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Descrição: Trata-se de Habeas Corpus Coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em favor de TODOS(AS) OS(AS) ADOLESCENTES REPRESENTADOS(AS) OU SENTENCIADOS(AS) 
proibição de expedição de novas ordem de busca e apreensão de adolescentes e jovens em conflito com a lei, ressalvadas as hipóteses de flagrante de ato infracional, enquanto perdurar o estado de emerg
CONHECIMENTO E EXECUÇÃO). Aduz na inicial, em síntese, que em razão do estado de emergência de saúde pública em decorrência do novo coronavírus e das péssimas condições sanitárias dos centr
internados, ressalvadas as hipóteses de apreensão em flagrante. É o relatório. Passo a decidir. Como se sabe, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu Declaração de Emergência em Saúde Pública 
pela Portaria n. 188/GM/MS, em 04 de fevereiro de 2020, dispondo, ainda a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância in
Judiciário, tanto CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -CNJ (RECOMENDAÇÃO No 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020), como o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO - TJRJ (Ato Normativo Conjun
home office e plantões como o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU), que é de forma exclusivamente eletrônica desde 20/03/20. A partir de então a administração superior desta Corte te
é sabido, tais processos não tramitam imediatamente e durante as implantações é comum que inconsistências ocorram, o que tem marcado o início desta forma emergencial de se desenvolver as atividades
dificuldade de se acessar o RDAU. Diante do cenário de emergência e sem olvidar que a tutela da liberdade é essencial ao Estado Democrático de Direito e à preservação da Dignidade da Pessoa Humana,
(LGL\1941\8) dispõe que os juízes e tribunais podem, ´de ofício´, expedir ordem de habeas corpus. Na tradição jurídica brasileira, o habeas corpus, como instrumento de tutela da liberdade, é uma das exceç
Juiz póde fazer passar uma ordem de - Habeas-Corpus - ex-officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por prova de documentos, (...) que algum cidadão, Official de J
para militares. Já na República, com o mesmo conteúdo do Código do Império, o remédio heroico de ofício foi contemplado pelo art. 48 do Decreto 848/1890. Até mesmo o Código de Processo Penal Militar 
algo inerente, ´natural´ à função judicial de tutelar a liberdade, vale citar, por todos, Câmara Leal , Espínola Filho , Bento de Faria , Florêncio de Abreu e Rui Barbosa . Desse modo, qualquer julgador, examin
habeas corpus para a tutela da liberdade individual. A Carta Magna dispõe que (art. 5º, LXVIII) conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 
indeferiu liminar em habeas corpus anterior. Com efeito, não restam dúvidas de que no momento em que nos encontramos, diante da situação de pandemia que poderá por em risco o sistema prisional e o s
legitimidade é inquestionável. Outro aspecto que deve ser destacado refere-se ao anterior HABEAS CORPUS COLETIVO (Protocolo 3204/2020.00170261) impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTA
PRIVADAS DE LIBERDADE PROVISORIAMENTE e indicava como coatores TODOS OS JUÍZES DE DIREITO COM COMPETÊNCIA CRIMINAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Por tal razão, a nosso 
os juízes criminais às dependências de todos os fóruns nas comarcas do Estado do Rio de Janeiro, como também dos serventuários de justiça lotados nas respectivas varas, porque o processamento de feit
nosso país com vistas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, além de afrontar o disposto no Ato Executivo nº 20/2020, firmado de modo conjunto entre a
Normativo Conjunto nº. 05/2020, durante a vigência do Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU) será em sistema de sobreaviso, dispensando-se o trabalho presencial nas serventias, pode
reavaliar prisões ou medidas socioeducativas. Tampouco se pretende a soltura de adolescentes internados. O provimento pretendido tem a pretensão de suspender os mandados de busca e apreensão cont
dependerá basicamente da expedição de ofício às polícias e demais órgãos do sistema de segurança pública e socioeducativo. Deste modo, eventual implementação de alguma medida pretendida no writ nã
referida (HC 3204/2020.00170261 - TJRJ). Dito isto, é possível passar à questão de fundo. A via do Habeas Corpus Coletivo para a tutela da liberdade encontra amparo na jurisprudência do STF: STF - HC 
EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPR
SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉNATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BER
NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS E
BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. Destacou a Corte Suprema a existência de relações sociais massificadas e bu
extremamente adequado à realidade pandêmica na qual nos encontramos, onde as unidades socioeducativas envolvem os adolescentes em situação de significativa vulnerabilidade. Extrai-se da decisão qu
coletiva para empregar a máxima eficácia ao princípio constitucional da razoável duração do processo e ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, lição que se aplica inteiramente à jurisdição volt
situação alarmante no qual o sistema de privação de liberdade de todo o planeta se encontra hoje com a ameaça do COVID 19. Nos autos do supramencionado HABEAS CORPUS 143.641 - STF, a ordem f
DEPEN. Neste cenário tenebroso de pandemia, o magistrado deve inspirar-se na ideia de efetividade e proteção da dignidade humana, de modo a atuar criativamente em um quadro excepcional de crise, pr
do TRF 4ª Região ao apreciar a reclamação disciplinar contra magistrado, oportunidade na qual o Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI ensinou: Ora, é sabido que os processos e investigações criminais dec
haverá situações inéditas, que escaparão ao regramento genérico, destinado aos casos comuns. Assim, tendo o levantamento do sigilo das comunicações telefônicas de investigados na referida operação s
das comunicações telefônicas (Constituição, art. 5º, XII) pode, em casos excepcionais, ser suplantado pelo interesse geral na administração da justiça e na aplicação da lei penal. A ameaça permanente à co
tratamento excepcional. (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO P.A. CORTE ESPECIAL Nº 0003021-32.2016.4.04.8000/RS. Des. Federal RÔMULO PIZZOLATTI) O Coronavírus também constit
regras devem ser rompidas para a proteção da dignidade humana e da vida dos adolescentes. Um exemplo desta atuação criativa e ousada, conforme dicção do Ministro Schietti (STJ, HC n.º 567.118-RJ ), 
proibição de saída extramuros e mais, permitiu A SAÍDA DE TODOS OS APENADOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO RIO QUE JÁ SE ENCONTRAVAM EM TRABALHO EXTRA-MUROS, DE M
como esforço para conter os problemas do COVID 19 no sistema prisional. Tal medida, que visa evitar a propagação em larga escala do vírus no sistema prisional, foi festejada e noticiada no site do TJRJ:(h
p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_conten
Quanto ao esteio jurídico da impetração, encontra ela amparo nos tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos d
e do Adolescente. No plano fático, o Supremo Tribunal Federal já declarou o ´estado de coisas inconstitucional´ do sistema penitenciário na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. Qu
A inicial vem acompanhada de elementos que não deixam dúvidas sobre a tragédia que assola as unidades de sócioeducação, mesmo antes do coronavírus, o que dá sinais de quão devastadores serão os 
em relação aos artigos: Art. 3o Recomendar aos magistrados com competência para a execução de medidas socioeducativas a adoção de providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão, sobretudo daquelas: a) aplicadas a adolescentes gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos de idade ou por pe
socioeducativas com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 143.988/ES; e c) executadas em unidades 
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II - a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-sanção, 
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, o
internações diante da situação excepcional em razão do quadro de emergência e do risco de contaminação de adolescentes que estão no sistema ou por aqueles que ingressam e vice-versa. No direito infan
´melhor interesse do adolescente´. A toda evidência que melhor atende ao interesse de proteção da infância e juventude, não é a sua colocação em um local de vulnerabilidade, tampouco a exposição de int
isolamento social, que se traduz, este último, na medida mais eficaz contra o COVID 19. Entendimento diverso não representa ovmelhor interesse do adolescente e sim um suposto interesse de defesa socia
pretensão ora apresentada. Isto posto, defiro a liminar e determino a suspensão dos mandados de busca e apreensão e a proibição de expedição de novas ordem de busca e apreensão de adolescentes e jo
aos juízes com competência atinentes aos juizados da infância e juventude para recolherem os mandados. Oficie-se a Secretaria da Polícia Civil, à Polícia Militar, à SEAP e ao DEGASE. Intime-se o Ministér


