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DECISÃO 
 

 

 

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 
ajuizou Pedido de Providências em face da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos do Município do Rio 
de Janeiro, requerendo, em tutela de urgência, a suspensão da 
execução das medidas socioeducativas de liberdade assistida e 
de prestação de serviços à comunidade no Município do Rio de 
Janeiro, sob o argumento de que, diante das medidas 
temporárias adotadas pelo Município do Rio de Janeiro para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública, em decorrência 
do Novo Coronavírus, o acompanhamento das medidas 
socioeducativas em meio aberto está prejudicado pelas equipes 
dos Centros de Referência Especializados em Assistência 
Social (CREAS). 

A petição inicial de fls. 02/07 está instruída com os 
documentos de fls. 08 e seguintes. 

Ouvido, o Ministério Público opinou favoravelmente 
(fls. 22). 

 

É O BREVE RELATÓRIO. 

PASSO A DECIDIR. 
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A Organização Mundial de Saúde classificou, em 11 
de março de 2020, a situação mundial do Novo Coronavírus 
como pandemia, o que significa que existe risco potencial de a 
doença infecciosa atingir a população mundial de forma 
simultânea. 

Em sendo a saúde um direito de todos e tendo o 
Estado (em sentido amplo) o dever de adotar medidas que visem 
a redução dos riscos de doenças, garantindo o acesso igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, conforme estabelecem os artigos 196 e seguintes 
da Constituição da República, o Município do Rio de Janeiro, 
através do Decreto n. 47.246/2020, publicado em 13 de março 
de 2020, adotou um plano de contingência com medidas a serem 
adotadas, entre as quais estão o isolamento, a quarentena, a 
redução e suspensão de atividades nas repartições públicas 
municipais, sendo amplamente divulgado pelos meios de 
comunicação de massa que deve ser evitada a aglomeração de 
pessoas com o objetivo de mitigar a propagação da doença. 

Em 17 de março de 2020, a Subsecretaria de Proteção 
Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social 
informou Protocolo para o Atendimento de Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 
e de Prestação de Serviços à Comunidade (fls. 18 e 19), 
informando que os Centros de Referência Especializados em 
Assistência Social (CREAS) trabalhariam com equipes 
reduzidas, em regime de escala, suspenderiam os 
agendamentos de atendimentos individuais aos adolescentes e 
jovens em cumprimento de medida socioeducativa e os 
atendimentos públicos até 05 de abril de 2020, assim como 
suspenderiam as atividades coletivas para os mesmos e as 
atividades culturais. 
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Pelo e-mail de fls. 20, encaminhado ao Juízo da Vara 
de Execução de Medidas Socioeducativas da Comarca da 
Capital, a Subsecretaria acima mencionada indaga sobre a 
possibilidade de suspensão judicial e temporária das medidas 
socioeducativas, com a finalidade de não prejudicar os 
adolescentes e jovens em cumprimento de medida, de modo a 
que não incidam em descumprimento da mesma. 

O que se conclui, pelos atos e documentos 
mencionados, é que, em verdade, no mundo dos fatos, a medida 
socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços 
à comunidade não está sendo executada. 

Os adolescentes e jovens não comparecem nas 
escolas. 

Os adolescentes e jovens não comparecem para 
cursos. 

Os adolescentes e jovens não têm acesso aos 
espaços para as atividades referentes à prestação de serviços à 
comunidade. 

Os adolescentes e jovens não podem realizar 
atividades culturais, de laser e recreativas. 

Os adolescentes e jovens, assim como seus 
familiares, não podem ser acompanhados pelos profissionais 
dos CREAS que estão em número reduzido e com outras 
atividades prioritárias a serem desenvolvidas (como, por 
exemplo, o acompanhamento da população de rua). 

Por isso, se a verdade e o fato revelam que o 
programa de atendimento de meio aberto não está disponível 
para a execução das medidas socioeducativas de liberdade 
assistida e de prestação de serviços à comunidade, importante 



 

 
 
 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Vara de Execução de Medidas Socioeducativas 
 
PROCESSO N. 0058775-05.2020.8.19.0001 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
SOLICITANTE: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 
SOLICITADO: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos do Município do Rio de Janeiro  

 

Página 4 de 5 
 

 

e necessário que tal realidade seja declarada judicialmente, 
como medida que resguarda cada um dos processos de 
execução individual em curso. 

Negar a declaração judicial importaria em caminhar na 
direção oposta ao que preceitua o art. 227 da Constituição da 
Republica que reconhece o dever de todos assegurar para o 
adolescente e para o jovem, com prioridade, o direito à vida e à 
saúde, fomentando a possibilidade de contágio de todos os 
envolvidos pelo Novo Coronavírus. 

ISTO POSTO, com fundamento nos arts. 300 e 
seguintes do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO 
FORMULADO PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DAS 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA 
E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 
PRESTADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO, pelo prazo inicial de 20 dias, que deve retroagir 
ao dia 17 de março de 2020, inclusive. 

Em consequência, ficam suspensas as atividades dos 
Centros de Referência Especializados em Assistência Social 
(CREAS) para a execução das medidas socioeducativas em 
meio aberto. 

Intime-se a Secretaria Municipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos do Município do Rio de Janeiro, 
excepcionalmente, através dos e-mails Daniela Costa 
<asdanielamac@gmail.com>, "danielle.subpse@gmail.com" 
<danielle.subpse@gmail.com>, Rita de Cássia Gabinete 
<rcmcamara2@gmail.com>, Edilene Gonçalves dos Santos 
<edilenegoncalves.smasdh@gmail.com>, Jucelia Oliveira 
<tiaju.smasdh@gmail.com>, Pedro Gabinete Tia Ju 



 

 
 
 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Vara de Execução de Medidas Socioeducativas 
 
PROCESSO N. 0058775-05.2020.8.19.0001 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
SOLICITANTE: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 
SOLICITADO: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos do Município do Rio de Janeiro  

 

Página 5 de 5 
 

 

<pmerloj@yahoo.com.br> sobre a presente decisão, COM 
URGÊNCIA. 

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria 
Pública, por telefone e por e-mail, do teor da presente decisão. 

Ante a repercussão coletiva e municipal da decisão, 
oficie-se ao GMF, à CEVIJ e à Presidência do Tribunal de 
Justiça, por e-mail, para ciência. 

DEVEM OS AUTOS VOLTAR PARA A CONCLUSÃO 
NO DIA 05 DE ABRIL DE 2020, para análise de eventual 
alteração dos efeitos desta decisão. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. 
 
     LUCIA GLIOCHE 
         Juíza de Direito Titular 

    
 


