
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

URGENTÍSSIMO1

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de

direito público interno, instituição permanente e essencial à função jurisdicional

do  Estado,  nos  termos  do  art.  134  da  CF/1988,  por  meio  de  seus

representantes, ao final identificados, vem à presença de Vossas Excelências,

impetrar  HABEAS CORPUS COLETIVO – COM PEDIDO LIMINAR,

em  favor  dos  adolescentes  em cumprimento  de  medida  socioeducativa  de

internação na Comarca de Goiânia – GO, apontando como autoridade coatora

o JUÍZO  DA  INFÂNCIA  E  JUVENTUDE  DA  COMARCA  DE

GOIÂNIA:

1 Art. 1.048, Novo Código de processo Civil.  “Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou
tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer
das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988;  II - regulados
pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)” . Ainda, Art. 152,
parágrafo  único,  ECA.  “É  assegurada,  sob  pena  de  responsabilidade,  prioridade  absoluta  na
tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, a-ssim como na execução dos atos e
diligências judiciais a eles referentes.” 
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I – DO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO

Nos termos do artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal: “Conceder-se-á

habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso

de poder.” 

O habeas corpus é ação autônoma de impugnação que se dirige contra

ato atentatório da liberdade de locomoção, em concreto ou em potencial.

Com procedimento sumaríssimo, é o instrumento de tutela da liberdade

mais apropriado quando possível a demonstração,  prima facie, da ilegalidade

da violação ou ameaça de violação à liberdade. 

Ademais, enquanto espécie de garantia constitucional que é, visa conce-

der proteção e eficácia plena aos direitos fundamentais, guardando verdadeira

relação de interdependência com tais direitos. Assim é, porque, enquanto os di-

reitos declaram a situação subjetiva particular de seu titular, as garantias, em

especial as ações constitucionais, criam mecanismos para assegurar que o re-

ferido titular usufrua da situação subjetiva declarada.

 

Nesse sentido, como afirma Geisa de Assis Rodrigues2, “é cediço que as

ações constitucionais garantem a existência dos direitos e das liberdades fun-

damentais e por isso demandam o mesmo regime constitucional”. 

Portanto, o conteúdo e a amplitude do “direito-garantia” consubstanciado

em cada uma das ações constitucionais deve ser compreendido de acordo com

2  RODRIGUES, Geisa de Assis. Reflexões em homenagem ao Professor Pinto Ferreira: as ações constitucionais
no ordenamento jurídico brasileiro.
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os métodos de interpretação/aplicação próprios dos direitos humanos funda-

mentais. 

Aplicam-se, pois, às ações constitucionais, dentre outros, os princípios

da  unidade,  da  máxima  efetividade  e  da  concordância  prática  das  normas

constitucionais. 

Daí que, de há muito a jurisprudência, visando garantir efetividade máxi-

ma ao direito de livre locomoção, vem interpretando o conteúdo da garantia

constitucional do habeas corpus de modo a, harmonizando-o com os direitos

constitucionais à tutela jurídica efetiva e célere (CF, art. 5º, incisos XXXVI e

LXXVIII), permitir a utilização do chamado habeas corpus coletivo, que objeti-

va resguardar a liberdade de locomoção de uma coletividade de pessoas que

esteja ameaçada ou vilipendiada de forma homogênea, por ato ilegal ou abusi-

vo, mediante o manejo de uma única ação constitucional. 

Nesse passo, adequa-se a garantia constitucional/processual do habeas

corpus ao que Mauro Cappelletti e Bryant Garth chamaram de “segunda onda

de  acesso  à  justiça”3,  pela  qual  se  propõe  justamente  a  utilização  de

instrumentos  processuais  voltados  à  tutela  de  direitos  e  interesses  difusos

como meio de romper as barreiras ao amplo acesso à justiça.

Veja-se, como exemplo de utilização do habeas corpus coletivo para tu-

tela de direitos de pessoas submetidas à Execução Criminal em um mesmo es-

tabelecimento, o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA

DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO – COLÔNIA PE-

NAL –  FORÇOSA A COLOCAÇÃO  DOS REEDUCANDOS NO

REGIME MENOS GRAVOSO – DOMICILIAR – ATÉ QUE SEJAM

3  Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2002, p. 31.
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DISPONIBILIZADAS VAGAS NO LOCAL ADEQUADO NA FORMA

DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – ORDEM CONCEDIDA A FIM

DE QUE SEJAM COLOCADOS NO REGIME DOMICILIAR TO-

DOS  OS  ENCARCERADOS  DO  REGIME  SEMIABERTO  QUE

CUMPREM PENA DO PRESÍDIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

No caso vertente, a execução da pena no regime que lhes foi de-

signado – semiaberto – é direito inegociável, e, a inexistência de

estabelecimento penal adequado, não enseja ao Estado a possibi-

lidade de manter os encarcerados em regime mais gravoso. Impe-

rativa a colocação em regime domiciliar. Os artigos 91 e 92 da Lei

de  Execução  Penal,  especificam o estabelecimento  referente  a

cada modalidade de cumprimento de pena, estipulando no caso

do regime semiaberto. Doutrina: A Colônia Penal deve ser “esta-

belecimento penal de segurança média, onde já não existem mu-

ralhas e guardas armados, de modo que a permanência dos pre-

sos se dá, em grande parte, por sua própria disciplina e senso de

responsabilidade. É o regime intermediário, portanto, o mais ade-

quado em matéria de eficiência.” - O Poder Judiciário não pode

ser conivente com o descumprimento da lei pelo Poder Executivo,

quando não providencia os estabelecimentos adequados aos ree-

ducandos, conforme prevê o ordenamento jurídico. (TJ/MS – 1ª

Turma Criminal – HC 2009.032499-0/0000-00 – Impet.: DPEMS –

Pacientes: Internos do Presídio de Dois Irmãos do Buriti – Relato:

Des. Dorival Moreira dos Santos – Jul.: 12/01/2010, v.u.) 

Mais recentemente, no Superior Tribunal de Justiça:

ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  HABEAS

CORPUS.  TOQUE  DE  RECOLHER.  SUPERVENIÊNCIA  DO

JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  SUPERAÇÃO  DA  SÚMULA

691/STF.  NORMA  DE  CARÁTER  GENÉRICO  E  ABSTRATO.

ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Habeas Corpus Coletivo "em favor das crianças e
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adolescentes  domiciliados  ou  que  se  encontrem  em  caráter

transitório  dentro dos limites da Comarca de Cajuru-SP" contra

decisão  liminar  em  idêntico  remédio  proferida  pela  Câmara

Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

2.  Narra-se  que  a  Juíza  da  Vara  de  Infância  e  Juventude  de

Cajuru  editou  a  Portaria  01/2011,  que  criaria  um  "toque  de

recolher",  correspondente  à  determinação  de  recolhimento,  nas

ruas, de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou

responsáveis:  a)  após  as  23  horas,  b)  em  locais  próximos  a

prostíbulos e pontos de vendas de drogas e c) na companhia de

adultos  que  estejam  consumindo  bebidas  alcoólicas.  A

mencionada  portaria  também  determina  o  recolhimento  dos

menores  que,  mesmo  acompanhados  de  seus  pais  ou

responsáveis, sejam flagrados consumindo álcool ou estejam na

presença de adultos que estejam usando entorpecentes.

3. O primeiro HC, impetrado no Tribunal de Justiça do Estado de

São  Paulo,  teve  sua  liminar  indeferida  e,  posteriormente,  foi

rejeitado pelo mérito.

4.  Preliminarmente,  "o  óbice  da  Súmula  691  do  STF  resta

superado  se  comprovada  a  superveniência  de  julgamento  do

mérito do habeas corpus originário e o acórdão proferido contiver

fundamentação que, em contraposição ao exposto na impetração,

faz suficientemente as vezes de ato coator (...)" (HC 144.104/SP,

Rel.  Min. Jorge Mussi,  DJe 2.8.2010;  cfr.  Ainda HC 68.706/MS,

Sexta Turma, Rel. Ministra  Maria Thereza de Assis Moura, DJe

17.8.2009 e HC 103.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,

DJe 7.12.2009).

5.  No  mérito,  o  exame  dos  consideranda  da  Portaria  01/2011

revela  preocupação genérica,  expressa a  partir  do  "número de

denúncias  formais  e  informais  sobre  situações  de  risco  de

crianças e  adolescentes pela  cidade,  especificamente  daqueles

que  permanecem  nas  ruas  durante  a  noite  e  madrugada,

expostos,  entre  outros,  ao  oferecimento  de  drogas  ilícitas,
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prostituição,  vandalismos  e  à  própria  influência  deletéria  de

pessoas voltadas à prática de crimes".

6. A despeito das legítimas preocupações da autoridade coatora

com  as  contribuições  necessárias  do  Poder  Judiciário  para  a

garantia  de  dignidade,  de  proteção  integral  e  de  direitos

fundamentais da criança e do adolescente, é preciso delimitar o

poder  normativo  da  autoridade  judiciária  estabelecido  pelo

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  em  cotejo  com  a

competência do Poder Legislativo sobre a matéria.

7.  A portaria  em  questão  ultrapassou  os  limites  dos  poderes

normativos previstos no art. 149 do ECA. "Ela contém normas de

caráter  geral  e  abstrato,  a  vigorar  por  prazo  indeterminado,  a

respeito  de  condutas  a  serem  observadas  por  pais,  pelos

menores, acompanhados ou não, e por terceiros, sob cominação

de penalidades nela estabelecidas" (REsp 1046350/RJ, Primeira

Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 24.9.2009).

8.  Habeas  Corpus  concedido  para  declarar  a  ilegalidade  da

Portaria 01/2011 da Vara da Infância e Juventude da Comarca de

Cajuru.

(HC 207.720/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 23/02/2012)

Ressalte-se, por oportuno, que o cabimento do habeas corpus coletivo

torna-se ainda mais incontroverso quando destinado a resguardar o direito de

locomoção de crianças e adolescentes. 

Isso  porque,  além  do  princípio  da  máxima  efetividade  das  normas

constitucionais,  bem como dos direitos à efetiva e célere tutela jurisdicional,

aplica-se  à  tutela  jurisdicional  da  liberdade  de  ir  e  vir  das  crianças  e

adolescentes  o  dever  de  integral  proteção  e  promoção  dos  direitos  das

crianças e adolescentes (CF, art.  227), o qual permite o reconhecimento de

lesão ou ameaça de lesão a tais direitos por meio de qualquer tipo de ação

Fórum Heitor Moraes Fleury, Rua 10, nº 165, Sala 192, Setor Oeste, Goiânia – GO, fone: 62-
32018002



judicial4. 

Nesse sentido, aliás, o disposto no artigo 212 do ECA,  in verbis:  “Art.

212.  Para  a  defesa  dos  direitos  e  interesses  protegidos  por  esta  Lei,  são

admissíveis todas as espécies de ações pertinentes”.

Nos  moldes  do  artigo  5º,  inciso  LXVIII,  da  CF/88,  interpretado  em

consonância com o exposto acima, resta inequívoco, assim, o cabimento do

habeas corpus coletivo com vistas a tutelar a liberdade de adolescentes em

cumprimento de medida de internação, mormente quando decisão judicial lhes

obsta seu direito de defesa.

II – DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA

Dispõe  o  artigo  134  da  CR,  que  a  Defensoria  Pública  é

instituição  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a

orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma

do artigo 5º,  LXXIV,  o qual  reza que o Estado prestará assistência jurídica

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Regulamentando a predisposição constitucional, o legislador

editou a Lei Complementar Federal n° 80/94, a qual prevê, em seu artigo 4º,

inciso VII, a função institucional da Defensoria Pública de “promover ação civil

pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada

tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando

o  resultado  da  demanda  puder  beneficiar  grupo  de  pessoas

4 DA SILVA, Luís Gustavo Fontanetti Alves, “A impetração de habeas corpus coletivo para resguardar ou
restabelecer o direito à livre locomoção de todas as crianças e adolescentes que se encontrem, ainda que
em caráter transitório, dentro dos limites de comarca na qual seja editado o chamado “toque de reco-
lher”, ante a manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade de tal ato”,  in Revista Especial da Infância e
Juventude, Número 1 – Ano 2011, Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
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hipossuficientes”.  No  mesmo sentido  dispõe o  artigo  4º,  inciso  VII  da  Lei

Complementar Estadual n° 130/2017.

Registre-se, neste diapasão, que a máxima da experiência

informa que quase a totalidade das pessoas que se encontram inseridas no

sistema  socioeducativo  de  Goiás  são  pessoas  economicamente

hipossuficientes. 

Tendo  esta  premissa  como  parâmetro,  é  intuitivo  que  o

objetivo  primacial  da  presente  demanda  é  tutelar  interesses  de  pessoas

carentes, o que, por si  só,  justifica a legitimidade processual  da Defensoria

Pública  do  Estado  de  Goiás  no  feito,  de  acordo  com  suas  finalidades

constitucionais específicas.

Aliás, pelo tão só fato de se tratarem de adolescentes em

cumprimento  de  medida  de  internação,  há  de  se  presumir  a  situação  de

vulnerabilidade social em que se encontram a ensejar, com efeito, a atuação da

Defensoria Pública, cujo fim último é, nos termos do art. 134 da Constituição da

República a promoção dos direitos humanos.

O amparo ao direito via ação coletiva tem como objetivos

proporcionar  economia  processual –  pois,  do  contrário,  seriam  inúmeros

habeas corpus impetrados com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o

que  geraria  maior  dispêndio  e  trabalho  a  um  Poder  Judiciário  já  tão

sobrecarregado  –;  promover  o  acesso  à  justiça  da  população  carente;  a

aplicação voluntária e autoritativa da garantia constitucional ao devido processo

legal,  ao  contraditório  e  ampla  defesa  e,  por  fim,  prevenir  a  reiteração  da

prática  inconstitucional  de  se  negar  acesso  a  esses  direitos  quando  da

reavaliação de adolescentes em cumprimento de medida de internação.
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O pedido a ser elaborado nesta inicial pautar-se-á numa tese

jurídica geral que beneficia,  sem distinção, a todos os adolescentes que se

encontram  em  cumprimento  de  medida  socioeducativa  de  internação  ou

venham a cumprir medida de internação que venham a passar por reavaliação.

Trata-se de bens jurídicos indivisíveis de sujeitos indetermináveis, ligados pela

circunstância de  estarem na mesma situação fática.  Como tal,  se  sujeita  à

tutela coletiva, na via eleita do habeas corpus, contra ato abusivo de autoridade

judiciária.

III – DOS FATOS

 

O  Juízo  da  Infância  e  Juventude  de  Goiânia-GO,  utilizando-se  da

faculdade que lhe confere o art. 42 da Lei 12.594/2012 (Lei do SINASE), deixou

de designar audiência para efetuar a reavaliação dos adolescentes que estão a

cumprir medidas socioeducativas de internação.

Uma vez juntado aos autos o relatório da equipe técnica, a que alude o §

1º do art. 42 da Lei do SINASE, o Juízo da Infância e Juventude da Comarca

de  Goiânia-GO  tem  violado  expressamente  o  direito  de  defesa  dos

adolescentes/jovens em cumprimento de medida de internação, haja vista que

tem aberto prazo comum para as manifestações do Ministério Público e da

Defensoria Pública,  relativamente aos autos do processo que se encontram

digitalizados.

Tal arbitrariedade se tem revelado corriqueira, como fica demonstrado

pelos  diversos  despachos  (com  evidente  cunho  decisório),  proferidos  nos

diversos processos de execução de medida de internação,  cuja reavaliação

ocorreu  neste  mês  de  novembro  (despachos  em  anexo),  não  obstante

impugnação apresentada pela Defensoria Pública.
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IV – DO DIREITO

 

Em que  pese  outrora  pairasse  dúvida  sobre  a  natureza  jurídica  das

medidas  socioeducativas,  com  o  advento  da  Lei  12.594/2012,  tal  celeuma

pereceu. O art. 1º, § 2º da Lei do SINASE, com efeito, deixou clara a opção

legislativa pela natureza mista, abrangendo não só uma dimensão pedagógica,

mas também um aspecto repressivo.

Art.  1o Esta  Lei  institui  o  Sistema Nacional  de  Atendimento
Socioeducativo  (Sinase)  e  regulamenta  a  execução  das
medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.

§ 1o Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios,
regras  e  critérios  que  envolvem  a  execução  de  medidas
socioeducativas,  incluindo-se  nele,  por  adesão,  os  sistemas
estaduais,  distrital  e  municipais,  bem como todos os planos,
políticas  e  programas  específicos  de  atendimento  a
adolescente em conflito com a lei.

§  2o Entendem-se  por  medidas  socioeducativas  as

previstas no Art.  112 da Lei n.o  8.069, de 13 de julho de
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais têm
por objetivos:

I  - a  responsabilização  do  adolescente  quanto  às
consequências  lesivas  do  ato  infracional,  sempre  que
possível incentivando a sua reparação;

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus
direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de
seu plano individual de atendimento; e

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as
disposições  da  sentença  como  parâmetro  máximo  de
privação de liberdade ou restrição de direitos, observados
os limites previstos em lei.

Ao  tornar  evidente  o  aspecto  repressivo  da  medida  socioeducativa,

patenteia-se,  com  maior  razão,  a  necessária  incidência  das  garantias

constitucionais dentro  do  processo de apuração de atos  infracionais,  assim

como no cumprimento de medidas socioeducativas.
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Nesse sentido, o devido processo legal e seus consectários constituem-

se  em  vetores  ou  prismas  interpretativos,  a  determinar  a  hermenêutica

adequada das normas subjacentes.

Por oportuno, e  permissa venia, transcreve-se a cristalina clareza dos

incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal:

LIV - ninguém será privado da liberdade  ou de seus bens

sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Como  soem  saber  Vossas  Excelências,  impera  no  Brasil  o  sistema

acusatório,  o qual,  também, se faz presente na apuração de ato infracional

assim  como  no  cumprimento  de  medida  socioeducativa,  especialmente  de

internação  ou  de  semiliberdade.  Tais  medidas,  destarte,  podem  implicar

privação de liberdade por período de até 3 (três) anos, nos termos do art. 121,

§ 3º do ECA.

Não se pode negar, outrossim, que, seja no processo de apuração de

ato infracional, seja na execução de medida socioeducativa – em especial nas

reavaliações  –  o  Ministério  Público  exerce  uma  “pretensão  punitiva”  -

acusatória ou executória; o  adolescente, ao revés, seja em que etapa for da

persecução socioeducativa, figura na posição de quem se defende, pois busca

sempre afastar a restrição à liberdade que o Órgão acusador lhe quer impor. 

Revela-se assaz evidente, com efeito, que as garantias constitucionais,

em especial o contraditório e ampla defesa encontram na seara socioeducativa
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terreno fértil à sua incidência.

Consoante  expendido nos fatos,  o  Juízo  da Infância  e  Juventude da

Comarca de Goiânia – GO, após o recebimento do relatório da equipe técnica a

que alude o § 1º do art. 42 da Lei do SINASE, tem aberto prazo comum para as

manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública, quando os autos

do processo encontrarem-se digitalizados.

Tais  decisões,  encontram-se maculadas de vício insanável,  haja vista

violarem o contraditório e a ampla defesa dos adolescentes em cumprimento

de medidas socioeducativas.

A  manifestação  do  Ministério  Público  pode,  destarte,  se  revelar

prejudicial ao adolescente, seja por lhe ser desfavorável, seja por padecer de

eventual falha ou omissão.

O direito  de defesa,  desdobramento lógico do devido processo legal,

para  que  possa  ser  exercido  a  contento,  pressupõe  contraditório  e  ampla

defesa,  que,  no  caso  em  tela,  somente  atingiriam  dimensão  concreta  se

oportunizada vista à Defensoria Pública após a manifestação Ministerial.

Como viabilizar defesa técnica, ou por outros termos, como contraditar

aquilo  que  se  desconhece?  Como  se  manifestar  acerca  de  um  parecer

ministerial ainda inexistente? Como se vê, a abertura de prazo comum, tal qual

tem  ocorrido,  revela-se  decisão  teratológica,  incongruente  com  o  próprio

sistema constitucional/processual existente.

Por  oportuno,  veja-se  os  seguintes  julgados  do  STF  e  STJ  sobre  o

direito ao contraditório e à ampla defesa, em especial do direito de a defesa

falar em último lugar:
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EMENTA:  AÇÃO  PENAL.  Recurso.  Apelação  exclusiva  do
Ministério  Público.  Sustentações  orais.  Inversão  na  ordem.
Inadmissibilidade.  Sustentação  oral  da  defesa  após  a  do
representante  do  Ministério  Público.  Provimento  ao  recurso.
Condenação do réu.  Ofensa às regras do contraditório  e da
ampla defesa, elementares do devido processo legal. Nulidade
reconhecida. HC concedido. Precedente. Inteligência dos arts.
5º, LIV e LV, da CF, 610, § único, do CPP, e 143, § 2º, do RI do
TRF da 3ª Região. No processo criminal, a sustentação oral
do representante do Ministério Público, sobretudo quando
seja recorrente único, deve sempre preceder à da defesa,
sob pena de nulidade do julgamento. (HC 87.926/SP, Relator
Min. CEZAR PELUSO, j. 20/02/2008, Tribunal Pleno, DJe-074,
p. 25/04/2008)

HABEAS  CORPUS  Nº  295.055  -  RS  (2014/0118727-1)
RELATOR:  MINISTRO  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR.
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE  DO  SUL.  EMENTA  HABEAS  CORPUS.
SUBSTITUTIVO  DO  RECURSO  CABÍVEL.
INADMISSIBILIDADE.  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO.  APELO  EXCLUSIVO  DA  ACUSAÇÃO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA E DO
PRÓPRIO  ÓRGÃO  ACUSADOR  NO  SENTIDO  DA
ILEGALIDADE  NA  INVERSÃO  DA  ORDEM  DAS
SUSTENTAÇÕES  DETERMINADA PELO  PRESIDENTE  DA
CÂMARA  JULGADORA,  TENDO,  EFETIVAMENTE,  O
MINISTÉRIO PÚBLICO SUSTENTADO ANTES DA DEFESA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. EXISTÊNCIA. PRÓPRIA
CONDENAÇÃO DO RÉU. 1. O Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido a utilização
do  habeas  corpus  como  sucedâneo  do  meio  processual
adequado,  seja  o  recurso  ou  a  revisão  criminal,  salvo  em
situações  excepcionais,  o  que  é  o  caso  dos  autos. 2.
Existência de ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa pelo fato de a defesa do paciente ter sido
obrigada a fazer sua sustentação oral,  no julgamento da
apelação, antes de falar o Ministério Público, sendo que, in
casu,  o  recurso  é  exclusivo  da  acusação,  pois  o  réu  foi
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absolvido  em primeira  instância.  3.  O fato  de  ter  sido  dado
provimento ao recurso do Ministério Público indica, desde logo
e  com  clareza,  gravame  suficiente  ao  reconhecimento  da
nulidade.  Em  consonância  com  o  entendimento  do
Supremo,  quando  se  impõe  ao  réu  que  promova
sustentação oral antes da intervenção do representante do
Ministério  Público,  sobretudo  no  caso  de  ser  este  o
recorrente,  cria-se  manifesta  restrição  à  defesa,  com
afronta ao art. 5º, LV, da Constituição da República, o que
conduz à nulidade do julgamento (HC n. 87.926/SP, Ministro
Cezar Peluso, Plenário, DJe 24/4/2008). 4. Habeas corpus não
conhecido.  Ordem  concedida  de  ofício,  a  fim  de  anular  o
julgamento da Apelação-Crime n. 70050495712, para que outro
seja realizado,  devendo ser observado o direito  de a defesa
sustentar  oralmente,  se  assim  o  desejar,  após  o  Ministério
Público (publicada em 10/11/2014). 

Por fim, há de se lembrar que se está a tratar de forma direta do direito à

liberdade de adolescentes. Direitos esse, que por força de norma constitucional

expressa deve ser assegurado, também pelo Estado, com absoluta prioridade.

Art.  227.  É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta

prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,

além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

V – DA MEDIDA LIMINAR.  CONSIDERAÇÕES SOBRE A  URGÊNCIA NO

SISTEMA DE JUSTIÇA INFANTO-JUVENIL 

Fumus boni iuris decorre da expressa violação de regras e princípios da

Constituição Federal, do ECA e Lei do SINASE, acima expostos.
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Quanto ao periculum in mora.

Excelências, não há excepcionalidade maior que à proteção integral de

crianças  e  adolescentes.  Com  o  perdão  da  redundância,  ante  o  já  acima

expendido,  a  Constituição  Federal  de  1988  é  cristalida  quando  impõe

prioridade absoluta às questões afetas à infância e Juventude.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado

assegurar  à  criança,  ao  adolescente  e  ao  jovem,  com

absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à

cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a

salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,

exploração, violência, crueldade e opressão. (Grifo nosso)

O  adolescente  é  sujeito  de  direito  com  personalidade  em formação.

Negligenciar-lhe  direitos  fundamentais  básicos,  mesmo  que  privado  de

liberdade, pode ser extremamente nefasto.

Assim, impõe-se também, a tramitação prioritária da presente Ação de

Habeas  Corpus  Coletivo,  sendo  absolutamente  pertinente  a  concessão  de

media liminar que ao fim se requer. 

VI – DOS PEDIDOS

Fundamentada  no  acima  exposto,  a  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO

ESTADO DE GOIÁS requer:
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a)  A concessão,  liminar,  da  Ordem  de  Habeas  Corpus  Coletivo

Preventivo, reconhecendo-se a nulidade dos despachos/decisões do

Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia, na parte que

abre  vista  em  prazo  comum  para  o  Ministério  Público  e  para

Defensoria  Pública  para  manifestarem-se  sobre  o  relatório

psicossocial de reavaliação;

b) a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus Coletivo para

determinar  ao  Juízo  da  Infância  e  Juventude  da  Comarca  de

Goiânia-GO que se abstenha de abrir vista em prazo comum para o

Ministério Público e para Defensoria Pública para manifestarem-se

sobre  o  relatório  psicossocial  de  reavaliação,  devendo  o  referido

prazo  ser  sucessivo  e  em  dobro (art.  128,  I  da  LC  80/1994),

viabilizando-se, assim, o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), o

contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV da CF);

c) Caso se entenda necessário, sejam requisitadas informações ao

Juízo apontado coator;

d)  A concessão,  no  mérito,  após  ouvido  o  Ministério  Público,  da

Ordem de Habeas Corpus Coletivo, reconhecendo-se a nulidade dos

despachos/decisões do Juízo da Infância e Juventude da Comarca

de  Goiânia,  na  parte  que  abre  vista  em  prazo  comum  para  o

Ministério Público e para Defensoria Pública para manifestarem-se

sobre o relatório psicossocial de reavaliação;

e)  A concessão,  no  mérito,  após  ouvido  o  Ministério  Público,  da

ordem  de  Habeas  Corpus  Coletivo  para  determinar  ao  Juízo  da

Infância e Juventude da Comarca de Goiânia-GO que se abstenha
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de abrir  vista  em prazo comum para  o  Ministério  Público  e para

Defensoria  Pública  para  manifestarem-se  sobre  o  relatório

psicossocial de reavaliação, devendo o referido prazo ser sucessivo

e em dobro (art.  128, I  da LC 80/1994),  viabilizando-se, assim, o

devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), o contraditório e a ampla

defesa (art. 5º, LV da CF);

f) A intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado de Goiás,

nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal nº 80/1994. 

 Goiânia, 30 de novembro de 2017.

Eloísio Cunha do Carmo

Defensor Público

Tiago Gregório Fernandes
Defensor Público
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