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Ofício n° 007/2020                                                     Aracaju/SE, 31 de março de 2020 

 

 

A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a)  

Dr. Antônio Henrique de Almeida Santos  

Juiz de Direito da 17 Vara Cível de Aracaju 

 

 

 

Assunto: Solicitação de providências em relação aos adolescentes e jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa de INTERNAÇÃO E 

SEMILIBERDADE, face a pandemia de coronavírus (COVID-19). 

 

 

Prezado Senhor Juiz, 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente, a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SERGIPE, através do Núcleo de Defesa dos Direitos da Criança e 

Adolescente, neste ato através da Defensora Pública signatária, no exercício de 

suas funções institucionais, considerando que em 11/03/2020 a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) expediu declaração de pandemia mundial em relação ao 

novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença Covid-19, bem como os 

recentes relatos de disseminação da referida doença no Brasil, incluindo-se casos já 

confirmados em Sergipe, vem, através do presente expediente, EXPOR e ao final 

REQUERER o que segue. 

 

Como é cediço, nos últimos dias, observou-se em nosso país a 

confirmação de diversos casos de contaminação pelo coronavírus, com registro do 
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aumento crescente de casos pelo Ministério da Saúde em diversas unidades da 

federação, inclusive no Estado de Sergipe. 

 

Com efeito, diante da confirmação, pelas autoridades sanitárias, de 

contaminação na cidade de Aracaju e de vários casos suspeitos, diversas medidas 

emergenciais foram adotadas por parte do Governo do Estado de Sergipe e no 

âmbito Municipal – Decreto Estadual N. 40560 de 16/03/2020 e Decreto Municipal n 

6094/2020 -, para enfrentamento da pandemia de coronavírus, visando evitar a 

disseminação da doença, em especial o contágio comunitário. 

 

A expectativa é que nos próximos dias ocorra um crescimento vertiginoso 

dos casos de infecção, com o pico de surto dentro de 14 (quatorze) dias (período de 

incubação). 

 

Vale mencionar, ainda, que foi declarada Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN), materializada na Portaria nº 188/2020 do Ministro 

de Estado da Saúde. A Organização Mundial da Saúde passou a entender, em 11 

de março de 2020, que a disseminação do novo coronavírus classifica-se como 

pandemia e o Estado de Sergipe já contabilizou 15 (quinze) casos confirmados em 

Aracaju e 3 (três) casos no interior, havendo já  192 (cento e noventa e dois) casos 

notificados, conforme Boletim divulgado com dados de 30/03/20201 (doc. anexo), 

devidamente publicizado nos meios de comunicação, demandando o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 

à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Estado. 

 

Não há dúvidas, portanto, da gravidade da situação, sendo imperioso o 

emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 

Estado de Sergipe. 

                                                 
1 Fonte: Secretaria Estadual de Saúde 
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Nesse contexto, causa grande preocupação a este órgão defensorial a 

situação de adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de 

internação nesta comarca, mormente porque estabelecimentos em que há 

aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à 

disseminação de doenças virais.  No mesmo sentido, as unidades de semiliberdade, 

visto que há deslocamento de adolescentes e jovens durante o período diurno e 

noturno, o que poderá facilitar ainda mais a propagação da doença. 

 

É fato notório que as unidades de internação se caracterizam pelas 

precárias condições de higiene, falta de ventilação adequada, insalubridade das 

instalações, insuficiência de profissionais de saúde e de medicamentos e, por 

vezes, fornecimento de alimentação com valor nutricional abaixo do recomendado.  

 

Diante desse cenário, e na tentativa de reduzir ao máximo os riscos 

advindos de uma possível contaminação por coronavírus no âmbito do sistema 

socioeducativo, a Defensoria Pública, como órgão de execução, avaliação e 

acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo (Art. 18, §2, Lei n° 

12.594/12 (SINASE), entende como prudente a reavaliação das medidas de 

internação provisória, internação enquanto medida socioeducativa aplicada 

por sentença, e medida socioeducativa de semiliberdade em execução nesta 

comarca, com a possibilidade de antecipação de reavaliação em relação ao prazo 

inicialmente fixado, conforme o caso, a fim de restringir a manutenção de 

privação de liberdade aos casos excepcionais em que inexista possibilidade 

de continuidade de cumprimento da medida em meio aberto ou regime de 

internação domiciliar. 

 

Tal providência reduziria o quantitativo de internos e, consequentemente, 

de pessoas circulando nas unidades socioeducativas, diminuindo as chances de 

contágio e disseminação comunitária do coronavírus. 
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Destaca-se que o Art. 43 da Lei n° 12.594/12 (SINASE) possibilita a 

reavaliação/substituição da medida socioeducativa a qualquer tempo: 

 

Art. 43. A reavaliação da manutenção, da 

substituição ou da suspensão das medidas de 

meio aberto ou de privação da liberdade e do 

respectivo plano individual pode ser solicitada 

a qualquer tempo, a pedido da direção do 

programa de atendimento, do defensor, do 

Ministério Público, do adolescente, de seus pais 

ou responsável. 

§ 1o Justifica o pedido de reavaliação, entre 

outros motivos: 

I - o desempenho adequado do adolescente com 

base no seu plano de atendimento individual, 

antes do prazo da reavaliação obrigatória; 

II - a inadaptação do adolescente ao programa 

e o reiterado descumprimento das atividades do 

plano individual; e 

III - a necessidade de modificação das 

atividades do plano individual que importem em 

maior restrição da liberdade do adolescente. 
 

Além disso, é imperioso citar a Recomendação do CNJ de Nº 62, 

publicada na presente data, que já em seu artigo primeiro recomenda aos Tribunais 

e magistrados “a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção 

pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema 

prisional e do sistema socioeducativo”. 
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No artigo 3º, inclusive, há recomendação direcionada especificamente 

aos magistrados com competência para a execução de medidas socioeducativas 

para que adotem providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e 

em observância ao contexto local de disseminação do vírus, especialmente a 

reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, para 

fins de eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou 

remissão. 

 

É importante registrar também que dentre as hipóteses de reavaliação 

que o Conselho Nacional de Justiça elenca como primordiais estão justamente as 

medidas executadas em unidades socioeducativas que não disponham de 

equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, 

com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição 

internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação 

do novo coronavírus (art. 3º, inciso I, alínea c da dita Recomendação).  

 

Acrescenta-se que o pleito deste órgão é no sentido de possibilitar a 

antecipação de reavaliação dos/as socioeducandos/as que neste momento 

possuírem avaliação técnica favorável da unidade, mediante Relatório Psicossocial 

de Reavaliação que indique a possibilidade de extinção da medida, continuidade de 

cumprimento da medida em meio aberto ou regime de internação domiciliar. E, 

quanto aos jovens em regime de internação provisória, considerando que houve 

suspensão do andamento dos feitos processuais e, consequentemente, dos atos de 

instrução, a sua imediata liberação nas hipóteses em que não será possível a 

conclusão da instrução no prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da 

data da efetiva restrição de liberdade. 

 

Diante do exposto, considerando a situação emergencial de saúde 

pública decorrente do conoravírus (COVID-19) REQUER-SE a Vossa Excelência: 
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1) que REQUISITE EM CARÁTER DE URGÊNCIA à Unidade 

Educacional de Internação CENAM, CASEM E UNIFEM sob sua 

jurisdição, relatórios técnicos de todos/as os/as adolescentes e 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa de internação, 

com a indicação de quais têm a POSSIBILIDADE DE 

ANTECIPAÇÃO DE REAVALIAÇÃO DE MEDIDA AINDA NO MÊS 

DE ABRIL/2020, enviado-se o respectivo Relatório Psicossocial 

de Reavaliação conclusivo quanto a possibilidade de extinção da 

medida, continuidade de cumprimento da medida em meio aberto ou 

regime de internação domiciliar; 

 

2) Com relação aos casos de internações provisórias de atribuição deste 

Juízo (USIP E UNIFEM), requer seja concedida a conversão da 

medida em INTERNAÇÃO DOMICILIAR, a exemplo do que já vem 

sendo concedido aos adultos, conforme Recomendação n. 62 do CNJ,  

aos adolescentes que sejam gestantes e lactantes e aqueles 

portadores de doenças que possam ser agravadas com a COVID-19, 

tais como doenças pulmonares crônicas, portadores de cardiopatia, 

diabetes insulinodependentes, insuficiência renal crônica, HIV, 

doenças autoimunes, cirrose hepática, em tratamento oncológico. 

 

3) Com relação aos casos de internações provisórias de atribuição deste 

Juízo, que sejam colocados em liberdade os adolescentes que 

cumprem a medida de internação e não tenham praticado crime com 

extrema violência ou grave ameaça à pessoa, conforme 

Recomendação n. 62 do CNJ. 

 

4) Com relação aos casos de internações provisórias de atribuição deste 

Juízo, a imediata liberação dos adolescentes internados 
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provisoriamente, nas hipóteses em que não será possível a conclusão 

da instrução no prazo legal de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da 

data da efetiva restrição de liberdade, haja vista a suspensão de 

audiências e de prazos processuais até o dia 30/04/2020, conforme 

portaria nº 16/2020 do TJ/SE. 

 
5) Aos adolescentes em cumprimento de medidas de semiliberdade 

(CASE 1 E CASE 2), requer sejam tais medidas SUSPENSAS, 

oportunizado também o cumprimento de MEDIDAS EM REGIME 

DOMICILIAR. 

 

6)  SUSPENDER o cumprimento da medida de internação-sanção por 30 

dias, prorrogáveis, se necessário, cabendo ao juízo competente tomar 

as providências necessárias para liberação imediata dos 

adolescentes. 

 

7) SUSPENDER a emissão e o cumprimento de mandados de busca e 

apreensão expedidos anteriormente, seja pelo juízo do conhecimento 

ou pelo juízo da execução de medidas, cabendo aos responsáveis a 

comunicação às Polícias Civil e Militar. 

 

8) Com relação aos casos de internações provisórias de atribuição deste 

Juízo, em que os adolescentes forem apreendidos em flagrante, 

SEJAM COLOCADOS EM QUARENTENA, ou seja, em local 

separado dos demais adolescentes, pelo período mínimo de dez dias, 

na própria unidade. 

 

 

Por cautela, REQUER-SE ainda que seja oficiada a Secretaria de Estado 

de Inclusão e Assistência Social, para que informem a este Juízo as medidas 
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sanitárias preventivas e de enfrentamento ao coronavírus que estão sendo adotadas 

no âmbito do sistema socioeducativo. 

 

Por fim, este órgão defensorial, através dos integrantes Núcleo da 

Criança e do Adolescente, se coloca à disposição para auxiliar esta Vara de Infância 

e Adolescência em todas as ações e medidas que se fizerem necessárias para o 

enfrentamento da referida emergência de saúde pública, em especial no âmbito do 

sistema socioeducativo, bem como fica disponível para auxiliar na construção de 

outras soluções visando resguardar, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, a vida e a 

integridade dos adolescentes e jovens privados de liberdade nesta capital. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ANDREZA TAVARES ALMEIDA ROLIM 

DEFENSORA PÚBLICA 

DIRETORA DO NÚCLEO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

 


