medida, uma vez que ele "apresenta pouca disponibilidade para 
abandonar a vida promíscua e desregrada, voltada para a prostituição 
e o uso constante de drogas, que mantinha antes de sua internação". 
Destaca, ainda, quanto ao comportamento do reeducando perante as 
normas da instituição, que, no período avaliativo, o CARESAMI enviou 
ao Juízo dois comunicados de sanções disciplinares administrativas. 
O primeiro diz como o fato de o reeducando ter se ocultado no quarto, 
juntamente com outro adolescente interno, no horário de culto (onde 
permaneceu em atitude suspeita); o segundo comunicado relata que o 
adolescente subiu em local indevido, colocando em risco sua 
integridade física, deslocou pertences de lugares de forma proibida e 
permaneceu no hall comunitário com trajes inadequados. Conclui que, 
apesar de o reeducando preencher o requisito de ordem objetiva para 
progressão (tempo), não preenchia o de ordem subjetiva, atinente ao 
mérito. Finaliza afirmando ser "inadmissível que a Juíza de Direito 
conceda ou não progressão de medida socioeducativa com base 
apenas em "apreciações de caráter pessoal", a desconsiderar todo o 
histórico do reeducando dentro da instituição, com inúmeras sanções 
disciplinares e o relatório multiprofissional fundamentado do 
CARESAMI, tudo isso, com base em apenas 01 visita feita pela 

Magistrada à instituição" (f. 03-12TJ).  
 



Liminar por mim indeferida (f. 171-172TJ).  
 
A decisão agravada foi mantida pelo MM. Juiz 'a quo' (f. 175TJ).  
 
Contrarrazões defensivas às f. 117-86, pela manutenção do decisum.  
 
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (f. 
189-193).  
 
É o relatório.  
 
Vistos e relatados, passo ao voto.  
 
Conheço do recurso, pois previsto em lei, cabível, adequado e 
presentes o interesse recursal e os demais requisitos para seu 

processamento.  
 
Examinei com cuidado as razões e contrarrazões recursais, 
comparando-as com os elementos dos autos e com a decisão 
guerreada e, sempre atenta ao douto parecer da Procuradoria de 
Justiça, não vejo como dar guarida à pretensão recursal.  
 
Insurge-se o Ministério Público contra decisão da MM.ª Juíza do 
Juizado da Infância e da Juventude de Uberaba, que concedeu ao 
adolescente R.R.R. a progressão da medida socieducativa de 
internação para liberdade assistida, pelo prazo de 01 ano até nova 

avaliação.  
 
Alega, basicamente, que o reeducando não preenchia o requisito de 

ordem subjetiva para progressão, atinente ao mérito.  
 

Sem razão, entretanto, data venia.  
 
Na sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente as medidas 
socioeducativas têm, sobretudo, caráter pedagógico. Desse modo, a 
privação da liberdade, diante da incapacidade ou fracasso das demais 
medidas, deve perdurar apenas pelo tempo necessário para a 
formação e reeducação do adolescente infrator.  
 
Corolário dos princípios da "peculiar condição de pessoa em 
desenvolvimento" (art. 6.º do ECA) - princípio ontológico norteador da 
sanção, e dos princípios da "excepcionalidade" e da "brevidade", 
adota o Estatuto da Criança e do Adolescente o princípio da 
progressividade das medidas socioeducativas, sendo que a mais 
gravosa será a de internação e a mais branda a de advertência, 



evoluindo as disposições do artigo 112, da mais branda à mais grave, 
excetuadas as medidas protetivas aplicáveis ao autor de ato 
infracional. (SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito 
Penal Juvenil. Adolescente e Ato Infracional. Livraria do Advogado. 4.ª 
edição. Porto Alegre. 2010, p. 147).  
 
No que pertine a tais princípios, Antônio Carlos Gomes da Costa 

preleciona:  
 
"Três são os princípios que condicionam a aplicação da medida 
privativa de liberdade: o princípio da brevidade, enquanto limite 
cronológico; o princípio da excepcionalidade, enquanto limite lógico 
no processo decisório acerca de sua aplicação; e o princípio do 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
enquanto limite ontológico, a ser considerado na decisão e na 
implementação da medida." (CURY, Munir (coord). Estatuto da 
criança e do adolescente comentado. 9. ed., São Paulo: Malheiros, 
2008. p. 451).  
 
É, portanto, garantido ao adolescente que, na proporção de seus 
méritos, a medida socioeducativa evolua da mais gravosa para outra 

mais branda.  
 
Na casuística, verifica-se do Relatório Interdisciplinar (f. 145-146TJ), 
que o adolescente R.R.R., ora agravado, demonstra 
comprometimento com a medida aplicada e manifesta arrependimento 
dos atos praticados, estabelecendo metas de crescimento capaz de 
estruturar um futuro de melhores escolhas.  
 
O adolescente recebe semanalmente visita de sua genitora, a qual 

demonstra estar envolvida com a medida imposta ao filho.  
 
Entre outros aspectos positivos, o laudo ressalta que o reeducando é 
participativo nos atendimentos de terapia ocupacional, está inserido 

nas oficinas de teatro, grafite e cartas.  
 
Nas AVD´s é sempre asseado e compromissado com sua higiene e 
pertences. Está cursando o ensino médio na modalidade supletivo, 
apresenta bom desenvolvimento cognitivo, é educado e prestativo, 

realiza as atividades com empenho e dedicação.  
 
Evidente, nessas circunstâncias, a evolução do jovem infrator. Ele, 
apesar do grave ato infracional cometido, vem demonstrando 
comprometimento com seu aperfeiçoamento pessoal, educacional e 
profissional, o que requer do Estado-Juiz um posicionamento 



igualmente positivo para auxiliá-lo e impulsioná-lo em seu processo de 

crescimento e reinserção social.  
 
A meu ver, as observações desfavoráveis feitas pela equipe técnica 
da CARESAMI restringiram-se à conduta do reeducando relativas à 

sua sexualidade.  
 
Ocorre que, com bem ressaltou a MM.ª Juíza de 1.º grau, "problemas 
relacionados à sexualidade não devem ser óbices sob pena de ofensa 
aos princípios constitucionais inerentes à pessoa para a progressão 
da medida socieducativa. O próprio relatório declara que o 
adolescente, apesar de seu ato infracional estar ligado à violência, 
demonstra perfil sereno e sem potencial periculosidade, e isso 
demonstra que o mesmo se encontra apto ao retorno social e o 

processo de ressocialização precisa ser aprimorado".  
 
Vale ressaltar que o magistrado, no momento da reavaliação da 
medida socioeducativa, não está adstrito aos pareceres e relatórios 
técnicos, volvendo-se a resolução motivada da questão de fato à livre 
apreciação de todos os elementos de convicção, devendo ter em 
conta os princípios que norteiam a aplicação das medidas 

socioeducativas e a finalidade que se pretende alcançar.  
 
Nesses termos, absolutamente correta a rejeição do argumento 
utilizado para que o jovem não receba a desinternação - "sexualidade 
aflorada como um dificultador nas intervenções e na sociabilidade do 
mesmo" e "necessidade de se trabalhar mais a sexualidade do 
adolescente" - já que não foi devidamente esclarecido pela equipe 
interdisciplinar o que exatamente deveria ser trabalhado na 
sexualidade do adolescente, bem como qual seria a relação existente 

entre sua sexualidade e a ressocialização.  
 
Pelas mesmas razões, não merece acolhida a alegação ministerial de 
que "o ato infracional praticado pelo reeducando é gravíssimo e, se 
crime, seria assemelhado a crime hediondo (homicídio triplamente 

qualificado)".  
 
A gravidade do ato infracional cometido não é suficiente para, só por 
si, justificar a manutenção do menor em medida socioeducativa de 
internação, porque a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do 
Adolescente não é retributiva, mas, sim a reeducação e proteção 

integral à criança e ao adolescente que pratica ato infracional.  
 
Nesse sentido, o seguinte precedente do col. Superior Tribunal de 
Justiça:  



 
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO 
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE 
ARMA. INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. LAUDO 
FAVORÁVEL À PROGRESSÃO PARA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA 
EM MEIO ABERTO. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
GRAVIDADE ABSTRATA DO ATO INFRACIONAL COMETIDO PELO 
MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A 
gravidade do ato infracional cometido não é suficiente para, de per si, 
justificar a manutenção do adolescente em medida sócio-educativa de 
internação pelo prazo máximo permitido na Lei n.º 8.069/90, porque a 
finalidade principal do Estatuto da Criança e do Adolescente não é 
retributiva, mas reeducar e conferir proteção integral ao menor 
infrator. 2. A decisão que nega a progressão para medida sócio-
educativa em meio aberto deve estar fundamentada em elementos 
concretos, sob pena de nulidade, tendo em vista a própria 
excepcionalidade da medida de internação. 3. Recurso provido para 
determinar que o menor seja colocado em medida sócio-educativa de 
liberdade assistida." (RHC 21.534/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2007, DJ 01/10/2007, p. 296.)  
 
Do mesmo modo, razão não assiste ao agravante quando procura 
sustentar a sua tese com base nas duas medidas disciplinares 

aplicadas ao agravado no último período reavaliativo.  
 
As condutas do agravado que ensejaram a aplicação de tais medidas 
(não comparecimento ao culto, deslocamento de pertences de lugares 
de forma proibida e permanência no hall comunitário com trajes 
inadequados) não são consideradas graves ou gravíssimas, 
porquanto não previstas nos artigos 48 e 49 do Regimento Único dos 
Centos Socioeducativos do Estado de Minas Gerais (f. 125-126TJ), 

tampouco são motivo suficiente para o indeferimento da progressão.  
 
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo.  
 

Custa, na forma da lei.  
 
Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): 
ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL e PAULO CÉZAR DIAS.  
 
SÚMULA : RECURSO NÃO PROVIDO.  
 


