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DECISÃO/OFÍCIO CIRCULAR          /2020

Trata-se do Ofício n. 030/1ºJACJGO/2020, subscrito pelo 

1º Juiz Auxiliar desta Casa Censora, Dr. Donizete Martins de Oliveira, por 

meio do qual comunica acerca da edição do Decreto Judiciário nº 645/2020, 

do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que dispõe sobre a suspensão 

de  execução  das  medidas  socioeducativas  de  semiliberdade,  liberdade 

assistida  e  prestação  de  serviços  à  comunidade;  internação-sanção; 

internação provisória, dentre outras,  recomendando aos magistrados das 

comarcas que não possuem unidade socioeducativa que se abstenham de 

aplicar medida socioeducativa de internação, face à pandemia do COVID-

19.

Noticia,  outrossim,  a  emissão  de  nota  oficial  pelo 

Conselho Nacional de Justiça, à luz da Recomendação nº 62/2020, com o 

escopo  de  prestar  esclarecimentos  para  subsidiar  a  atuação  dos  juízes 

competentes  para  o  processo  de  conhecimento  na  apuração  dos  atos 

infracionais nas Varas da Infância e Juventude, no cenário atual pandêmico.

Informa  ainda  que,  na  Comarca  de  Goiânia,  foram 

excepcionalmente  suspensas  as  audiências  de  apresentação  dos 
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adolescentes privados de liberdade de forma provisória, durante o período 

de restrição sanitária. 

Nessa quadra, sugere a cientificação dos magistrados da 

área da Infância e Juventude a respeito dos aludidos atos, mediante o envio 

de comunicação coletiva (evento 3).

Ao teor do exposto, considerando a missão orientadora 

desta  Corregedoria,  e  diante  da  relevância  da  matéria  para  a 

operacionalidade organizacional do sistema da Justiça neste excepcional 

momento  de  crise  sanitária,  acolho  a  presente  sugestão  e  determino  a 

expedição  de  Ofício-Circular  a  todos  os  juízes  de  primeira  instância 

atuantes na Infância e Juventude, acompanhado de cópia dos documentos 

contidos nos eventos 1 e 2, para ciência e devido cumprimento do disposto 

no Decreto Judiciário TJGO nº 645/2020 e na nota oficial emitida pelo CNJ 

em 20/02/2020, com instruções concernentes à audiência de apresentação 

prevista no art. 184 do ECA.

Cientifique-se  o  1º  Juiz  Auxiliar  comunicante, 

encaminhando-lhe cópia desta decisão.

Anote-se na DGE e, por fim, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de estilo.

A reprodução deste pronunciamento serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

GABINETE  DA  CORREGEDORIA-GERAL  DA 

JUSTIÇA, em Goiânia, datado e assinado digitalmente.

Des. Kisleu Dias Maciel Filho

Corregedor-Geral da Justiça
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DECRETO JUDICIÁRIO Nº 645/2020.

Dispõe  sobre  a  suspensão  da  execução  das
medidas  socioeducativas  de  semiliberdade;
liberdade  assistida  e  prestação  de  serviços  à
comunidade;  internação-sanção;  internação
provisória  ou  definitiva  dos  socioeducandos
inseridos  em grupo de risco;  internação provisória
ou definitiva decretadas em razão de cometimento
de ato infracional sem violência ou grave ameaça à
pessoa;  antecipação  das  reavaliações  de
socioeducandos  em  cumprimento  de  medida  de
internação;  e, recomendação aos magistrados das
comarcas que não possuem unidade socioeducativa
que se abstenham de aplicar medida socioeducativa
de  internação   (provisória  e  definitiva),  face  à
pandemia do COVID-19.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS,  no uso das atribuições legais e regimentais,

tendo em vista o que consta nos autos do PROAD nº 202003000220149 e apenso,

e

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do

Novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já

tenham sido identificadas como de transmissão interna;

CONSIDERANDO que a medida de semiliberdade obriga que

o  adolescente  participe  de  atividades  como  escolarização  e  profissionalização

(art. 120, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), sendo que estas

estão suspensas em razão das medidas adotadas pelo Governo do Estado de Goiás

e Secretaria de Estado e Educação – SEE, em especial  as previstas no Decreto

n° 9.633,  de  13 de março de 2020,  o  que por  si  só inviabiliza a execução das

medidas socioeducativas de semiliberdade;
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CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  evitar  que  os

socioeducandos, ao retornarem para a unidade possam ser vetores de transmissão

tanto em relação aos  demais  socioeducandos,  quanto  em  relação aos servidores

públicos que trabalham no local, uma vez que o órgão gestor do socioeducativo não

tem  condições  de  exercer  o  controle  sobre  os  locais  de  circulação  dos

socioeducandos durante todo o dia e durante as saídas nos finais de semana;

CONSIDERANDO que  o  mero  confinamento  dos

socioeducandos  nas  unidades  de  semiliberdade,  sem  observância  das

especificidades  previstas  no  Art.  120  do  ECA,  aproxima  tal  medida  da  medida

socioeducativa de internação, o que viola o princípio da individualização da medida

socioeducativa aplicada, bem como o caráter progressivo e pedagógico pretendido;

CONSIDERANDO que  o  momento  emergencial  vivenciado

reclama  união  e  espírito  colaborativo  para  o  enfrentamento  da  pandemia  de

importância internacional, 

D E C R E T A:

Art.  1º  Ficam  suspensas  no  Estado  de  Goiás,  durante  o

período de 17 de março a 30 de abril de 2020 (mesmo prazo de que trata o Decreto

Judiciário nº 632/20), a execução das medidas:

I – socioeducativas de semiliberdade, que deve ser levada ao

conhecimento da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS;

II  – de  liberdade  assistida  e  prestação  de  serviços  à

comunidade,  que  deve  ser  levada  ao  conhecimento  do  órgão  gestor  municipal

competente;

III  – de internação-sanção, reservado ao juízo competente a
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adoção de providências necessárias à liberação imediata dos adolescentes nesta

condição;

IV – de internação provisória ou definitiva dos socioeducandos

inseridos  em  grupo  de  risco,  notadamente  gestantes  e  lactantes  e  aqueles

portadores de doenças que possam ser agravadas com a COVID-19 (art. 11, inc. I,

do  Decreto  Judiciário  nº  632/20),  devendo  ser  colocados  imediatamente  em

liberdade,   após  notificação  ao   juízo  pelo   centro   de   internação,  Ministério

Público, Defensoria  Pública  ou  advogado constituído;

V – de internação provisória ou definitiva decretadas em razão

de cometimento de ato infracional sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Parágrafo  único.  A  antecipação  das  reavaliações  de

socioeducandos em cumprimento de medida de internação deve ser providenciada,

na  hipótese  de  a  equipe  técnica  do  respectivo  centro  de  internação  atestar  a

possibilidade  de  eventual  progressão  para  medida  em  meio  aberto,  diante  do

alcance da finalidade pedagógica da medida, ainda que em data anterior ao prazo

de que trata o caput deste artigo.

Art.  2º Nas  comarcas  que  não  possuam  unidade

socioeducativa, fica recomendado aos magistrados que se abstenham de aplicar, o

quanto  possível,  medida  socioeducativa  de  internação   (provisória  e  definitiva),

quando a disponibilização de vaga e ingresso no programa implicar deslocamento

do socioeducando de sua comarca de origem para o local da internação, sobretudo

em se tratando de adolescentes oriundos de comarcas em que já exista registro de

contágio pelo coronavírus.

Parágrafo único. Na hipótese de não ser possível atender a

recomendação de que  trata  o  caput e  sempre que houver  entrada  de  mais  um

adolescente nos centros, que se busque, o quanto possível, manter o adolescente
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separado  dos  demais,  e  em  condições  sanitárias  compatíveis  com  as

recomendações  do  Ministério  da  Saúde  para  assegurar  a  não  disseminação  de

eventual infecção pelo novo coronavírus nas unidades socioeducativas.

Art.  3º. Cópia  deste  ato  deverá  ser  imediatamente

encaminhada a todos os magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás em 1º

e 2º Graus de jurisdição, ao Corregedor-Geral da Justiça, à Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado de Goiás, à Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Goiás, à

Procuradoria-Geral de Estado Goiás e à Defensoria Pública do Estado de Goiás.

Art.  4º Este  Decreto  entra  em  vigor  em  na  data  de  sua

publicação.

Goiânia, 25 de março de 2020, 132º da República.

WALTER CARLOS LEMES

               Presidente
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Esclarecimentos sobre audiência de apresentação prevista no art. 184

do Estatuto da Criança e do Adolescente

O Conselho Nacional de Justiça, a teor do que consta na

Recomendação CNJ nº 62/2020, que �xa medidas preventivas à

propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito

dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, vem prestar alguns

esclarecimentos para subsidiar a atuação dos juízes competentes para

o processo de conhecimento na apuração de atos infracionais nas

Varas da Infância e da Juventude.

Ante o grave cenário causado pela pandemia e a notória

vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade neste contexto,

reitera-se que os juízes e Tribunais façam valer a máxima

racionalização da medida de internação provisória, decretando-a

apenas em hipóteses de atos infracionais de severa gravidade e

quando absolutamente não recomendável a manutenção do

adolescente em liberdade, tal como já delineado por este Conselho no

art. 2º de sobredita recomendação.

Em ocorrendo casos tais, e atento aos princípios da proteção integral e

da prioridade absoluta que sustentam o arcabouço normativo

atinente à infância e juventude em nosso país, é recomendável que a

audiência de apresentação dos adolescentes privados

provisoriamente de liberdade continue a ser realizada

presencialmente, caso tal medida se mostre viável à luz dos protocolos

sanitários expedidos pelas autoridades de saúde para a pandemia do

Covid-19.

Sendo impossível a realização presencial da audiência de

apresentação, os juízes decidirão, caso a caso, sobre suspender,

fundamentadamente, a realização da Audiência de Apresentação

prevista no art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eventual

suspensão, como é cediço, de caráter excepcional, deverá perdurar

apenas durante o período de restrição sanitária, como forma de

reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local

de disseminação do vírus, devendo ser realizada tão logo haja o

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça.

Na hipótese de suspensão fundamentada da audiência de

apresentação, o controle da legalidade da apreensão do adolescente e

a avaliação sobre a decretação ou manutenção da internação

provisória, bem como sobre a remissão prevista no Art. 186 do ECA,

deverão ser realizados a partir da análise do Auto de Apreensão em

Flagrante, ouvidos o representante do Ministério Público e da Defesa.

Por �m, assinala-se, nos exatos termos dos arts. 105, 183 e 235 do ECA

e do art. 16, §2º, da Resolução nº 165/2012 deste CNJ, a

peremptoriedade do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias legalmente 
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É difícil identificar uma 
relação doentia quando se 
está dentro dela, mas 
existem comportamentos que 
precisam ser observados, 
pois podem evoluir para 
formas de abuso muito mais 
graves.

Mulher, se você estiver 
sofrendo algum tipo de 
violência, denuncie! Disque 
180  #NãoSeCale 
  

CNJ
@CNJ_oficial

Flickr

previsto para a duração da internação provisória de adolescentes, de

modo que os atos e as audiências inerentes aos processos respectivos

estejam moduladas, tal como estabelecido para situações urgentes,

quanto ao que se prevê na Recomendação CNJ nº 62/2020 e na

Resolução nº 313/2020, decidindo-se, caso a caso, a respeito da

internação provisória, na hipótese de não �nda a instrução processual.

Agência CNJ de Notícias
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/

SAF SUL Quadra 2

Lotes 5/6

CEP: 70070-600

Localização no

Google Maps

(https://www.google.

com.br/maps/place/C

onselho+Nacional+d

e+Justi%C3%A7a+-

+CNJ/@-15.8037042,-

47.8708951,17z/data

=!3m1!4b1!4m5!3m4!

1s0x935a3b1a4f4fe0

e7:0xd6eaf67c3a0e1

32a!8m2!3d-

15.8037094!4d-

47.8687064)

CNPJ:

07.421.906/0001-29

 Acesso à

Informação

(/transparencia-

cnj/acesso-a-

informacao/)

 Carta de Serviços

(/carta-de-servicos-

ao-cidadao)

 Contatos

(/telefones-uteis)

 Política de

Privacidade (/politica-

de-

privacidade)/Termos

de uso (/termos-de-

uso)
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