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INTRODUÇÃO  
 

O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro 

(MEPCT/RJ) é um órgão criado pela Lei Estadual No 5.778 de 30 de junho de 2010, 

vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que tem como objetivo 

planejar, realizar e conduzir visitas periódicas e regulares a espaços de privação de 

liberdade, qualquer que seja a forma ou fundamento de detenção, aprisionamento, 

contenção ou colocação em estabelecimento público ou privado de controle, vigilância, 

internação, abrigo ou tratamento, para verificar as condições em que se encontram 

submetidas as pessoas privadas de liberdade, com intuito de prevenir a tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes.  

Segundo o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura, os Mecanismos 

também têm como atribuição recomendar medidas para a adequação dos espaços de 

privação de liberdade aos parâmetros internacionais e nacionais e acompanhar as medidas 

implementadas para atender às recomendações. Como prevenção da tortura e de outros 

tratamentos ou penais cruéis, desumanos e degradantes entende-se “desde a análise de 

instrumentos internacionais de proteção até o exame das condições materiais de detenção, 

considerando políticas públicas, orçamentos, regulações, orientações escritas e conceitos 

teóricos que explicam os atos e comissões que impedem a aplicação de princípios 

universais em condições locais”.  

Para tanto, o propósito fundamental do mandato preventivo é o de “identificação 

do risco de tortura” e, a partir da ação proativa de monitoramento de centros de privação 

de liberdade, prevenir que essas ocorram. O MEPCT/RJ deu início às suas atividades em 

julho de 2011, após a nomeação de seus membros pelo presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, conforme atribuição do inciso II do 5º parágrafo 

da Lei Estadual 5778/10. O órgão em 2017 realizou um relatório sobre o sistema 

socioeducativo, intitulado: Presídios com Nome de Escola: Inspeções e Análises sobre o 

Sistema Socioeducativo no Rio de Janeiro1, que teve o intuito de expor uma análise sobre 

em que condições estavam os adolescentes privados de liberdade no estado do Rio de 

Janeiro. Assim, sua intenção é a de prevenir e combater as condições de tortura e maus 

tratos por meio de recomendações que estabeleçam harmonia com os padrões nacionais 

                                                           
1 Disponível em www.mecanismorj.com.br 
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e internacionais de proteção dos direitos humanos, preconizando a garantia de direitos 

aos adolescentes autores de ato infracional.  

Tendo em vista a preocupante declaração de pandemia do COVID 19 

(coronavírus) pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março2 e a adoção de 

protocolos pelo Rio de Janeiro de prevenção a pandemia com medidas de restrição de 

circulação no estado, culminando na publicação do Decreto Estadual nº 46.973, que “que 

reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em 

razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo 

coronavírus (Covid-19)3, apresentamos um panorama das ações realizadas no sistema 

socioeducativo fluminense durante este período.  

Assim sendo, o presente documento conta no primeiro capítulo com as 

informações e orientações produzidas por instituições nacionais que versam sobre o 

controle do vírus no sistema socioeducativo. No segundo capítulo apontamos as decisões 

do Poder Judiciário que incidem sobre este cenário. No terceiro item, apresentamos os 

planos e protocolos elaborados e executados pelo DEGASE, em virtude da pandemia. E 

por fim, as ações do MEPCT/RJ junto ao DEGASE e aos órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos para melhor enfrentarmos essa situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-

decoronavirus.ghtm 

 
3https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/16/witzel-decreta-estado-

deemergencia-no-rio-por-causa-do-coronavirus.htm 6 
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I- PANORAMA INTERNACIONAL E NACIONAL SOBRE 

COVID-19 NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) um dos pontos basilares de 

prevenção e medidas de saúde pública encontra-se na higiene nas mãos, etiqueta 

respiratória e distanciamento entre pessoas, além da busca ativa e testagem de pacientes 

com sintomas. Em casos de agravamento de cenário com a existência de contaminação 

comunitária4 é indicado o dever do estado de garantir o acesso pronto e mais eficaz 

possível ao serviço de saúde para a comunidade, assim como estabelecimento de fluxos 

de acesso para que tal seja efetivo.  

Igualmente deve se manter informados toda a comunidade sobre as medidas 

adotadas e haver plena transparência do poder público sobre porque cada escolha fora 

tomada, permitindo assim que a sociedade se engaje na prevenção. No mesmo mote, a 

OMS recomenda ainda que seja evitado espaços com multidões; quarentena de pessoas 

com casos detectados de coronavírus; isolamento dos casos confirmados; limpeza dos 

ambientes; dentre outras. A OMS aponta, ainda, que um dos pontos mais críticos da 

epidemia são os cuidados especiais para aqueles e aquelas que estão desenvolvendo 

sintomas mais agudos da doença de acordo com a evolução do caso clínico. A OMS 

expressa que os grupos com mais risco são idosos e aqueles que apresentam comorbidades 

como pressão alta, doenças cardíacas, doenças pulmonares, câncer, diabetes, dentre 

outros5 .  

Diante desse cenário, alguns órgãos no Brasil emitiram recomendações, 

orientações, notas e diversos outros documentos aconselhando a adoção de medidas e 

ações que possam limitar a propagação do novo coronavírus em espaços de privação de 

liberdade para adolescentes e jovens adultos no país. Destacamos aqui a Recomendação 

nº 62 do CNJ, as orientações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, as recomendações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CONANDA e a nota do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura. 

                                                           
4 WHO. Responding to community spread of COVID-19. 

https://www.who.int/publicationsdetail/responding-to-community-spread-of-covid-19 

 
5 Informações disponíveis em https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
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O Conselho Nacional de Justiça-CNJ emitiu a Recomendação nº 62, de 17 de 

março de 2020, aos Tribunais e magistrados com o intuito de sugerir a adoção de medidas 

preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e 

socioeducativo.  

No que tange ao socioeducativo, recomenda-se a proteção da vida e da saúde aos 

grupos que integram também o sistema socioeducativo, em especial aos que compõem o 

grupo de risco. Pede ainda a designação de equipes médicas no sistema para a realização 

de acolhimento, triagem, exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras 

clínicas, vacinação, dentre outros procedimentos de saúde. Recomenda também a redução 

dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias e redução de 

aglomerações também nas unidades socioeducativas. 

Consideramos como recomendação de maior importância a do artigo 2º, que 

prevê a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio abeto e a revisão 

das decisões que determinaram a internação provisória, principalmente nas 

situações de adolescentes pertencentes aos grupos de risco, mas também aos 

adolescentes que se encontram em unidade com ocupação superior a sua capacidade 

e nas unidades que não dispõem de equipe de saúde no local, bem como autores de 

atos sem violência ou grave ameaça.  

E ainda recomenda aos magistrados que adotem providências que dialoguem com 

a redução do risco epidemiológico, conforme exposto:  

 

I – a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e 

semiliberdade, para fins de eventual 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 pessoa com deficiência, assim 

como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes 

que se enquadrem em grupo de risco;  

b) executadas em unidades 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 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;   
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II – a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de 

internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. (Art. 3º). 

 

No artigo 10, da Recomendação do CNJ, é apontado que em casos suspeitos ou 

confirmados de COVID-19 no socioeducativo sejam adotadas medidas de separação de 

pessoa que apresentam sintomas e imediato encaminhamento para tratamento de saúde, 

além de comunicação imediata ao Juízo com vistas a avaliação e possibilidade de 

substituição da medida por uma que não seja privativa de liberdade.  

O MEPCT/RJ também acredita que a melhor forma de garantir a contenção 

dessa doença no sistema socioeducativo é a substituição de medidas de meio fechado 

para o meio aberto, uma vez que as condições postas no Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (DEGASE) contribuem para uma veloz 

propagação do vírus.  

 Por sua vez, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH) através da Coordenação Geral de Assuntos Socioeducativos, por meio do 

ofício nº 1110993/2020 do dia 12 de março de 2020, emitiu um documento com 

orientações acerca da prevenção à infecção do coronavírus no âmbito dos programas 

socioeducativos de privação de liberdade. As instruções do MMFDH são apenas de 

higiene e controle da doença nesses espaços, não indicando nenhuma ação efetiva e 

inovadora para a contenção do vírus.  

 Na primeira parte do documento estão as informações sobre a característica do 

vírus, identificando o período de incubação, de transmissibilidade, os modos de 

transmissão, as manifestações clínicas e o tratamento.  

 Num segundo momento apontam para as formas de minimizar a propagação do 

vírus com o uso de produtos de limpeza desinfetante como água e sabão, álcool 70% e 

água sanitária, bem como maior rigor nos hábitos de higiene, lavando as mãos 

frequentemente, cobrindo a boca e nariz ao tossir e espirrar, dentre outras ações. 

 Em seguida, dissertam sobre a forma de definição dos casos, em acordo com os 

parâmetros epidemiológicos. Esses são entendidos dentro das seguintes categorias: (a) 

casos suspeitos são aqueles em que a pessoa que estiver com febre e pelo menos um 

sintoma respiratório; (b) casos prováveis aqueles em que houve situações de contato 

próximo domiciliar com caso confirmado e;  (c) casos confirmados quando resultado é 

positivo em RT-PCR. Atenta-se também para a definição do que seria contato próximo, 
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definindo-a como aquele que for feito à distância de dois metros de um paciente com 

suspeita, estando na mesma sala e sem EPI. 

 Diante do exposto, o Ministério recomenda aos programas de atendimentos às 

medidas socioeducativas de privação de liberdade que aqueles adolescentes em 

cumprimento de medida que venham a se enquadrar como casos suspeitos deverão usar 

máscara cirúrgicas e serem conduzidos a um espaço privativo na unidade até o 

encaminhamento ao hospital do município para isolamento e tratamento. 

 Considera ainda que não é recomendável a presença de visitantes em locais de 

transmissão, mesmo os que não apresente sintomas gripais. Aos servidores, recomenda-

se que os que estiveram em locais de transmissão nos últimos 14 dias a auto-observação. 

Nas situações de suspeitas, a orientação é a busca por atendimento médico para avaliação, 

orientações e cuidados necessários. Solicitam a provisão de insumos de higiene e ações 

de caráter informativo sobre as medidas de enfrentamento aos servidores.  

 Ressaltam a importância de atenção especial aos adolescentes com históricos de 

enfermidades que comprometam o sistema imunológico. 

 Ao final salientam que a partir das condições de cada estado em relação ao 

quantitativo de casos, que as suspensões das visitas sejam precedidas de um planejamento 

da equipe técnica e de segurança. 

O CONANDA criado pela Lei nº 8.242 de 1991, sendo órgão responsável por 

tornar efetivos os direitos, princípios e diretrizes contidos na Lei nº 8.069 de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) - também se manifestou em defesa dos direitos 

dos adolescentes privados de liberdade, durante o período em que toda a sociedade 

empreende esforços para a contenção da pandemia do COVID-19. 

Dentre as principais recomendações destaca-se: 

4. Que crianças e adolescentes, inclusive as crianças com idade 

inferior a seis anos, têm o direito de estarem devidamente informados, 

com linguagem acessível, simples, consistente, de modo a fortalecer 

seu direito à participação, sua cidadania digital e o diálogo 

intergeracional: 

a. O direito à informação compreende a possibilidade de crianças e 

adolescentes institucionalizados, em cumprimento de medida 

socioeducativa, em situação de guarda compartilhada ou que por 

qualquer outro motivo estejam em situação de isolamento de suas 

famílias poderem se comunicar com seus pais ou responsáveis, bem 

como de serem atualizados sobre seu status de saúde. 
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13. Que no âmbito do Sistema Socioeducativo, estejam garantidos os 

direitos dos e das adolescentes, por meio: 

a. Da observação da Resolução nº 313 do Conselho Nacional de 

Justiça, de 19 de março de 2020, que recomenda cuidados com 

adolescentes em regime de internação, inclusive cuidados básicos de 

higiene, sobretudo, considerando a possibilidade de revisão da medida 

e progressão para o meio aberto, em situações de risco iminente de 

contágio em razão de ausência das condições mínimas de higiene nas 

unidades de internação, e ainda, a situação de adolescentes com 

doenças crônicas; 

b. Da suspensão das medidas socioeducativas de adolescentes que 

estão no grupo de risco do coronavírus: pessoas com doenças crônicas, 

como insuficiência renal, doenças respiratórias, doenças 

cardiovasculares, diabéticos, hipertensos, pessoas com imunidade 

mais baixa ou saúde já debilitada por outras doenças adquiridas por 

contágio, assim como gestantes; 

c. Da garantia da comunicabilidade por meio remoto, com utilização 

de meios tecnológicos, de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa com sua família e, advogadas/os e/ou organizações que 

já acompanham e executam projetos nas unidades; 

d. De atividades culturais e educacionais, ainda que online, para que a 

medida não seja descaracterizada; 

e. Realizar higienização e limpeza das unidades conforme 

recomendações das autoridades de saúde e vigilância sanitária; 

f. Que Estados e Municípios informem sobre a prestação dos 

atendimentos que não foram suspensos, especialmente dentro das 

unidades de atendimento onde o número de adolescentes ultrapassa o 

número de vagas, e informem o cumprimento de medidas judiciais que 

suspenderam medidas socioeducativas; 

14. Que as penas e as medidas socioeducativas, respectivamente, de 

todas as mulheres presas e adolescentes em cumprimento de medida 

de restrição de liberdade gestantes, lactantes ou mães de crianças de 

até 12 anos sejam substituídas por prisão domiciliar e medidas 

socioeducativas em meio aberto (em cumprimento ao artigo 318 do 

Código de Processo Penal, referendado pela decisão do Supremo 

Tribunal Federal no Habeas corpus coletivo 143.641). 

 

No dia 20 de março de 2020 o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (MNPCT), órgão integrante do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (SNPCT), que tem como principal atribuição atuar na prevenção e combate à 

tortura e de outros tratamentos e penas cruéis, desumanos ou degradantes a partir de 

visitas regulares a locais de privação de liberdade em todo o território nacional, lançou a 



 

11 
 

Nota Técnica nº 05 denominada: Análise Sobre Medidas Referentes ao Covid-19 em 

instituições de privação de Liberdade, notadamente em atenção aos segmentos em 

situação de vulnerabilidade que já vivem historicamente segregados e tendo violado, entre 

outros, seus direitos elementares de alimentação, saúde, acesso à família, assistência 

material e jurídica.   

Nessa medida, os diversos espaços de privação de liberdade se converteram em 

espaços de violação de direitos e, por conseguinte, de adoecimento físico e psíquico. Nos 

relatórios apresentados pelo órgão fica claro que o caráter pedagógico preconizado pelo 

sistema socioeducativo dá lugar a rotinas institucionais marcadas pelo confinamento de 

adolescentes nos alojamentos e falta de atividades, muitas vezes atribuídas à superlotação 

e reduzido quadro de funcionários, sejam esses agentes ou equipes psicossociais.  

A nota alerta que diante de um conjunto de fatores que tornam mais vulneráveis 

os adolescentes privados de liberdade, é necessário e urgente neste momento de 

pandemia, direcionar maior atenção às medidas efetivas para evitar e conter uma possível 

tragédia com um número expressivo de mortes nesses espaços institucionais. O rápido 

alastramento da COVID-19, neste contexto, se anuncia como uma consequência 

devastadora, que ameaça tanto os adolescentes, quanto os profissionais dessas 

instituições. Ainda, em consequência do cenário de insegurança desses lugares já 

degradantes em seu cotidiano, pode vir a acontecer eventos como rebeliões e motins.  

Com essa preocupação afirma que todo esforço deve ser buscado a fim de reduzir 

o número de pessoas institucionalizadas em unidades socioeducativas. Ademais, são 

urgentes medidas que orientem os governos, gestores e profissionais que atuam em 

espaços de privação de liberdade quando iniciarem as suspeitas e as confirmações de 

pessoas privadas de liberdade infectadas com COVID-19. 

 Outro aspecto fundamental trazido na nota diz respeito à higienização pessoal e 

do ambiente. Nessa situação de pandemia impera a urgência de garantia do acesso à água 

e itens de higiene pessoal de forma ininterrupta, extinguindo-se práticas de racionamento.  

Deve ser também uma preocupação a elaboração de um protocolo que oriente os 

procedimentos nos casos de disseminação da COVID-19 nesses espaços. A primeira 

tarefa que cabe às equipes técnicas de saúde e demais profissionais das unidades é o 

mapeamento e imediata separação dos públicos de risco dentro de cada estabelecimento, 

devendo ser ressaltado que tal medida foi realizada pelos gestores do DEGASE. 

A Nota Técnica do MNPCT ainda alerta que no âmbito socioeducativo é 

necessário ser feita busca ativa dentro das galerias e alojamentos, não devendo que tal 
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seja relegado aos próprios custodiados que sequer possuem conhecimento ou treinamento 

profissional e específico para avalição desse quadro clínico. Identificadas tais pessoas, 

deve-se encaminhar a listagem para as autoridades Judiciárias e Governamentais, a fim 

de subsidiar tratamento em saúde e eventuais medidas de extinção da medida ou 

cumprimento de medida em meio aberto. 

Cabe ainda às equipes de saúde a realização de ações de educação em saúde no 

sentido de prevenir o contágio das pessoas que compartilharão o domicílio. Desse modo, 

deve-se imediatamente ampliar o número de profissionais de saúde desses espaços para, 

além de fornecer o cuidado adequado, garantir condições de trabalho dignas para os 

profissionais. Tal fato é primordial, uma vez que durante uma visita da Defensoria Pública 

e do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA) e Presidente 

da Comissão de Direito Socioeducativo da OAB (CDSE/OAB) em unidade 

socioeducativa do Rio de Janeiro foi verificado que os agentes estavam sem EPIs. Em 

posterior reunião virtual com o diretor geral do DEGASE foi enfatizado pelos presentes 

a necessidade de confecção de cartilhas para os profissionais. 

Gestores, equipes técnicas e profissionais de outras áreas das unidades precisam 

garantir o contato das pessoas privadas de liberdade com o mundo exterior. Nesse sentido, 

torna-se fundamental: o repasse de informações confiáveis sobre os temas afetos à 

pandemia; viabilização de critérios para visitas de familiares de forma segura; 

manutenção de recebimento de itens levados por familiares, que têm entrega autorizada, 

garantindo a higienização desses; alternativas de comunicação, à exemplo da 

intensificação de contatos telefônicos e videoconferência.  

A garantia do contato com o mundo exterior, para as pessoas privadas de 

liberdade se dá sobretudo por meio das visitas de familiares, do acesso a advogados 

e representantes institucionais, e se apresenta sob dupla dimensão. De um lado a 

manutenção de vínculos afetivos e comunitários e acesso a informações e orientações 

de qualidade, o que impacta positivamente nas condições de saúde mental de todas 

as pessoas envolvidas no contexto de pandemia. De outro, a possibilidade de 

comunicar eventuais situações de violência e violação de direitos sofridas, bem como 

tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, tornando-se aí fator 

protetivo aos direitos humanos. Nesse sentido é fundamental que se realizem 

esforços para a garantir esse direito, evitando a incomunicabilidade.  
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II - AÇÕES JUDICIAIS QUE IMPACTAM NO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DO RIO DE JANEIRO 
 

 Tão logo os reflexos do distanciamento social foram sendo observados, a Vara de 

Execução das Medidas Socioeducativas do TJERJ (VEMSE), na figura da Juíza Lucia 

Glioche, determina por meio de uma Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública 

do Rio de Janeiro, que não será admitido nenhum adolescente ou jovem em unidades para 

execução de medida de semiliberdade nos CRIAAD’s do munícipio pelo prazo de 15 dias, 

a contar do dia 17 de março de 2020.  

 Não obstante, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro também impetrou 

um habeas corpus para todos os adolescentes representados ou sentenciados solicitando 

a proibição da expedição de novos mandados de busca e apreensão (MBA) enquanto 

perdurar o estado de emergência. O Juízo deferiu o pedido no dia 25 de março de 2020.E, 

portanto, ficam suspensos os MBA aos adolescentes.  

 Outra solicitação da Defensoria Pública foi a suspensão da execução das medidas 

de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade no munícipio do Rio de 

Janeiro, uma vez que a abertura dos Centros de Referência Especializada de Assistência 

Social (CREAS) estaria prejudicada em razão das medidas adotadas para o novo 

coronavírus. A VEMSE foi favorável e, inicialmente, concedeu o pedido por 20 dias, a 

contar do dia 17 de março de 2020, podendo ser reavaliada.  

Com a prorrogação das medidas restritivas de circulação por parte do governo 

estadual, a VEMSE prorroga o tempo para efeito das suas decisões anteriores sobre a 

execução das medidas de semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviços à 

comunidade até o dia 04 de maio de 2020.  

Em 18 de março de 2020 o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro lançou 

Recomendação Conjunta nº 001/20206. Essa é produzida a partir da notícia da liberação 

de inúmeros adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no atual contexto 

da pandemia e o possível encaminhamento de muitos deles ao serviço municipal de 

acolhimento de crianças e adolescentes, que já se encontrava deficiente (inclusive com 

desabastecimento de itens básicos de higiene) e praticamente lotado. Neste mote, a 

Recomendação Conjunta prescreve aos órgãos responsáveis que:  informem, no âmbito 

de suas atribuições, no prazo de vinte e quatro horas, detalhadamente, qual o protocolo 

                                                           
6 Recomendação em conjunto entre a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude da 

Capital e Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional da Capital 
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para atendimento e isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo 

COVID - 19 de crianças e adolescentes atendidos pelo serviço de acolhimento, devendo 

ser fornecido o abastecimento em quantidade suficiente de produtos de higiene e limpeza 

para todas as unidades e para o uso de todos os profissionais e adolescentes. 

Ainda frisa que sejam esgotadas as tentativas de localização das famílias dos 

adolescentes liberados por decisão judicial no Núcleo de Audiência de Apresentação 

(NAAP), inclusive com consulta aos dados ao Modulo Criança e Adolescente (MCA) por 

representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

(SMASDH) já habilitado para uso do referido sistema antes do encaminhamento para 

acolhimento. No mesmo sentido aponta que seja providenciado a efetiva interlocução 

entre o DEGASE e os equipamentos socioassistenciais e Conselhos Tutelares de todo o 

Estado, especialmente para os casos em que haja decisão judicial de liberação de 

adolescentes em cumprimento de internação provisória ou definitiva, de forma que 

viabilize seu imediato cumprimento por meio de entrega à família ou de acolhimento no 

município de origem. 

Ainda no âmbito do direito do adolescente privado de liberdade o Ministério 

Público requereu em 15 de abril que a Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) fosse 

intimada pela VEMSE para que expusesse que atividades e serviços educacionais vem 

sendo garantidos aos adolescentes internados nas unidades socioeducativas da capital. Tal 

requerimento se dá a partir  do Decreto Estadual nº 46.970/2020, publicado em edição 

especial, no qual foi disposto medidas temporárias de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual e Internacional, 

decorrente do novo coronavírus, (COVID-19), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e 

determinou a suspensão das seguintes atividades:  

Art. 4º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o 

interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da 

propagação do coronavírus, (COVID-19), determino a suspensão, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, das seguintes atividades:  

VI - das aulas, sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado 

pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de 

ensino, inclusive nas unidades de ensino superior, sendo certo, que o 

Secretário de Estado de Educação e o Secretário de Estado de Ciência, 

Tecnologia e Inovação deverão expedir em 48 (quarenta e oito horas) ato 

infralegal para regulamentar as medidas de que tratam o presente Decreto; 
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Em razão das determinações do Decreto Estadual nº 46.970/2020 a rede pública 

estadual de ensino, bem como diversas redes públicas municipais, além de universidades 

e escolas privadas anunciaram, como medida destinada à sua observância, a suspensão 

das atividades escolares ou acadêmicas pelo prazo de quinze dias a partir da data de 16 

de março, com antecipação do período de recesso. A Resolução SEEDUC nº 5839/2020, 

por sua vez, adota expressamente a antecipação do recesso escolar previsto para ocorrer 

ao fim do primeiro semestre do ano como medida de compensação pelos dias do 

calendário escolar afetados pelas medidas extremas de restrição de mobilidade, uma vez 

que resolve:  

Art. 1º - Antecipar o recesso escolar para o período de 16/03 a 29/03, em 

conformidade com o que dispõe o art. 4º, VI do Decreto Estadual nº 

46.970/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 

13 de março de 2020.  

Parágrafo Único - A adequação do calendário escolar do ano de 2020 será 

objeto de ato específico, a ser editado em momento posterior.  

Art. 2º - Durante o período de recesso não haverá expediente nas unidades 

escolares da rede estadual de ensino, incluindo as escolas localizadas nas 

Unidades Socioeducativas e Prisionais, assim com as demais escolas de 

abrangência do Decreto Estadual nº 46.970/2020.  

 

Após essas medidas em 19 de março de 2020 foi publicado o Decreto Estadual nº 

46.980/2020, que atualizou as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do 

novo coronavírus e, quanto à política educacional, determinou à Secretaria de Estado de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e à SEEDUC a adoção de medidas para 

possibilitar o ensino à distância.  

Em 13 de abril, novo Decreto Estadual prorrogou as medidas de isolamento até 

30 de abril, suspendendo as aulas presenciais, sem prejuízo da manutenção do calendário 

recomendado pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de 

ensino, inclusive nas unidades de ensino superior.  

Assim a solicitação da Promotoria é relevante uma vez que, ainda não há 

qualquer regulamentação ou medida anunciada a respeito da garantia do direito à 

educação aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, 

sobretudo aos jovens e adolescentes internados, em caráter definitivo ou provisório, 

nas unidades de internação do Estado do Rio de Janeiro.  

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional da Capital lançou em 24 
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de abril de 2020 a Recomendação nº 01/2020 em referência ao PA nº 18/2020 que traz 

para as direções das unidades socioeducativas de internação da Capital Fluminense a 

adoção de medidas para evitar a transmissão do COVID-19, além de estabelecer 

protocolos para o isolamento e tratamento dos adolescentes nas unidades que integram o 

DEGASE. 

Dentre as diretrizes citam-se: a comunicação a Promotoria e VEMSE dos casos 

que se enquadram, ou que vierem a se enquadrar, no art. 2º I, III, e IV e art. 3º, I, “a” e II, 

todos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, naquilo que couber 

(internação ou internação provisória), inclusive de eventuais novos internos; 

Comunicação quanto a eventual escassez de equipamentos de proteção individual 

(EPIs),tais como álcool em gel, máscaras, luvas e outros insumos de limpeza e higiene 

pessoal destinados aos adolescentes e profissionais lotados na unidade, apontando-se o 

ente responsável pela aquisição e distribuição às unidades socioeducativas (Secretária 

Estadual de Saúde ou próprio DEGASE). 

A recomendação traz ainda adoção de medidas especificas de prevenção à 

transmissão do novo coronavírus, como a comunicação imediata ao Ministério Público 

dos casos de adolescentes ou servidores infectados ou que apresentem sintomas da 

doença, com comprovação de notificação oficial ao Ministério da Saúde por intermédio 

do Sistema Nacional de Atendimento Médico (SINAM), Sistema Read Cap, Plataforma 

COVID ou outra plataforma oficial que esteja sendo utilizada pela Coordenação de Saúde 

Integral e Reinserção Social do DEGASE. Destaca, igualmente, a importância da garantia 

do direito ao banho de sol diário. 

Quanto às medidas específicas de prevenção à transmissão do COVID-19 

destinada aos servidores da unidade é proposto:  

a) Instituir a utilização do uniforme ou vestes de trabalho ao iniciarem o 

turno de trabalho (diferente da utilizada para o deslocamento até a 

unidade);  

b) Adotar providências para evitar o transporte compartilhado de 

adolescentes, garantindo-se a manutenção de distância respiratória mínima 

e a salubridade do veículo;  

c) Disponibilizar aos profissionais de saúde todos os equipamentos de 

segurança necessários ao atendimento de adolescentes com suspeita da 

COVID-19, tais como avental descartável, máscara cirúrgica, óculos de 

proteção e luva descartável, além de outras medidas de segurança já 

regulamentadas pelos órgãos sanitários;  
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d) Os agentes socioeducativos no interior da unidade devem utilizar 

máscara cirúrgica e lavar as mãos com frequência, a cada manuseio de 

chaves, cadeado, algemas, utilizar álcool em gel e realizar a assepsia no 

interior de veículos após a realização de escoltas;  

e) Antecipar, caso ainda não tenha sido realizada, a imunização do vírus 

da gripe comum e do H1N1 para os servidores, o que deve ser acordado 

com a Secretaria Municipal de Saúde;  

 
O Mecanismo entende que essas medidas são importantes de serem adotadas 

pelo DEGASE, uma vez que fora relatado pelos representantes da Defensoria 

Pública e do CEDCA e Presidente da CDSE/OAB em visita realizada na unidade 

CENSE Dom Bosco que os agentes estavam sem máscaras ou luvas, mesmo quando 

abriam os alojamentos. 

O documento ainda explicita a necessidade dos adolescentes e servidores serem 

orientados acerca das medidas de prevenção ao novo coronavírus, tais como, lavar as 

mãos, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar, evitar tocar no rosto, não compartilhar 

objetos de uso pessoal, ser disponibilizado máscaras e luvas quando necessário e efetivar 

a limpeza dos equipamentos de ventilação de forma a evitar a difusão ou multiplicação 

de agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar. 

Entretanto, falar em medidas como separação, distanciamento físico, lavar 

as mãos sistematicamente, higienizar espaços comuns, como forma de evitar 

propagação do vírus, quando a saúde dos adolescentes privados de liberdade é 

desafiada por condições de superlotação, insalubridade das estruturas físicas, falta 

de medicação e material para prover as mínimas condições de higiene pessoal, fazem 

pouco sentido em locais como as unidades do DEGASE, nas quais não existem 

condições reais para realização de tais diretrizes, especialmente se observada a 

urgência que a situação requer.  

Notavelmente, conforme exposto em relatórios de monitoramentos do 

MEPCT/RJ, os adolescentes no CENSE Dom Bosco não possuem material de higiene ou 

roupa suficiente, todos tendo uma troca de roupa, dado este confirmado inclusive pelo 

Diretor administrativo que também nos informou que não autorizava o uso de cuecas. Em 

visita realizada na unidade em 29 de outubro de 2019 houve frequente reclamação quanto 

a escassez de água, que abriria apenas duas vezes por dia por exemplo. 
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Um dos principais pontos da Recomendação em comento do Ministério Público, 

versa sobre medidas de compensação e apaziguamento, de extrema relevância no período 

pós rebelião no CENSE Dom Bosco. São elas: 

a) Garantir a todos os adolescentes o contato telefônico e/ou através das 

redes sociais (tais como, instagram e facebook), bem como outros meios 

de comunicação, com seus familiares e pessoas do passado ou futuro 

convívio, minimamente, uma vez por semana, em tempo que se assegure 

a extensão de todos do grupo;  

b) Nos casos em que os alojamentos não possuam televisão, ampliar o seu 

acesso, bem como garantir a todos os adolescentes o acesso ampliado a 

atividades de leitura, de cunho cultural e esportivo em geral;  

c) Estabelecer espaços de diálogo e esclarecimento para adolescentes 

internos e servidores sobre as normas de prevenção e sensibilização acerca 

da necessidade das restrições impostas;  

d) Garantir o atendimento aos adolescentes com sofrimento mental em 

tratamento, de acordo com o projeto terapêutico estabelecido pelo núcleo 

de saúde mental.  
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III - O DEGASE DURANTE A PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS  
 

 Como toda a sociedade o DEGASE precisou rever seus fluxos e atividades em 

virtude da pandemia do novo coronavírus. A situação demanda novas atuações, inclusive 

criativas, para garantir a integridade física e mental de todas e todas no sistema. O 

DEGASE elaborou um Plano de Prevenção e Mitigação de Danos no dia 13 de março de 

2020 e no dia 01 de abril de 2020 foi aprovado o Protocolo Operacional Padrão de 

enfrentamento do coronavírus no DEGASE.  

O Plano de Prevenção e Mitigação de Danos foi uma demanda do Ministério 

Público ao DEGASE, no início da disseminação comunitária do COVID-19 no Brasil. 

Com o Decreto Estadual nº 46.970 de 2020, as visitas as unidades do DEGASE foram 

suspensas por um período inicial de 15 dias, garantindo a entrega aos adolescentes dos 

pertences trazidos pelos familiares. 

No Plano há a informação de que será criada um espaço para quarentena dos 

adolescentes que ingressarem no sistema no CENSE GCA. Estes ficariam isolados dos 

demais adolescentes e seriam analisados e acompanhados por uma equipe de saúde com 

o intuito de fazer busca ativa para o COVID-19. Ainda é apontado que com a criação do 

espaço próprio para a quarentena, todos os adolescentes recém-ingressos no sistema 

socioeducativo somente seriam encaminhados para alojamentos comuns após a 

permanência no espaço destinado a quarentena. 

Afirma ainda que em todas as unidades de internação seriam disponibilizados 

alojamentos para o isolamento em caso de confirmação de contaminação, se não houver 

necessidade de internação médica ou domiciliar.  Além disso, adolescentes que façam 

parte de grupo de risco seriam identificados por formulário e terão cuidados preventivos 

redobrados. Nos casos de adolescentes em grupo de risco elevado ou com manifestação 

aguda da doença um laudo médico seria enviado ao Poder Judiciário.  

     Uma das ações de prevenção de propagação pelos funcionários estaria na aferição 

diária da temperatura corporal antes de adentrarem as instalações da unidade, com o 

intuito de limitar a entrada de casos suspeitos. Aos servidores idosos e com comorbidade, 

o plano indica que medidas individuais seriam adotadas.  

Máscaras seriam fornecidas aos servidores que tenham contato com adolescentes 

com sintomas da doença e, também, aos envolvidos em serviço de escolta e atendimento 
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técnico. Além disso, haveria ampla divulgação das formas de prevenção e dos protocolos 

aos servidores, por meio de comunicação interna, tais como cartazes, mídias sociais, e-

mail, dentre outros. 

A rotina de limpeza das unidades seria reforçada pela desinfecção com álcool 70% 

em gel de áreas de intenso contato manual, tais como maçanetas, grades, cadeados, 

teclados, corrimões, dentre outros, bem como seria realizada a instalação, em todas as 

Unidades, diversos dispensers para álcool em gel, sabonete líquido e porta-toalha. Do 

mesmo modo, aumentariam a entrega de sabonetes e materiais de higiene pessoal aos 

adolescentes.  

No período de elaboração do plano, o DEGASE afirmou que possuía os materiais 

recomendados pelas autoridades de saúde para atender as demandas de rotina. No entanto, 

por cautela, uma vez que não se pode prever a duração ou tamanho do impacto do vírus 

dentro do sistema socioeducativo, e tendo em vista a dificuldade de comprar tais materiais 

no mercado, foi solicitado à Secretaria de Estado de Saúde (SES) o fornecimento de álcool 

gel e máscaras. Para auferir a temperatura corporal, daqueles que vão ingressar nas 

dependências das unidades, estariam sendo adquiridos pelo próprio DEGASE 

termômetros a laser no mercado varejista. 

No documento ainda há medidas que seguem a orientação da SES, como a garantia 

do fornecimento de água e sabonete para higienização das mãos, manutenção dos 

ambientes ventilados e tentativas de evitar os lugares fechados e com multidões.  

O MEPCT/RJ ressalta que as condições estruturais das unidades do 

DEGASE não são capazes de efetivar essas orientações. Historicamente em nossos 

relatórios de inspeção, colocamos os problemas em relação a ventilação, aeração, 

umidade e mofo, além da superlotação. Os alojamentos são pequenos e cheios e é 

impossível garantir, nas condições atuais, espaços ventilados, abertos e livre de 

grande aglomeração de pessoas. O contrário disso é a realidade das unidades. Além 

disso, inúmeras vezes o Mecanismo denunciou a falta ou racionamento de água e 

sabonetes no DEGASE. Entendemos que a forma ideal de garantir uma melhor 

prevenção da entrada do coronavírus no sistema, é, com o apoio do Sistema de 

Justiça, incidindo em aplicações de medidas em meio aberto.  

Com o avanço da pandemia e a prorrogação das medidas restritivas de circulação 

no estado, o DEGASE elaborou um Plano Operacional para os Trabalhadores do 

DEGASE aprovando um Protocolo Operacional Padrão (POP) de enfrentamento do novo 

coronavírus no sistema, sob orientação da Coordenação de Saúde do DEGASE e do 
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Núcleo de Promoção à Saúde do Trabalhador (NUPST), com medida de prevenção e 

monitoramento da infecção pelo COVID-19 para os servidores no Sistema 

Socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro. Tal documento foi aprovado do dia 1º de 

abril de 2020 e divulgado no dia 06 do mesmo mês.  

O POP tem o intuído de organizar as ações de emergência em saúde necessárias 

em virtude da pandemia de COVID-19 e tem o objetivo de orientar as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio e propagação do vírus, orientando profissionais 

para casos suspeitos, confirmados e contactantes, com a finalidade de estabelecer fluxos 

de atendimentos aos servidores do DEGASE.  

O Protocolo orienta atividades de higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

incentiva manter os ambientes ventilados naturalmente. Visa também a identificação dos 

servidores que se enquadram no grupo de risco e solicita a flexibilização das condições 

de trabalho, o afastamento temporário de maiores 60 anos, gestantes e pessoas com 

comorbidade. Ainda aparece como atividade a identificação de servidores com febre ou 

outros sintomas, senda auferida sua temperatura, e a partir da identificação de tal situação, 

o funcionário será encaminhado a uma avaliação médica e se necessário terá atestado para 

afastamento. Os servidores com exames positivos devem encaminhar seu atestado e cabe 

aos gestores buscar os contactantes na unidade, afastando-os por sete dias, em caso de 

não haver sintomas poderão retornar ao trabalho. Salienta também a necessidade de 

verificação da situação vacinal para gripe dos funcionários e internos, sendo a vacinação 

ofertada conforme o calendário municipal.  

Aos servidores em contato direto com suspeitos ou confirmados serão 

disponibilizadas máscaras, alertando ainda para a importância de se ter um estoque 

mínimo nas unidades. Os agentes do transporte deverão utilizar máscaras e luvas durante 

todo o deslocamento.  

No que tange às medidas de proteção coletiva, a unidade deve disponibilizar 

álcool gel 70% nos principais pontos de assistência e circulação, sabão liquido e toalhas 

descartáveis nos banheiros e consultórios, incentivando o uso de utensílios descartáveis e 

de lixeira de risco biológico para descarte de máscaras e luvas. 

Monta também um cenário de plano assistencial que prevê a atualização de dias e 

horários dos profissionais de saúde, bem como tem como objetivo estabelecer o estado 

de emergência sanitária, listar de equipamentos e insumos a serem adquiridos em caráter 

emergencial, definir espaço de isolamento das unidades e ainda se referir à possível 

dificuldade de deslocamento geográfico do servidor. 
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Esses foram os documentos oficiais que o MEPCT/RJ teve acesso sobre 

medidas e ações coletivas para o enfrentamento da COVID-19 no sistema 

socioeducativo. Podemos perceber que a maior preocupação institucional é com o 

servidor, que claro é o maior agente propagador da doença neste momento.  

Contudo, nos chama a atenção a falta de estratégias que garantam o bem-

estar físico e mental dos adolescentes que estão privados de liberdade. É sabido que 

a inserção no sistema já produz dor e sofrimento na vida dos adolescentes. Em 

tempos de pandemia esse cenário é potencializado. Tal se dá por uma série de 

motivos como a interrupção das atividades escolares e a alteração das rotinas de 

atividades dentro das unidades socioeducativas, gerando maior ociosidade aos 

adolescentes, assim como pela falta de informação sobre a situação de saúde e 

financeira de seus familiares, o que, por sua vez, também produz ansiedade. É 

extremamente relevante que se construa ações que possam garantir o acesso a 

atividades educativas, lúdicas e de cultura e lazer, apostando na capacidade criativa 

e disponibilidade de cada funcionário das unidades, com o intuito de provocar a 

diminuição das tensões e potenciais conflitos no espaço.  

 

3.1 – SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E TORTURA 

 

 Na segunda semana de abril a equipe do Mecanismo passou a receber diversas 

denúncias de familiares e de atores da sociedade civil acerca do uso de violência contra 

os adolescentes no CENSE Dom Bosco, inclusive com suspeita de morte na referida 

unidade. Cabe registrar que no ano passado o Mecanismo realizou 03 (três) visitas no 

centro em comento e todas as vezes após alguma situação de tensionamento, como: 

tentativa de rebelião, morte de adolescente, incêndio. Ressalta-se que todos os episódios 

foram marcados pela utilização de armas menos letais e por agressões por parte dos 

agentes de segurança socioeducativa da referida unidade ou por aqueles agentes que 

integram a Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT) ou Grupo de Apoio Rápido 

(GAR), conforme consta nos relatórios de visita do Mecanismo.  

Assim, apontamos que de forma geral, o tratamento dispensado aos 

adolescentes privados de liberdade no Rio de Janeiro viola o exercício da proteção 

integral e desconsidera o adolescente como pessoa em sua condição peculiar de 

desenvolvimento. A prevenção à tortura e outros tratamentos, penais, cruéis, 

desumanos e degradantes para esse público passa, necessariamente, pelo 
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entendimento que a aplicação de medidas privativas ou restritivas de liberdades 

deve ser o último recurso, conforme preconizam todas as normativas voltadas à 

garantia dos direitos humanos, ainda mais durante a pandemia de COVID-19, no 

qual essa  torna-se a medida preventiva mais eficaz. 

 Diante das denúncias e do conhecimento da visita no CENSE Dom Bosco, 

realizada por representante da Defensoria Pública e representante do CEDCA e 

CDSE/OAB, realizou-se contato telefônico com o objetivo de trocar informações e 

articular possíveis estratégias para enfrentamento da situação. No contato telefônico com 

a representante do CEDCA e Presidente CDSE/OAB, foi informado que foi noticiado, 

durante a visita de pascoa, que três dias antes ocorrera um incêndio em um alojamento, o 

que se verá detidamente no capítulo 3 deste relatório. Destacou ainda ser perceptível que 

os profissionais não estavam utilizando EPI’s, destacando três direitos perdidos pelos 

adolescentes nesse período de quarentena, quais sejam: Convivência Familiar e 

Comunitária, Educação e Saúde. De modo mais pormenorizado elaboramos tais 

violações: 

 

 À convivência familiar, por terem sido suspensas as visitas e a unidade não ter 

conseguido realizar vídeo conferência com todos os adolescentes; 

 À educação, havendo dúvida quanto as propostas pedagógicas alternativas 

apresentada aos adolescentes pela instituição; 

 À saúde, já que adolescentes com sintomas de gripe estavam sendo colocados em 

um alojamento sem luz e alagado, com outros adolescentes sem sintomas de 

síndrome gripal, não sendo os adolescentes sintomáticos encaminhados para o 

serviço de saúde da unidade. 

 

No dia 18 de abril de 2020 tal situação se torna ainda mais aguda, com a ocorrência 

de rebelião na unidade socioeducativa de internação e internação provisória, qual seja o 

CENSE Dom Bosco. Foi veiculado pela mídia7 que o Batalhão do Choque foi acionado 

e entrou na unidade socioeducativa. Importante destacarmos que no ano de 2012 o 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) elaborou o seu Plano de 

                                                           
7 Disponível em : https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/18/pm-do-rj-e-acionada-para-

rebeliao-em-unidade-de-internacao-para-menores-na-ilha-do-governador.ghtml 

about:blank
about:blank
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Segurança Socioeducativa8, no qual assume que a política de segurança socioeducativa 

no Estado do Rio de Janeiro é pautada pelo uso progressivo da força. Desta forma, de 

acordo com o referido plano, a segurança socioeducativa “considera que o primeiro passo 

para a prevenção e o enfrentamento de situações-limite nas unidades de privação e 

restrição de liberdade é o reconhecimento da existência dos riscos, o seu potencial 

desagregador e os danos que podem trazer para cada um e para todos”. Assim, se a 

premissa para a execução da política socioeducativa no estado do Rio de Janeiro é a 

de que há riscos para a segurança de adolescentes e profissionais, devemos 

pressupor que a atenção para estas situações limites devem ser redobradas, e os 

procedimentos a serem adotados pela gestão da unidade, definidos no documento 

supracitado, de conhecimento de todos aqueles envolvidos na segurança e na 

execução da política. 

 O conceito norteador da política de segurança do DEGASE, como dito 

anteriormente é o do “uso progressivo da força”, este conceito, desenvolvido 

primeiramente para nortear a ação policial em todo o território nacional, ao ser adaptado 

para a realidade do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, sofreu pequenas alterações 

explicitadas no documento, tal como a não utilização do último grau do uso da força, qual 

seja, a violência letal. 

 Ocorre que neste caso não temos elementos que nos permitam analisar se os 

procedimentos definidos no plano de segurança do DEGASE foram adotados 

corretamente. De acordo com o Plano de Segurança Socioeducativa do DEGASE, cabe 

à direção da unidade solicitar, caso seja necessário, apoio da Polícia Militar para o 

cercamento do perímetro externo da unidade9. Ocorre que não está previsto quando ou 

quem autoriza a Polícia Militar a adentrar na unidade, como ocorreu no caso veiculado 

pela mídia. 

 Neste sentido, apenas como elemento de análise do ocorrido, em setembro de 

2011, o Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU (SPT) esteve em visita oficial ao 

Brasil para a realização de inspeções nas unidades de privação de liberdade em diferentes 

Estados. Entre estas unidades, estavam algumas unidades vinculadas à Fundação Casa, 

responsável pela gestão dos Sistema Socioeducativo no estado de São Paulo. Uma das 

                                                           
8 O regimento interno da instituição publicado em 2019 remete ao Plano de segurança quando trata do 

eixo de segurança. Ambos documentos disponíveis em: www.degase.gov.br 
9 Alínea e, artigo 20 do item Ação Interventiva. 
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grandes falhas na segurança destas unidades identificadas pelos representantes da ONU 

foi o acionamento sistemático da Polícia Militar para a administração de situações de crise 

nas unidades. Neste sentido, recomendou o SPT: 

O uso da “tropa de choque” deve ser limitado a casos excepcionais e 

autorizado apenas pela mais alta autoridade estatal relevante, de acordo 

com critérios claros e estabelecidos. Relatar cada operação e empreender 

o monitoramento externo das mesmas deve ser obrigatório.10 

 Desta forma, tal qual recomenda o SPT no caso de São Paulo, entendemos 

ser de suma importância o estabelecimento de competências para a autorização do 

uso de forças policiais no interior da unidade socioeducativa, como forma de 

viabilizar a responsabilização da autoridade competente em caso de abuso no uso da 

força contra adolescentes privados de liberdade.  

 Nesta situação específica nos falta elementos para responder questões como: 

1- Quem solicitou a presença do Batalhão de Choque e quem autorizou o ingresso 

do mesmo no interior da unidade socioeducativa? 

2- O Batalhão de Choque teve contato com os adolescentes? Se sim, quais 

procedimentos foram estabelecidos? 

3- Foi utilizado armamento menos letal? Quais? 

Importante destacar, que após veiculação da mídia da rebelião foi realizada 

reunião virtual entre os seguintes atores: Ministério Público, Defensoria Pública, VEMSE 

e OAB, tendo os mesmos se deslocado para a unidade após o termino da rebelião. É 

fundamental destacar, a relevância desta pronta resposta do sistema de garantias. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 

Relatório sobre a visita ao Brasil do Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Genebra, 2012. 



 

26 
 

IV – AS AÇÕES DO MECPT/RJ NO ENFRENTAMENTO A 

COVID-19 NO DEGASE 
 

 O MEPCT/RJ, diante das restrições colocadas em relação ao contato social, 

respeitando a emergência em saúde pública para evitar a propagação do COVID-19 e 

levando em consideração o preceito fundamental de prevenção a tortura, vem se 

articulando com autoridades relevantes como Ministério Público, Defensoria Púbica e 

organizações da sociedade civil na busca por informação e fomentação de estratégias para 

o enfrentamento da situação do DEGASE. Ademais, buscamos nos manter em contato 

com redes de familiares de pessoas privadas de liberdade o que nos permite, através do 

cruzamento de informações e dados, o conhecimento da realidade apresentada na 

tentativa de reduzir a possibilidade de que sejam perpetradas quaisquer formas de 

tratamento desumano, cruel ou degradante contra as pessoas privadas de liberdade. 

 Diante disso, em relação ao sistema socioeducativo fluminense, abaixo relatamos 

as nossas ações diretas com o DEGASE com a finalidade de compreender as dinâmicas 

que estão colocadas nesse cenário e recomendar ações que possam contribuir para a não 

violação de direitos de adolescentes e jovens. 

 No dia 16 de março de 2020, assim que o governador do estado do Rio de Janeiro 

decretou medidas de distanciamento social, o DEGASE suspendeu as visitas de familiares 

nas unidades. Por tal razão, fizemos contato telefônico com o Subdiretor Geral do 

DEGASE, para compreender melhor as medidas adotadas pela instituição durante a 

pandemia. 

 Nos foi dito que sobre higienização, havendo uma proposta de disponibilização 

de álcool em gel e sabão para adolescentes e funcionários. As máscaras seriam 

distribuídas, nesse primeiro momento, apenas para os profissionais de saúde e para 

adolescentes que apresentassem sintomas. Fica como tarefa para os coordenadores dos 

plantões, o uso do termômetro para monitorar a temperatura corporal de todos os agentes 

socioeducativos no início de suas atividades diária nas unidades, com a intenção de 

diminuir a possibilidade de contágio.  

 Afirmou ainda que não há casos suspeitos até o momento, seja de adolescentes ou 

funcionários. No que concerne ao CENSE GCA, esta será a unidade com maior nível de 

monitoramento, uma vez que é a porta de entrada para o sistema. Os adolescentes que 

entrarem no mesmo dia permanecerão juntos no mesmo alojamento por pelo menos 48h 
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e passarão por triagem de saúde. Não havendo sintomas seguirão para o CENSE Dom 

Bosco; caso haja, todos permanecerão juntos no GCA.  

 Quanto às audiências para os adolescentes em internação provisória, medida que 

não pode ultrapassar 45 dias, foi dito ao subdiretor que a previsão é de não haver nenhuma 

audiência nessa semana, havendo nas semanas seguintes uma expectativa de audiência 

por videoconferência. Por isso, a direção geral estava organizando um espaço com 

computadores e acesso à internet na quadra do CENSE GCA.  

 Há ainda a informação de que, caso haja necessidade de alteração dos locais de 

acautelamento, hoje no CENSE Barreto, em Niterói e no anexo ao NAAP, no centro do 

Rio, seriam disponibilizados alguns alojamentos recém reformados do CENSE GCA para 

esses adolescentes, uma vez que poderiam ser garantidos o atendimento à saúde nesse 

espaço.  

 Quanto às visitas, no sábado anterior a conversa por meio telefônico já não havia 

sido possível a realização dessas, porém o subdiretor afirma que todos os familiares que 

estiveram nas unidades foram recebidos pela equipe técnica ou direção e que foi explicado 

o motivo da suspensão. Ainda assim, todos os pertences levados foram acolhidos e 

entregues aos adolescentes, ação que deve continuar nos dias previstos anteriormente 

como de visita. Contudo, a direção ainda não tinha pensando em uma estratégia que 

garantisse o direito ao convívio familiar nesse cenário. Então, o MEPCT/RJ, entendendo 

como um direito primordial dos adolescentes e a importância de garantir esse diálogo 

com a finalidade de diminuir os múltiplos sentimentos dos atendidos e dos familiares, 

propomos que fosse estabelecido, semanalmente, um contato telefônico por adolescente 

através da equipe técnica. O subdiretor afirmou que ainda não havia uma alternativa 

institucional para isso àquele tempo, mas que levaria a proposta com o intuito de mensurar 

a possibilidade.  

Com esse diálogo, o MEPCT/RJ enviou o ofício nº 033/2020, no dia 19 de março, 

para a Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas de Infância e Juventude e Idoso 

(CEVIJ), solicitando informações sobre as audiências de apresentação e enfatizando a 

nossa preocupação com o prazo de 45 dias para internação provisória. Nos foi respondido, 

no dia seguinte que na capital as audiências de apresentação seriam realizadas por 

videoconferência e que nenhuma adolescente ficaria internado além do prazo. 

Ainda no dia 19, enviamos o ofício nº 034/2020, solicitando que fosse garantido 

a possibilidade de contato telefônico entre um familiar e o adolescente por intermédio da 

equipe técnica, uma vez por semana. Fazendo isso diariamente em pequenos grupos, por 



 

28 
 

alojamento, seria garantido o convívio, ainda que limitado, mas seguro, dos adolescentes 

e seus familiares, além de reduzir as preocupações inerentes ao contexto atual. 

No dia 25 de março, o subdiretor entrou em contato com o Mecanismo informando 

que tinham iniciado nesta data o contato com os familiares, via ligação telefônica no 

CENSE Dom Bosco. Afirma ainda que o retorno tem sido bom e que tentariam fazer o 

maior número de ligações possíveis.  

 Ainda nos foi respondido em ofício sobre essa questão, via coordenação de 

Serviço Social, no dia 06 de abril, que além do meio telefônico, o WhatsApp também 

estaria sendo utilizado. Avaliam que essa dinâmica tem impactado na diminuição de 

angústia dos familiares e adolescentes. 

 O MEPCT/RJ entende como boa prática a ser replicada em outros espaços 

de privação de liberdade a garantia do direito a convivência familiar em tempos de 

pandemia do coronavírus. Afirmamos que isso se constitui como um direito e não 

um benefício e por isso é necessário a garantia, mesmo que haja muitos limites 

provocados pelos impactos do COVID-19 em toda a sociedade. A organização e o 

esforço do DEGASE em garantir esse direito por meios alternativos evidencia que é 

possível esse tipo de atuação e seus reflexos são positivos tanto nos adolescentes 

quanto aos seus familiares. 

 A presidente da Comissão de Direito Socioeducativo da OAB/RJ e o coordenador 

da pauta socioeducativa do CDEDICA, fizeram uma visita ao Dom Bosco no domingo 

de páscoa. Além da distribuição de bombons aos adolescentes, eles puderem ouvi-los 

rapidamente e tomaram conhecimento de um incêndio na semana anterior que tinha 

resultado em 10 meninos conduzidos ao hospital, sendo três com ferimentos da 

queimadura, incêndio este que não foi comunicado aos órgãos competentes. 

 Com as demandas apresentadas por esses atores, acrescida das denúncias 

conforme exposto acima, retornamos contato com o DEGASE em uma reunião para a 

qual fomos convidados, no qual estariam presentes com a direção geral do DEGASE, 

Defensoria Pública, Ministério Público e OAB, no dia 14 de abril. 

 Diante dos questionamentos o diretor geral do DEGASE informou que no dia 13 

de abril, dia seguinte a visita, foram feitos 67 vídeos conferências entre os adolescentes e 

seus familiares e acreditava que até o final daquela semana iria conseguir realizar o 

contato de todos os 265 adolescentes que se encontravam na unidade CENSE Dom Bosco. 

Informou ainda que os contatos telefônicos com os familiares estavam demorando, pois, 

os mesmos precisam acontecer na presença da equipe técnica e que esse setor havia 
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solicitado flexibilização da carga horária, o que foi revisto pela direção geral, uma vez 

que o atendimento técnico e atividade fim na socioeducação. 

 Foi frisado que no dia da reunião ocorrera a vacinação de todos os adolescentes, 

conforme calendário de vacinação da SES para H1N1. 

Em relação à educação e às atividades propostas as representantes da coordenação 

de educação, cultura, esporte e lazer (CECEL) -  núcleo do DEGASE que estrutura as 

atividades educacionais - informaram que iniciaram oficina de confecção de cartas nas 

unidades localizadas na Ilha do Governador e que estão buscando empréstimos de livros 

para as unidades, para que os mesmos sejam disponibilizados aos adolescentes nos 

alojamentos.  

O Mecanismo aproveitou a oportunidade para perguntar para o diretor se de fato 

houve morte no CENSE Dom Bosco, conforme relatado por familiares e o mesmo 

afirmou que não, falando sobre os incêndios (Ocorridos na Escola João Luiz Alves e Dom 

Bosco) e a “bateção” de chapa que houve na unidade de Volta Redonda após um 

adolescente retornar do hospital e ser separado dos demais adolescentes na unidade. 

Também questionamos a forma como as unidades estão operacionalizando vídeos 

chamadas, sendo respondido pelo Diretor Geral que a meta é realizar 50 ligações por dia, 

e que para isso utilizará os telefones celulares dos diretores dos CRIAD’s. De acordo com 

o diretor a única unidade com dificuldade em conseguir garantir esse direito era a de 

Campos dos Goytacazes. 

Sobre as medidas de prevenção a COVID-19 informou que a coordenação de 

saúde elaborou um protocolo, com base nas orientações passadas pela SES realizada em 

março, decidindo não ter em posse testes para Coranavírus, uma vez que a instituição não 

teria onde guardar e profissionais para manusear, privilegiando a rede de saúde 

extramuros. Para tanto identificou hospital de referência nos municípios onde há unidades 

de internação e internação provisória. Sobre EPI’s informou que o DEGASE recebeu e 

os distribuiu para os funcionários, como também produziu material com informações e 

orientações quanto ao seu uso. Informou ainda que o Degase adquiriu oito (08) 

pulverizadores mecânicos para a realização da higienização das unidades 

socioeducativas.  

Sobre a preocupação do MEPCT/RJ em relação ao CENSE Dom Bosco, o diretor 

informou que pretende dividi-lo em duas unidades distintas com execução de internação 

e internação provisória com capacidade para 90 adolescentes em cada unidade, além da 

transformação do CRIAD Bonsucesso em unidade para internação provisória. Por sua vez 
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haveria um novo espaço para transferência do CRIAD, dessa forma não perderia uma 

unidade de semiliberdade.  

Neste mesmo dia, à noite, aconteceu novo incêndio no CENSE Dom Bosco como 

noticiado na mídia. Diante desse quadro, fizemos contato com a direção da unidade no 

dia 15 de abril. O diretor nos disse que o incêndio foi protagonizado por três adolescentes 

que estavam em um alojamento recém reformado no prédio do antigo Padre Severino. 

Esse é um espaço que o MEPCT/RJ solicita a desativação desde a construção dos novos 

prédios da unidade em 2012, tendo em vista sua estrutura muito antiga e inadequada, 

sendo espaço de acolhimento de adolescentes desde a década de 1940. A solicitação dos 

adolescentes, segundo a direção, era por melhorias. Todos foram levados à delegacia e 

dois deles permaneceram por serem maior de 18 anos de idade.  

 Já o incêndio da semana anterior, já mencionado acima, o diretor relata que foi 

motivado pela impossibilidade de desligamento de três adolescentes, mediante solicitação 

jurídica, porque não conseguiram contato com seus respectivos familiares. Isso provocou 

revolta nos adolescentes que dividiam os alojamentos com eles, que entenderam que a 

falta de desligamento se deu por algum problema da unidade. Por isso, dois alojamentos 

queimaram colchões e o incêndio tomou maiores proporções. Oito adolescentes foram 

conduzidos para o hospital e sete foram liberados em seguida. Um adolescente sofreu 

queimaduras leves nas orelhas e braços, sendo liberado pouco depois, seguindo em 

tratamento na unidade.  

  Com as informações colhidas nos últimos dias, o MEPCT/RJ entendeu como 

necessidade o envio de ofícios para todas as unidades de internação do estado, bem 

como, para a direção geral. Foram enviados no dia 16 de abril todos os ofícios. Nos 

ofícios para as unidades solicitamos o efetivo de adolescentes na unidade, o registro 

de incidentes do último mês, o quantitativo de adolescente no seguro, no caso da 

unidade feminina o quantitativo de gestantes e a lista de funcionários da unidade. 

Questionamos ainda quais as medidas de prevenção a COVID-19 que tem sido 

executada, o quantitativo de EPIs disponíveis, a forma de acesso dos adolescentes 

aos materiais de higiene, o quantitativo de adolescentes pertencentes ao grupo de 

risco, quantitativo de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 na unidade, tanto 

de adolescentes quanto de funcionários, o fluxo de saúde adotado em caso de 

suspeita, e ainda qual espaço da unidade foi destinado ao isolamento nos casos de 

suspeita e se há adolescentes nesse local. Por fim, ainda provocamos em relação as 
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estratégias de acesso ao direito a convivência familiar e ações educativas, lúdicas e 

de cultura e lazer durante a pandemia.  

 No dia 17 de abril, o CENSE GCA e o CENSE PACGC responderam os ofícios 

enviados. No CENSE PACGC, unidade de internação e internação provisória, havia 20 

adolescentes majoritamente da capital, sendo quatro em internação provisória. A direção 

afirma não ter ocorrido nenhum incidente grave no último mês, também não havendo 

adolescentes no seguro, gestantes ou pertencentes aos grupos de risco. 

Há uma média de 9 a 13 agentes de segurança socioeducativos por plantão, em 

cada um tendo entre três e cinco agentes feminina, ou seja, os plantões são compostos 

majoritamente por homens. A equipe técnica conta com quatro assistentes sociais e 

psicólogos, duas pedagogas e uma musicoterapeuta. A equipe de saúde é formada por um 

médico, duas dentistas, uma nutricionista, uma enfermeira e quatro técnicas em 

enfermagem.  

A unidade ainda informa que tem sido executada as medidas de prevenção do 

plano do DEGASE, relatando que a unidade tem recebido semanalmente 50 máscaras 

descartáveis, 200 luvas descartáveis e óculos de proteção para todos os servidores, além 

de máscaras do modelo N95 e óculos de proteção para a equipe de saúde. As adolescentes 

têm tido acesso ao sabonete líquido nos alojamentos e na rotina da unidade, havendo 

também a aferição de temperatura das adolescentes, tendo sido estabelecido um 

monitoramento de saúde mais próximo.  Além disso, tem ocorrido semanalmente a 

desinfecção da unidade e duas vezes por semana dos alojamentos. 

Há um caso suspeito e um confirmado de COVID-19 em funcionários. Embora 

não haja adolescentes em quarentena, dois alojamentos estão destinados a essa função. 

As adolescentes realizam semanalmente contato com seus familiares e tem ocorrido 

atividades desportivas, música, dança, sala de vídeo e tv e sala de leitura. 

 Essa unidade feminina é a única no Rio de Janeiro e guarda algumas 

peculiaridades das demais unidades, por atuar com número reduzido e ter condições 

estruturais satisfatórias. As demais unidades masculinas e maiores enfrentam outros 

desafios como veremos a seguir, ainda que algumas também sejam diferenciadas.  

 O CENSE GCA contava, no dia 17 de abril, com 23 adolescentes, sendo um 

desses no seguro da unidade e nenhum deles apresenta comorbidades. Não há registros 

de incidentes no último mês.  Também não há casos suspeitos ou confirmados de COVID-

19 de adolescentes na unidade.  
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 A unidade conta com 11 agentes em quatro plantões, três assistentes sociais, duas 

psicólogas e uma pedagoga atuando na equipe técnica e a equipe de saúde conta com dois 

médicos, um psiquiatra, dois dentistas e quatro técnicos em enfermagem exercendo suas 

atividades atualmente, além dos demais profissionais administrativos.  

Sobre a disponibilidade de insumos para COVID-19, semanalmente a direção 

recebe 04 vasilhames de álcool gel 70% de 5L, 300 máscaras cirúrgicas descartáveis e 

duas caixas com 100 unidades de luvas descartáveis, além de 10 máscaras N95, 100 

máscaras descartáveis e 02 vasilhames de álcool gel 70% para a enfermagem.  Esses 

materiais são para servidores em contato com casos suspeitos, aos adolescentes suspeitos 

e aos profissionais de saúde durante atendimento ao adolescente.  

Caso os profissionais de saúde identifiquem adolescentes com sintomas, a 

situação é informada imediatamente a Coordenação de Saúde do DEGASE e o mesmo 

será isolado, passando a receber o monitoramento das funções vitais e sendo encaminhado 

para avaliação médica na primeira hora. São seis alojamentos destinados a quarentena 

dos adolescentes ingressantes e um desses para casos suspeitos, se houver. 

A equipe técnica tem realizado contato telefônico com as famílias dos 

adolescentes e informam a situação do adolescente, também orientando sobre o 

andamento processual e agendamento de audiências. Há uma garantia de contato entre 

adolescentes e responsáveis semanalmente.  

Quanto as demais atividades educativas e afins, o CENSE GCA tem uma 

particularidade por se tratar de uma unidade para acautelamento por pouquíssimo tempo. 

Porém, com a pandemia, os adolescentes têm ficado por um período mais longo no local 

durante a quarentena e a direção tem disponibilizado revistas e gibis aos adolescentes. 

Contudo enfatiza que o número de entradas caiu drasticamente e por isso tem alcançado 

seus objetivos neste momento. 

Os ofícios enviados para o CENSE Dom Bosco, a Escola João Luis Alves, o 

CENSE Ilha, o CAI-Baixada, CENSE em Volta Redonda e o de Campos não foram 

respondidos até o momento.  

Ainda no dia 16 de abril, enviamos o ofício nº 056/2020 para a direção geral do 

DEGASE, no qual requisitamos, com base no Plano de Prevenção e Mitigação de Danos 

do DEGASE e nos diálogos com a direção geral as seguintes informações: 
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1- Capacidade de todas as unidades do DEGASE, inclusive com as modificações, 

ainda que temporárias, para alocação em tempos de COVID-19, de forma 

específica.  

2- Quais CRIAADs estão sendo utilizados para internação provisória?  

3- Houve remanejamento de funcionários em virtude da COVID-19? Estão todos 

com a mesma carga horária? Algum público está com atividades em home 

office? Como estão alocados os funcionários que pertencem aos grupos de 

risco? 

4- Quais são as medidas de prevenção ao COVID-19 executadas atualmente? 

5- Quantitativo de EPIs disponíveis e como foi a distribuição por unidade? 

6- Quais e quantos materiais de higiene foram distribuídos as unidades? 

7- Há casos suspeitos ou confirmados na unidade? De adolescentes e/ou 

funcionários. Quantos? 

8- Qual o fluxo de saúde executado pela unidade, em caso de suspeita de COVID-

19? 

9- De que forma e quantos adolescentes foram alcançados, com as estratégias de 

garantia ao convívio familiar, durante a suspensão das visitas; 

10- Quais as estratégicas educativas, lúdicas e de cultura e lazer que estão sendo 

adotadas durante o período da pandemia, em virtude da paralisação das 

atividades escolares e profissionalizantes? 

Alguns dos questionamentos realizados pelo MEPCT/RJ ao DEGASE foram 

respondidos, sendo elaborados no item deste Relatório, atualizados 

quinzenalmente no respectivo capítulo. 
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V- INFORMAÇÕES ATUALIZADAS 
 

 Novas informações vão surgindo ao longo das semanas, elas são múltiplas e 

correspondem a novas diretrizes de organismos internacionais e nacionais, novas ações 

do judiciário estadual, do próprio DEGASE e da interlocução com o MEPCT/RJ.  

 Por isso, abrimos essa nova sessão. Aqui, vamos expor as informações em que 

tivermos acesso ao longo da pandemia do coronavírus no sistema socioeducativo do Rio 

de Janeiro, de toda ordem.  

 

5.1 – Dados recebidos entre 27/04 a 08/05  
  

Documentos internacionais, nacionais e estaduais sobre COVID-19 no Sistema 

Socioeducativo  

  

- CIDH faz uma comunicação sobre as consequências da pandemia em crianças e 

adolescentes   

  

No dia 27 de abril, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

reiterou sua preocupação com a pandemia, agora com medidas que garantam os direitos 

de crianças e adolescentes11. Como no início da pandemia, a centralidade dos riscos eram 

para idosos e pessoas com comorbidades, o público infanto-juvenil ficou um tanto 

descoberto com medidas voltadas especialmente para eles. Contudo, com o avanço da 

doença, os boletins epidemiológicos demonstraram que a saúde dos jovens pode ser 

gravemente afetada. E alerta, “no Brasil, nove crianças e adolescentes morreram como 

consequência da infecção pelo COVID-19. Embora a taxa de mortalidade seja baixa para 

esse grupo populacional, pesquisas científicas recentes indicam que a infecção pelo vírus 

pode ter sérias consequências para diferentes órgãos do corpo”. A CIDH também traz 

dados sobre a violência produzidas nos corpos infanto-juvenis na América, sobretudo na 

América do Sul, que incluem castigos físicos e agressões psicológicas, e ainda o recorte 

                                                           
11 http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/090.asp 

 

http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/090.asp
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de gênero. Nesse contexto, a CIDH recomenda o fortalecimento dos sistemas de proteção 

e denúncia de abusos e violência pelos Estados.    

A CIDH ainda trata do direito à educação, com as aulas suspensas, é importante a 

garantia dos estudos com métodos alternativos. E salienta que as atividades devem 

privilegiar o fortalecimento dos laços familiares com comunicação e conteúdo acessíveis. 

Entende que a educação a distância tem sido a ferramenta mais utilizada, porém adverte 

para a problemática da desigualdade digital, e por isso, “a Comissão recomenda que os 

Estados usem os distintos meios de comunicação para garantir o acesso à educação de 

todas as crianças sem nenhum tipo de discriminação. Além da necessidade de garantir 

que o aprendizado on-line não amplie as desigualdades existentes ou substitua a interação 

aluno-professor”.  Em relação aos adolescentes privados de liberdade, em acordo com a 

comunicação sobre os direitos de todas as pessoas privadas de liberdade durante a 

pandemia, a CIDH reitera:   

  

“a necessidade de os Estados adotarem medidas para prevenir o 

contágio, reduzir a superlotação nas unidades e avaliar as medidas de 

privação de liberdade, privilegiando aquelas alternativas ao 

confinamento. A Comissão também adota como suas as diretrizes do 

Comitê dos Direitos da Criança de que os Estados devem fornecer às 

crianças que não podem ser libertadas os meios para manter contato 

regular com suas famílias, diante de medidas aplicadas para restringir 

as visitas. Embora essas medidas restritivas possam ser consideradas 

necessárias a curto prazo, se vigentes por longos períodos elas terão um 

efeito negativo acentuado nos adolescentes. Da mesma forma, os 

Estados devem prestar assistência a crianças e adolescentes com 

referentes adultos privados de liberdade, favorecendo medidas 

alternativas à prisão, sempre que possível, e garantindo o contato 

familiar por meios apropriados que cumpram as recomendações das 

autoridades sanitárias”.   

  

Por fim, ao terminar a CIDH faz recomendações especificas para além da 

Resolução nº 01/20 sobre pandemia e direitos humanos nas Américas. Destacamos as 

seguintes:   

  

1) Fortalecer a proteção de crianças e adolescentes, especialmente 

aqueles que não têm assistência familiar e que estão em instituições 

de assistência - e impedir a disseminação do COVID-19, 

implementando medidas que considerem suas particularidades 

como pessoas em estágio de crise desenvolvimento e que atendam 

aos seus interesses o mais amplamente possível. A proteção deve, 

tanto quanto possível, garantir os laços familiares e comunitários.  
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2) Diante de situações de violência, recomenda-se adotar medidas 

para prevenir abusos, violência familiar, discriminação, abuso e 

exploração de crianças e ativar campanhas de conscientização e 

disseminação de números de telefone de denúncias, além de atuar 

com a devida diligência diante das denúncias feitas.  

 

3) Possuir mecanismos que permitam às crianças continuar com o 

acesso à educação e com incentivos que sua idade e nível de 

desenvolvimento exijam. Os Estados devem garantir que meninas 

e meninos com algum tipo de deficiência possam acessar a 

educação on-line sem exclusão, por meio de sistemas de apoio, 

estratégias de comunicação e conteúdo acessível.  

  

  

- Cartilha da FIOCRUZ sobre COVID-19 e população privada de liberdade  

  

No dia 30 de abril, a FIOCRUZ lançou um conjunto de cartilhas temáticas12 sobre 

saúde mental e atenção psicossocial na pandemia COVID-19, e há uma destinada a 

população privada de liberdade.  Nesse documento há um espaço reservado para a saúde 

dos adolescentes e jovens privados de liberdade no sistema socioeducativo. A cartilha 

alerta para o desafio que é assegurar o direito a saúde nos espaços de internação e 

semiliberdade. Identifica que os maiores problemas de saúde no sistema são as doenças 

de pele, infecções sexualmente transmissíveis, problemas de saúde bucal e transtornos 

mentais, sobretudo com relação ao uso de substâncias psicoativas, a automutilação e a 

ideação suicida. Consideram ainda a dificuldade com as condições de higiene, segurança 

e acesso a saúde física e mental, além da falta de medicação, insumos básicos e número 

insuficiente de profissionais da saúde nas unidades. Com as visitas familiares e as 

consultas periódicas no SUS suspensas, o FIOCRUZ afirma que é necessária   

  

[...] ações de cuidado em saúde no sistema socioeducativo devem 

também levar em consideração a adoção de estratégias de prevenção de 

ISTs, preconizadas nas três versões da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime 

de Internação e Internação Provisória – PNAISARI (Portaria 

Interministerial 1426, 2004; Portaria 647/2008; Portaria 1082, 2014), 

uma vez que as relações sexuais entre os adolescentes e jovens 

internados ocorrem com frequência. (FIOCRUZ, 2020, p. 7-8)  

  

                                                           
12 Disponível em: 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wpcontent/uploads/2020/04/cartilha_sistema_prisional.pdf 

 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wpcontent/uploads/2020/04/cartilha_sistema_prisional.pdf
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Nesse sentido, a FIOCRUZ reuniu algumas medidas que considera primordiais 

para lidar com a pandemia nos espaços de privação de liberdade, a saber:   

  

1. Para prevenir a disseminação do vírus, orienta-se algumas mudanças 

na rotina, como a suspensão da entrada de visitantes, o aumento do 

tempo de banho de sol, a separação de presos idosos e doentes crônicos, 

assim como a disponibilização de espaço para a separação de 

sintomáticos respiratórios;  

  

2. É recomendável que todos que apresentem sintomas compatíveis 

com a COVID-19 sejam testados o mais rapidamente possível para 

limitar a disseminação do novo coronavírus entre pessoas internas e 

profissionais de saúde e de segurança;  

  

3. Os profissionais de saúde devem notificar como caso suspeito de 

COVID-19 toda pessoa privada de liberdade com sintomas de síndrome 

gripal (febre aferida ou referida, acompanhada de tosse em orofaringe) 

e/ou falta de ar para que a vigilância epidemiológica seja acionada e 

para que o problema possa ser dimensionado. O Departamento 

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça criou um Painel de 

Monitoramento para colaborar no processo de acompanhamento nas 

prisões (http://depen.gov.br/DEPEN/covid-19-

paineldemonitoramentodos-sistemas-prisionais). Tomar conhecimento 

dos casos é imprescindível para se preparar, mais recursos podem ser 

alocados para prevenir e tratar a doença, incluindo a aquisição de 

máscaras, equipamentos de proteção individual, de materiais para 

comunicação com familiares, entre outros.   

  

4. É fundamental a incorporação da população privada de liberdade, dos 

trabalhadores das unidades prisionais e dos profissionais do sistema de 

garantia de direitos no Sistema de Vigilância Epidemiológica. A 

notificação de casos deve ser realizada no prazo de 24 horas pela 

plataforma e-SUS VE (http://nofica.saude. gov.br/login), em casos de 

Síndrome Gripal, e pelo Sivep-Gripe 

(hps://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html), em caso de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave;   

  

5. Para acompanhamento e tratamento dos casos sintomáticos é 

imprescindível manter-se atualizado em relação às normativas 

específicas para os espaços de privação de liberdade, uma vez que as 

orientações vêm se atualizando constantemente. Gestores e 

profissionais devem conhecer as orientações das Secretarias de Saúde 

locais e os planos de contingência de seus municípios e estados para o 

controle da COVID-19. (FIOCRUZ, 2020, p. 8-9)  

  

E ainda ressalta que são atitudes essenciais nesse contexto, o isolamento, a 

notificação do caso suspeito, a avaliação da gravidade e encaminhamento a 

hospitalização, se necessário, além da coleta de material para exame.   
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- Nota Técnica Conjunta 01/2020 – CEDECA Rio de Janeiro/ Projeto Legal ODH/ 

Associação Beneficente São Martinho  

  

  No dia 05 de maio, as três instituições da sociedade civil lançaram conjuntamente, 

uma nota técnica trazendo informações sobre ações de prevenção no combate à COVID19 

no âmbito da socioeducação no estado do Rio de Janeiro. O documento traz um compilado 

das diretrizes internacionais, nacionais e estaduais sobre a pandemia e seus reflexos no 

socioeducativo, traçando um panorama do DEGASE. Ao final, apontam para falhas que 

identificaram no fluxo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do DEGASE, quanto 

ao dever à informação e transparência por parte dos órgãos governamentais do estado do 

Rio de Janeiro; a diretriz em relação às audiências por videoconferência; o 

estabelecimento de fluxo de cuidados de saúde para dentro do sistema e as fiscalizações 

e visitação de familiares.   

  

Ações Judiciais que impactam no Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro  

  

- O MPERJ e a DPERJ elaboram uma ACP para garantir o direito à educação 

durante a pandemia no DEGASE  

  

No dia 30 de abril, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro 

elaboraram uma Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência em face do Estado 

do Rio de Janeiro, para a garantia do direito à educação por adolescentes e jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação no estado.  Com a suspensão das 

atividades escolares nas unidades de internação, pela SEEDUC, uma vez que, não há 

nenhuma regulamentação ou medida que garanta o direito à educação aos adolescente e 

jovens internados nas unidades do DEGASE.  Vale lembrar que a SEEDUC tem criado 

estratégias para os demais estudantes da rede com o google classrom e a aquisição de 

chips com internet para estudantes sem acesso, além de material impresso e aulas em cana 

de tv aberta. Porém, nenhuma dessas ferramentas alcançaram os adolescentes privados de 

liberdade. As escolas intramuros não têm gozado de nenhuma assistência que permita o 

acesso à educação dos adolescentes internados, por isso, na ACP, o MP solicita a 

determinação do Estado para que garantam aos adolescentes e jovens internados, no prazo 

de 72 horas, os mesmos serviços educacionais ofertados pela SEEDUC na rede, com 

multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada dia de atraso.  
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- Decisão da VEMSE prorroga até o dia 11 de maio a suspensão de visitas e 

transporte para audiências e aulas  

  

  No dia 30 de abril, a Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas prorrogou o 

tempo para efeito das suas decisões anteriores até o dia 11 de maio, onde haverá 

reavaliação da situação.   

  

- Decisão mantém suspensa a execução das medidas de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade  

  

No dia 05 de maio, a Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas garantiu a 

suspensão da execução das medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à 

comunidade até nova decisão.  

  

O DEGASE durante a Pandemia do novo Coronavírus  

  

- Visitas permanecem suspensas até o dia 11 de maio  

  

Em suas redes sociais13, o DEGASE informou sobre a prorrogação da suspensão de 

visitas, conforme o decreto do governador Wilson Witzel. Contudo, seguem recebendo 

os materiais de higiene e outros pertences levados pelos familiares.  

  

As ações do MEPCT/RJ no enfrentamento a Covid-19 no DEGASE  

  

O MEPCT/RJ participou no dia 28 de abril de 2020, de uma reunião com a Direção 

Geral do DEGASE e outros integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos como: OAB, 

Defensoria Pública, Ministério Público, SEEDUC. Na oportunidade a representante da 

SEEDUC afirmou que no entendimento da Secretaria permanecia a orientação de que 

depois que as aulas voltassem seria disponibilizado um material para compensar a lacuna  

                                                           
13 https://www.facebook.com/DegaseRJ/ 

 

https://www.facebook.com/DegaseRJ/
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Pedagógica criada na atualidade, que há a preocupação com a perda do semestre sim e 

que o material já foi produzido pelos professores e se encontra na SEEDUC, mas este está 

previsto, sua disponibilidade para depois do retorno as aulas.   Na reunião também foi 

debatido a questão da prevenção da Covid-19 nas unidades socioeducativas e as 

informações passadas consta na resposta do oficio do Mecanismo, que abordaremos em 

seguida com maior detalhamento.   

Sobre a rebelião no Dom Bosco as promotoras presentes informaram que foi 

instaurado um procedimento preparatório para apuração das responsabilidades pelo 

ocorrido.  Nesse procedimento estão previstas diligências, apresentação documental de 

registro de ocorrência, oitivas, depoimentos informais, listagens e informes da 

corregedoria sobre agentes afastados. Foi informado também que já realizou oitivas 

informais, que não houve elementos suficientes para a propositura de representações, que 

existe ainda a necessidade de maior aprofundamento, realização de diversas diligências, 

oitiva de agentes, entrega de imagens e gravações já requeridas.   

Após a rebelião o Diretor geral informou que dividiu administrativamente o 

CENSE Dom Bosco, ou seja, terá uma direção, secretaria, equipe técnica e agentes de 

segurança socioeducativo para cuidar da internação provisória e outra equipe para cuidar 

da internação. Solução simples e já apontada em relatórios do Mecanismo desde que o 

CENSE Dom Bosco passou a acolher a execução de duas medidas distintas, qual seja 

Internação e Internação provisória.    

Sobre os ofícios enviados pelo MEPCT/RJ a todas unidades de internação e 

direção geral no dia 16 de abril. Até o lançamento do relatório apenas o CENSE GCA e 

o PACGC haviam respondido. Contudo, no dia 29 de abril, a direção geral e as unidades 

de Volta Redonda e Campos dos Goycatazes também responderam os ofícios 

encaminhados por nós.   O CENSE Professora Marlene Henrique Alves, localizado em 

Campos, no dia 29 de abril contava com 69 adolescentes, tendo capacidade para 96. 

Segundo o documento, não há adolescentes no seguro. Quanto aos funcionários, a 

unidade goza de três pedagogas, quatro assistentes sociais e duas psicólogas em atividade, 

além de uma nutricionista, uma dentista, um médico clínico geral, duas enfermeiras e 

quatro técnicas em Enfermagem. Os plantões de agentes de segurança socioeducativos 

contam, em média com 20 profissionais.   Ressaltam que as medidas adotadas durante a 

COVID-19 são as estabelecidas nos documentos do DEGASE, e que além disso tem 

adotados recepção de adolescentes em alojamento específico para a quarentena de acordo 

com a data de chegada na unidade.  
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Tem realizado busca ativa de sintomáticos diariamente, com tratamento e 

monitoramento desses, além de isolamento dos casos suspeitos e quarentena para os 

contactantes. No caso de suspeitos graves, serão encaminhados para o Hospital 

Beneficiência de Campos, unidade de referência para COVID-19 na cidade. Para os 

servidores, tem sido disponibilizado álcool em gel, sabão liquido e toalhas descartáveis, 

flexibilização para servidores do grupo de risco e identificação e orientação para 

servidores com sintomas respiratórios e quadro febril.  

Quanto ao os EPIs, dizem que o quantitativo é variável, mas recebem 

semanalmente novos equipamentos do DEGASE.  Aos adolescentes, a unidade diz 

oferecer materiais de higiene de maneira abundante. Três adolescentes foram 

identificados como pertencentes ao grupo de risco e a Vara da Infância e a Promotoria da 

região já estão cientes da situação.  Não há casos suspeitos no momento, relatam que 

houve um caso que já foi descartado por ter sido diagnosticado com amigdalite e já tratado 

com boa evolução. Há dois servidores afastados, os quais já foram descartados a 

possibilidade de ser o COVID-19, há ainda um aguardando os exames.    

Quanto ao fluxo de saúde, os adolescentes sintomáticos para atendimento de saúde 

na unidade, se suspeitos farão uso de máscaras cirúrgicas em ambientes comuns e em 

alojamento, além de serem monitorados pela equipe de enfermagem diariamente, na 

presença de sintomas graves, serão encaminhados para o hospital de referência da cidade. 

Existem três alojamentos destinados para o isolamento em caso e suspeito.  Sobre o 

contato familiar, adolescentes tem gravados vídeos que são enviados para seus familiares 

e estes também tem gravado as imagens que são reportados aos adolescentes. Em relação 

as demais atividades, a unidade afirma ter a ampliação das atividades esportivas e banho 

de sol, diz ainda que dentro dos alojamentos há televisão, jogos de tabuleiros, livros e 

caixas de som, que auxiliam no lazer e cultura dos adolescentes.     

No CENSE Irmã Assuncion de La Gándara Ustara, conta atualmente com 

assistente social, pedagogo, assistente social, nutricionista, dentista, médico, enfermeiros 

e técnicos em enfermagem, além de ter uma média de 15 agentes de segurança 

socioeducativo por plantão.  A 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Volta Redonda recomendou a direção da unidade algumas medidas em virtude da 

transmissão do novo coronavírus que fosse comunicada a Promotoria e ao Juízo os casos 

de adolescentes do grupo de risco, a escassez de EPIs, a vigilância epidemiológica em 

casos suspeitos e ao MP, os casos confirmados entre adolescentes e servidores. Solicita 

também o prolongamento do banho de sol, e diversas outras recomendações.  
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O CENSE de Volta Redonda realizou a instalação de uma estrutura para a 

realização de audiências por videoconferência, colocando a estrutura a disposição do 

Poder Judiciário.  Sobre as estratégias educativas, a unidade diz estar seguindo a Proposta 

de Orientação Pedagógica Estratégica da CECEL, além de desenvolver o projeto “Roda 

Literária”, projeto desenvolvido pela equipe do Grupo de Apoio à Escola (GAE), 

proporcionando atividades educacionais e culturais, o incentivo ao hábito da leitura, 

auxilia na escrita e no enriquecimento do vocabulário. Em suma, os adolescentes podem 

pegar emprestado um livro durante uma semana, podendo ser renovado.  Atualmente, tem 

cerca de 45 adolescentes participando do projeto.   

A Direção Geral do DEGASE respondeu o nosso ofício enviando as respostas das 

coordenações de cada área, além de documentações produzidas pelo órgão. Sobre a 

capacidade das unidades e seus efetivos, apenas o CENSE Dom Bosco, na internação 

provisória e a internação do CENSE Volta Redonda estavam operando acima de sua 

capacidade no dia 17 de abril. Os CRIAADs estão totalmente vazios, em função da 

determinação judicial, apenas o CRIAAD Ilha está operando como uma unidade de 

recepção, fazendo o papel do Anexo – Leopoldina, recebendo os adolescentes 

apreendidos e encaminhados pela DPCA.   

A Coordenação de Recursos Humanos do DEGASE explica que as 

movimentações de funcionários têm o intuito de suprir as necessidades das unidades que 

tiveram servidores afastados por pertencerem a grupos de risco. Quanta a carga horária 

dos profissionais, os gestores das unidades foram orientados a adotar o sistema de rodízio 

para os setores administrativos, já os profissionais de atendimento direto ao adolescente 

seguem as orientações de suas coordenações. Nesse sentido, afirmam que existem 

servidores em home office, os do grupo de risco e os que no rodízio, ficam em casa.  A 

Coordenação de Saúde Integral e Reinserção Social endossa o afastamento de 

funcionários do grupo de risco, sendo quatro médicos afastados e alguns técnicos de 

enfermagem. Ressalta que, por conta da deficiência quantitativa de profissionais, os 

plantões noturnos no CENSE Dom Bosco e na EJLA foram extintos, para garantir o 

remanejamento dos profissionais. Nos foi enviado ainda dois Protocolos Operacional 

Padrão, o primeiro do dia 16/03 e o segundo aprovado no 01/04. Ambos já foram 

abordados nesse relatório.     

Quanto aos casos suspeitos e confirmados, a coordenação informa que houveram 

adolescentes com sintomas respiratórios, porém nenhum se tornou efetivamente suspeito. 
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Quanto aos servidores há: 43 casos suspeitos, destes 27 estão aptos para retornarem ao 

trabalho e 06 casos confirmados, sendo 02 de alta.    

Quanto aos fluxos de saúde para adolescentes:  

  

Todo adolescente que ingressa a unidade é colocado em quarentena, 

independente de apresentar sintomas ou não, e é realizado o rastreio 

para identificação de sintomáticos respiratórios. Caso o adolescente 

apresente febre e/ou sintomas respiratórios é isolado e avaliado pelo 

médico. Durante o período de isolamento, o adolescente é 

acompanhado pela equipe de enfermagem quanto aos sinais vitais. Os 

casos que apresentarem sinais de gravidade serão encaminhados para a 

unidade de emergência da rede municipal de saúde de referência da 

unidade socioeducativa.  

  

Já para os servidores, estabelece o seguinte fluxo:  

  

Todos os servidores deverão ter sua temperatura aferida antes de 

entrarem nas unidades socioeducativas. Se a temperatura aferida for 

maior do que 37,5 C, o servidor será impedido de entrar na unidade 

socioeducativa e orientado a procurar uma unidade de saúde para ser 

avaliado e, mediante atestado médico, afastar-se de suas atividades 

laborativas. O servidor que apresentar sintomas respiratórios ou tiver 

contato com algum caso suspeito de coronavírus, também, está 

orientado a se afastar de suas atividades laborativas mediante 

apresentação de atestado médico. Fluxo: O servidor envia por e-mail a 

documentação para o Núcleo de Promoção à Saúde do Trabalhador 

(NUPST/CSIRS) e ao Departamento Pessoal da unidade 

socioeducativa.  

  

Nos foi disponibilizado ainda duas planilhas com o estoque dos equipamentos de 

proteção individual e demais insumos, há disponível máscara cirúrgica, gorro descartável, 

máscaras N95, capotes, luvas descartáveis P, M e G, álcool gel 70%, óculos de proteção, 

estetoscópio, esfigmomanômetro e pulverizador, faltando no estoque apenas termômetro 

infravermelho.  

Quanto as estratégicas educativas, lúdicas e de cultura e lazer que estão sendo 

adotadas durante o período da pandemia, a Coordenação de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer (CECEL) diz que há um convite para visitação à sala de leitura das unidades 

socioeducativas, com acesso ao acervo, com possibilidade de empréstimo de livros para 

serem retirados e lidos nos alojamentos. A ação é mediada pela equipe da Divisão de 

Pedagogia em parceria com as Bibliotecárias do Departamento, solicitando o 

encaminhamento dos adolescentes por alojamento. Além da possibilidade de cada 

adolescente escolher um título para levar ao alojamento, a dinâmica estabelecida permite 
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que as escolhas sejam compartilhadas no próprio alojamento e as experiências de leitura 

sejam socializadas.   O momento da devolução se traduz numa nova troca de experiências 

de leitura, além da possibilidade de retirada de um novo título, dando continuidade ao 

ciclo de leitura; Oficinas de cartas mediadas pelos profissionais da Divisão de 

Profissionalização através da parceria com a AREVAH. Os adolescentes são convidados 

a participar, nos grupos já estabelecidos na organização dos alojamentos, de encontros 

em que são trabalhados valores sociais com posterior elaboração de cartas destinadas à 

familiares. No momento da entrega dos pertences, os destinatários receberão as cartas e 

poderão, caso desejem, escrever respostas escritas ou através de vídeos que serão 

disponibilizados aos adolescentes em um segundo momento das oficinas; Execução e 

incentivo de oficinas de esporte coletivo, pela Divisão de Cultura, Esporte e Lazer, através 

da disponibilização de materiais tais como bolas de diversas modalidades para atividades 

direcionadas e recreativas. No mais, seguem sem responder os ofícios as unidades: 

CENSE Dom Bosco, Escola João Luís Alves, CAI-Baixada e CENSE Ilha, por isso, 

foram reenviados os ofícios a essas unidades no último dia 06. Sigamos aguardando seus 

posicionamentos. 

5.2 – Dados recebidos entre 09/05 a 22/05  

  

Documentos internacionais, nacionais e estaduais sobre COVID-19 no Sistema 

Socioeducativo  

 

- Ofício do MNPCT a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo do MMFDH 

 

O MNPCT apresentou recomendações a Coordenação do SINASE e solicitou a 

adoção de providências, no último dia 04, contudo só tivemos ciência da documentação 

nesta semana. O órgão questionou os procedimentos adotados na inserção de novos 

adolescentes ao sistema, indagando sobre o fluxo estabelecido para os adolescentes 

pertencentes aos grupos de risco, bem como aos adolescentes com suspeita ou 

confirmação da COVID-19. Tem interesse também nas atividades e alteração de rotina 

por conta da pandemia. Ainda questiona sobre a disponibilização de recursos materiais e 

humanos durante a pandemia. 

Ao final do documento, o órgão aponta quatro recomendações: 
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1. Elaboração e divulgação de diretrizes, que considerem o conjunto de 

questionamentos supra, de modo a orientar os Gestores Estaduais, 

com parâmetros a serem observados na rotina das Unidades de Meio 

Fechado a fim de padronizar as ações relativas à prevenção e combate 

da pandemia de coronavírus, e garantir o melhor interesse da 

comunidade socioeducativa;  

 

2. Coleta, sistematização e divulgação pública de dados e informações 

atualizadas (à exemplo de boletins, banco de dados no site do 

Ministério, campanhas informativas) sobre os efeitos do COVID19, 

nas unidades socioeducativas do país, como forma de garantir 

transparência e acesso dos órgãos de controle social e da população 

em geral, aos dados específicos a esse contexto;  

 

3. Estabelecimento e divulgação de canais de denúncias a ser utilizado 

por familiares, profissionais ou qualquer pessoa que tenha 

informações sobre eventuais práticas de violação de direitos, e 

tratamento cruéis, desumanos e degradantes, dentro de Unidades 

Socioeducativa de Meio Fechado, durante o período da pandemia;  

 

4. Disponibilização de recursos para ações de prevenção e combate do 

COVID-19 nas unidades de privação de liberdade para adolescentes. 

 

Ações Judiciais que impactam no Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro  

 

- Esclarecimentos sobre a reavaliação de medidas socioeducativas 

 

O MEPCT/RJ teve acesso a uma documentação da VEMSE emitida em 27 de 

abril, onde a Juíza explica sobre as avaliações de medidas socioeducativas durante a 

pandemia, em virtude da determinação de suspensão das audiências. O SINASE, no art. 

42, prevê a possibilidade de reavaliação de medidas sem designação de audiências, fato 

que a Juíza tem aplicado nesse período mediante o encaminhamento de relatórios pelo 

DEGASE, por e-mail. O e-mail também é o meio utilizado para dar vista ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública que se manifestam da mesma forma. Por isso, afirma que 

os adolescentes seguem sendo avaliados com regularidade. Nos casos de progressão de 

medida para o meio aberto, o cumprimento em si não está sendo realizado, em virtude da 

suspensão, porém os adolescentes estão sendo entregue aos familiares e em caso de 

ausência familiar são encaminhados para o acolhimento institucional.   

 

- Defensoria Pública questiona no CNJ a realização de audiências virtuais 
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A DPERJ14 afirma que há inconstitucionalidades em audiências virtuais podendo 

inclusive prejudicar o direito de defesa dos assistidos e afirmar que é de competência do 

Congresso Nacional, legislar sobre a matéria. Além disso, no caso dos adolescentes, a 

presença dos pais nos atos processuais é ignorada em casos de audiência virtual. A 

Defensoria Pública, afirma que: 

“Especificamente no tocante ao processo em que se apura a prática 

infracional, as audiências virtuais violam não apenas os diretos de 

defesa do adolescente, mas também a doutrina da proteção integral, que 

lhes assegura o direito à dignidade, o respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, reclamando ações concretas que 

promovam seu bem-estar. Os julgamentos virtuais, lamentavelmente, 

só atendem aos interesses da máquina judiciaria, e não do adolescente”.  

 

O DEGASE durante a Pandemia do novo Coronavírus  

  

- Visitas permanecem suspensas até o dia 31 de maio  

 

O DEGASE, por meio de sua página no facebook, informou sobre a prorrogação 

da suspensão das visitas até o dia 31 de maio, conforme o decreto do governador Wilson 

Witzel. Porém, seguem recebendo documentos, materiais de higiene e outros pertences 

levados e alertam que todo o material recebido está sendo higienizado. 

 

As ações do MEPCT/RJ no enfrentamento a Covid-19 no DEGASE  

 

Em continuidade as ações do MEPCT/RJ de articulação com o DEGASE e o 

Sistema de Garantia de Direitos, no dia 12 de maio, o órgão participou da reunião 

sistemática que ocorre quinzenalmente entre a gestão do DEGASE, a SEEDUC, 

Defensoria Pública, Ministério Público e a Comissão de Direito Socioeducativo da OAB.  

A reunião, de maneira geral, pautou a questão do acesso à educação e a situação 

da saúde no sistema socioeducativo. A SEEDUC discorreu sobre os materiais que estão 

sendo elaborados para os adolescentes e jovens privados de liberdade: uma apostila 

impressa para ser trabalhada com a volta as aulas, e mini vídeos motivacionais e com 

conteúdo disciplinar relacionando com a pandemia. Aos estudantes do Ensino Médio, 

poderão assistir as aulas que serão televisionadas na TV Band entre 6h e 7h ou 14h e 15h 

                                                           
14 http://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10271-Defensoria-Publica-questiona-audiencia-virtual-
no-CNJ 

http://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10271-Defensoria-Publica-questiona-audiencia-virtual-no-CNJ
http://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10271-Defensoria-Publica-questiona-audiencia-virtual-no-CNJ
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(reprise), diariamente. Nós e outros atores expusemos a preocupação com os espaços em 

que essas atividades serão oferecidas, afirmando que o alojamento não deve ser utilizado 

para esses fins.  

A Coordenação de Saúde apresentou um dado alarmante, são mais de 100 

funcionários do DEGASE afastados em decorrência da COVID-19, seja por serem 

pertencentes aos grupos de risco, suspeita ou confirmação da doença. As equipes de saúde 

estão bem defasadas com os afastamentos e, por isso, os plantões noturnos estão 

suspensos. Há no sistema, 4 adolescentes suspeitos que seriam testados para COVID-19 

ao longo daquela semana, pela rede municipal de saúde. A coordenadora também 

manifestou preocupação com a saúde mental dos adolescentes, informando que em um 

dia, a psiquiatria do sistema atendeu 14 novos casos, sendo um deles em crise grave. Ela 

revela ser um alto índice de atendimentos, além dos acompanhamentos vigentes.  

Ficou acordado que as planilhas de ligações telefônicas e atividades das unidades 

também seriam encaminhadas ao MEPCT/RJ, como já era enviada a Defensoria e 

Ministério Público, e nova reunião foi agendada para darmos continuidade ao 

monitoramento das ações do DEGASE em meio a pandemia.  

Como prometido pelo Diretor Geral do DEGASE, as planilhas de contato 

telefônico com os familiares e a planilha de atividades passam a ser encaminhadas 

semanalmente também para o MEPCT/RJ. Recebemos no dia 13 e no dia 19 de maio 

essas documentações. 

 Identificamos que no CENSE Ilha há acesso a quadra, a biblioteca e a filmes. Da 

média de 20 adolescentes da unidade, apenas três não tem conseguido lograr êxito nas 

ligações telefônicas realizadas para os familiares.  

A EJLA é a unidade com o maior número de atividades mencionadas, contam com 

solarium, ping pong, elaboração de cartas, atividades de leitura, quadra e piscina, em 

média 10 a 30 adolescentes por atividade em turnos diferentes ao longo da semana. O 

contato telefônico tem sido realizado com cerca de 135 adolescentes por semana, os 

demais, cerca de 15 meninos, por falta de sucesso nas ligações tem deixado recados no 

facebook e/ou whatsapp de seus familiares.  

No CENSE PACGC, segundo o documento, está sendo realizado: banho de sol, 

limpeza dos alojamentos, acesso a sala de tv, sala de leitura, música, atividade desportivas 

na e ligações telefônicas, onde as adolescentes fazem contato com seus familiares, apenas 

uma adolescente não teve êxito com a tentativa de ligação. 



 

48 
 

 No CAI-Baixada identifica-se a presença de atividades físicas, sobretudo o futsal. 

Cerca de 15 adolescentes, entre uma média de 140, não estão conseguindo entrar em 

contato com os seus familiares. 

 O CENSE Nova Friburgo conta com atividade na quadra e na biblioteca, além do 

banho de sol. O contato familiar na unidade se dá por telefone e por Skype 

(videoconferência), porém quase a metade dos adolescentes tem tido dificuldade em 

conversar com seus familiares, seja por ligações não completadas ou por falta de acesso 

a esses meios por conta dos familiares. 

 O CENSE Volta Redonda tem oferecido o banho de sol, sessões com filme, 

esportes, confecção de cartas e as ligações telefônicas para cerca de 60 adolescentes, os 

outros 20 não tem tido êxito nas tentativas de contato.      

No CENSE Campos, os adolescentes estão restritos a quadra poliesportiva pela 

manhã e banho de sol a tarde. Quanto as ligações telefônicas, da média de 60 adolescentes 

na unidade, 10 não estão conseguindo entrar em contato com seus familiares. 

 Não identificamos uma planilha de atividades para o CENSE Dom Bosco, contudo 

as ligações telefônicas têm ocorrido com cerca de 130 adolescentes, há uma média de 20 

adolescentes que não conseguem êxito nas ligações e por isso, os que tem acesso ao 

facebook de seus familiares podem deixar recados. 

 Em tempo, informamos que os ofícios enviados no dia 16 de abril, para todas as 

unidades de internação, como já apontamos em espaços anteriores deste documento, 

apenas as unidades: CENSE Dom Bosco, EJLA e CAI-Baixada, seguem sem responder 

a nossa solicitação. Reenviamos no último dia 06 e ainda assim, não obtivemos resposta. 

No dia 22, fizemos contato telefônico com as unidades, e apenas a EJLA acusou o 

recebimento, mediante o reenvio, após o contato, para o mesmo endereço eletrônico e 

informou que providenciarão as respostas. O Dom Bosco e o CAI-Baixada não atenderam 

as ligações. Nenhum dos jovens eram maiores de 18 anos.  

 

- DEGASE NA MÍDIA 

 

- Jornal O Dia, afirma que há quase 30 casos de COVID-19 no DEGASE 

 



 

49 
 

Em matéria divulgada na impressa15 no dia 22 de maio, registra-se a confirmação 

de 28 casos de infectados no DEGASE pelo novo coronavírus, sendo 26 funcionários e 

dois adolescentes. Os testes rápidos são da rede de saúde do município. A reportagem 

afirma ainda que os adolescentes eram oriundos do CENSE Dom Bosco e que foram 

transferidos para a Escola João Luiz Alves.  

 

Contudo, o MEPCT/RJ informa que em contato com a direção da EJLA e 

com os atores do Sistema de Garantia de Direitos, o cenário atual é que os dois 

adolescentes com teste positivo para COVID-19 foram liberados pelo Poder 

Judiciário para tratamento de saúde em seus domicílios e seguem sendo 

acompanhados pelo mesmo.  

 

5.3 – Dados recebidos entre 23/05 a 07/06  

 

 Com o intuito de mapear o fluxo de entrada nas unidades socioeducativas, o 

Mecanismo enviou o ofício 090/2020 a unidade Centro de Socioeducação Gelson do 

Amaral Carvalho – Cense GCA– porta de entrada do sistema socioeducativo- no qual foi 

solicitado as seguintes informações:  

1- Número de adolescentes que deram ingresso na unidade entre os dias 16 de março 

de 2020 (início da pandemia) e 22 de maio de 2020; 

2- Tipo de ato infracional; 

3- Qual Comarca; 

4- E identificar se era ou não primeira passagem do adolescente pelo sistema 

socioeducativo. 

Assim, no dia 27 de maio de 2020 a direção do Cense GCA respondeu as informações 

solicitadas através do ofício Degase/CenseGCA/885/2020, onde observamos que 405 

adolescentes ingressaram na unidade. Destes 211 eram adolescentes com primeira 

passagem no sistema socioeducativo, materializando-se em mais da metade dos 

adolescentes. Tendo em vista o número considerável de adolescentes de primeira 

passagem, o MEPCT/RJ questiona se factualmente está sendo aplicada, em conformidade 

com a legislação interna, a excepcionalidade da medida de internação pelo judiciário e se 

este vêm se pautando pelas diretrizes colocadas na Recomendação 62 do Conselho 

                                                           
15 https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/05/5920914-degase-registra-quase-30-casos-de-covid-19-
entre-internos-e-funcionarios.html 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/05/5920914-degase-registra-quase-30-casos-de-covid-19-entre-internos-e-funcionarios.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/05/5920914-degase-registra-quase-30-casos-de-covid-19-entre-internos-e-funcionarios.html
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Nacional de Justiça, que coloca-se enquanto medida fundamental para combate e 

prevenção ao COVID-19 dentro de unidades socioeducativas.  

Ainda com base na resposta do Cense-GCA, foi possível averiguar que 158 estavam 

enquadrados no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas -SISNAD, no qual 

estabelece normas para repressão, ou seja, ato infracional decorrente do tráfico de drogas. 

Sobre este tema, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 

492, que determina que o  ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não 

conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do 

adolescente. 

Vale registrar que em abril de 2019 o MEPCT/RJ realizou visita na referida 

unidade e naquele momento nos foi apresentado um problema quanto ao preenchimento 

das guias de recolhimento. Em muitas dessas não seria possível identificar o ato 

infracional cometido pelo adolescente, o que parece se repetir neste momento, conforme 

observado na planilha hora analisada. Nota-se que do total de adolescentes elencados na 

tabela, há um número considerável cuja tipificação não foi passível de identificação pela 

unidade, em plena desconformidade com padrões mínimos exigidos para a legalidade da 

internação provisória, que por si só já é medida excepcionalíssima.  

 Além disso chamou a atenção que do total de adolescentes listados, 32 foram 

apreendidos por Mandado de Busca e Apreensão – MBA, inclusive cumpridos depois do 

dia 25 de março de 2020. Destaca-se que tais internações contrariam frontalmente a 

decisão judicial de suspenção de MBA após habeas corpus impetrado pela Defensoria 

Pública, con. 

 Do total de adolescentes que passaram pelo Cense GCA entre 16 de março e 22 

de maio deste ano, período no qual se estabeleceu as medidas de isolamento social no 

estado para prevenção à pandemia do novo coronavírus, pode ser atestado que: 216 

adolescentes eram da comarca da capital; 27 adolescentes oriundos da Comarca de Duque 

de Caxias; 21 adolescentes oriundos da Comarca de São Gonçalo; 17 adolescentes 

oriundo da Comarca de Niterói; 11 adolescentes oriundos da Comarca de Cabo Frio. 

Faz-se necessário, deste modo, reforçar a importância da aplicação do artigo 2º da 

recomendação nº 62 do CNJ, que prevê a aplicação preferencial de medidas 

socioeducativas em meio aberto e a revisão das decisões que determinaram a internação 

provisória.  
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Ainda seguindo o monitoramento das ações no âmbito socioeducativo fluminense, 

recebemos ofícios da Direção do DEGASE com planilhas das unidades socioeducativas 

de internação e internação provisória, contendo dados sobre a realização de ligações 

telefônicas e vídeo conferências entre os adolescentes e seus familiares, uma vez que a 

visita continua suspensa por conta das normas estaduais de isolamento social. 

Também foram enviadas pela Direção do DEGASE planilhas com as atividades 

desenvolvidas nas unidades, cujas principais são: futsal, sala de jogos, piscina (nas 

unidades que a possuem), exibição de vídeo motivacional produzido pelos professores 

das escolas existentes nas unidades e atividades esportivas.  

 

 Na sexta-feira, dia 05 de maio deste ano, também foi realizada reunião com 

membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com a presença do 

MEPCT/RJ e diversas organizações que compõem o Comitê Estadual de Prevenção e 

Combate a Tortura e familiar de adolescente vítima de tortura e homicídio no DEGASE, 

em busca de garantir a responsabilização dos agentes pela prática de tortura e maus tratos 

contra adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no estado. Há de se 

destacar que o MEPCT/RJ e seus parceiros vêm reiteradamente denunciando a 

sistematicidade da violência institucional nas unidades socioeducativas fluminenses. Na 

reunião foram expostos uma série de casos ocorridos ao longo dos últimos anos, cuja 

responsabilização dos agentes ainda não foi efetivada, muitos destes ainda encontrando-

se nas unidades do estado. Ao fim da reunião foi assumido o compromisso pelo MPERJ 

de intensificação de suas ações no campo criminal, incluindo o monitoramento dos casos 

mapeados pelas instituições e organizações presentes. 

 

5.4 – Dados recebidos entre 08/06 e 21/06 

  

Documentos internacionais, nacionais e estaduais sobre COVID-19 no Sistema 

Socioeducativo  

 

A UNICEF publicou uma sequência de cards sobre a importância do respeito aos 

direitos dos adolescentes que se encontram cumprindo medida de internação no 

socioeducativo durante a pandemia. Foi destacado: o direito à educação, cultura e esporte, 

a partir da adaptação dos serviços ao distanciamento social; direito à saúde sem 
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discriminação, com acesso à produtos de higiene e cuidado com saúde mental, 

especialmente das adolescentes gestantes e lactantes; garantia de formas alternativas de 

contato durante a pandemia, tendo em vista a suspensão de visitas. Abaixo os cards 

citados:  
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Ações Judiciais que impactam no Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro 

 

 - Procurador Geral da República envia parecer pela inconstitucionalidade do porte 

de arma para agente socioeducativo em Ação Direta de Inconstitucionalidade no 

STF 

 

Em notícia do Jornal O Dia16, publicada em 13 de junho, foi informado o parecer 

do PGR pela inconstitucionalidade do porte de armas para agentes socioeducativos do 

Rio de Janeiro. Tal se deu em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo 

partido PSOL, que questiona a constitucionalidade da Lei Estadual 8400/2019, do Rio de 

Janeiro, que concedeu porte de arma para agentes socioeducativos. 

O conteúdo do parecer informa que ao dar porte de arma à agentes ativos e 

inativos, o estado extrapolou sua competência legislativa, tendo em vista que há 

competência exclusiva da União para emitir leis sobre a matéria. A inconstitucionalidade 

também está marcada pela criação, segundo o Procurador, de isenção de figura penal 

típica prevista no Estatuto do Desarmamento. Enfatizou ainda o dever de aplicação do 

princípio da proteção integral, que garante a absoluta prioridade do resguardo aos direitos 

do adolescente.  

 

                                                           
16 https://odia.ig.com.br/brasil/2020/06/5933231-aras-diz-que-porte-de-arma-de-fogo-para-agente-
socioeducativo-e-inconstitucional.html 

https://odia.ig.com.br/brasil/2020/06/5933231-aras-diz-que-porte-de-arma-de-fogo-para-agente-socioeducativo-e-inconstitucional.html
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/06/5933231-aras-diz-que-porte-de-arma-de-fogo-para-agente-socioeducativo-e-inconstitucional.html
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- Mantida a tutela de urgência da ACP da DPERJ sobre a não admissão de 

adolescentes nos CRIAADS17 

 

Desde o início da pandemia, conforme posto no capítulo 2 deste relatório, a Vara 

de Execução das Medidas Socioeducativas do TJERJ (VEMSE), na figura da Juíza Lucia 

Glioche, determina por meio de uma Ação Civil Pública proposta pela Defensoria Pública 

do Rio de Janeiro, que não será admitido nenhum adolescente ou jovem em unidades para 

execução de medida de semiliberdade nos CRIAAD’s do munícipio. Mais uma vez houve 

renovação desta decisão estendendo por mais 15 dias seu prazo, até dia 06 de julho deste 

ano. 

 

O DEGASE durante a Pandemia do novo Coronavírus  

  

-Portaria do DEGASE institui visita virtual nos centros socioeducativos 

 

No dia 08 de junho foi publicado no diário oficial a Portaria DEGASE n. 839 de 

25 de maio deste ano, que prevê a modalidade de visita virtual nas unidades 

socioeducativas.  

Na normativa, cuja validade se dá durante o período de crise atual, a visita pode 

ser realizada em quatro formatos distintos com supervisão: ligação telefônica com recurso 

de viva voz; videochamada por meio de aparelho telefônico móvel ou tablet; 

videochamada por meio de computador desktop ou laptop; e videoconferência.   

Essas poderão ocorrer por aqueles que foram autorizados pela equipe 

multidisciplinar de cada centro socioeducativo com autorização do Gestor. Prevê ainda 

serem causas de suspensão imediata da visita: alteração de capacidade psicomotora 

advinda de consumo de álcool ou drogas, caso visível; verbalização de palavras de “baixo 

calão” e/ ou agir de modo desrespeitoso; fazer menção de conduta que pode ser tida como 

crime ou ato infracional.   

Tais visitas poderão ocorrer apenas um vez à cada sete dias para cada adolescente, 

durando no máximo 10 minutos, devendo ser previamente agendadas pela equipe técnica 

que deverá entrar em contato com o visitante cadastrado. Caso não haja êxito no contato, 

                                                           

17 Processo n. 0057545-25.2020.8.19.0001 
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a portaria ainda informa que poderá ser realizada mais duas tentativas no máximo. Em 

absoluta ausência de êxito no dia agendado, poderá ser reagendada a visita para a mesma 

semana.  

 

 

 - Dados enviados pela Direção Geral do DEGASE sobre atividades dos 

adolescentes e ligações 

 

Como citado anteriormente, após reunião de articulação, o Diretor Geral do 

DEGASE, segue enviando ao MEPCT/RJ as planilhas de contato telefônico entre os 

adolescentes e seus familiares e a planilha de atividades. Recebemos tais informações no 

dia 07, 08, 15 e 16 de junho. 

 Identificamos que no CENSE Ilha estão sendo oferecidas atividades na quadra, na 

biblioteca, além de ping-pong e totó. Em relação às ligações, não foi enviada a atualização 

da primeira semana de junho, porém na segunda manteve-se a média de 23 adolescentes, 

tendo êxito no contato com familiares.  

A EJLA é a unidade com o maior número de atividades mencionadas, contando 

na última quinzena com futsal/quadra, piscina, escola, oficina de cartas e horto, em média 

10 a 30 adolescentes por atividade em turnos diferentes ao longo da semana. O contato 

telefônico com familiares teve êxito com, aproximadamente, 110 adolescentes na 

primeira listagem enviada e mais de 90 nas informações da semana subsequente, tendo 

oscilado nas duas listas apresentadas, entre 11 e 15 que não conseguiram contato 

telefônico.  

No CENSE PACGC, segundo o documento, está sendo realizado: exibição de 

videoaulas, vídeos e filmes; banho de sol, limpeza dos alojamentos, acesso a sala de tv, 

sala de leitura, música, atividade desportivas. No que se refere às ligações telefônicas, 

apenas uma adolescente não teve êxito com a tentativa de contato. 

 No CAI-Baixada foram identificadas atividades como futsal, videoaula e oficina 

de cartas. Cerca de 26 adolescentes, entre uma média de 130, não estão conseguindo 

entrar em contato com os seus familiares. 

 O CENSE Nova Friburgo conta com atividade na quadra, na biblioteca, além do 

banho de sol e videoaula. O contato familiar na unidade se dá por telefone e por Skype 

(videoconferência), havendo uma mudança positiva do cenário encontrado inicialmente, 

já que apenas um adolescente dos 43 listados não obteve êxito em contactar sua familiar. 
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 O CENSE Volta Redonda tem oferecido o banho de sol, sessões com filme, 

esportes, confecção de cartas, rodas literárias, gincana e as ligações telefônicas para cerca 

de 70 adolescentes,5 não tem tido êxito nas tentativas de contato.      

No CENSE Campos estão sendo ofertados banho de sol, quadra de esportes, 

exibição de filmes. Quanto as ligações telefônicas, da média de 50 adolescentes listados 

na unidade, em torno 17 não estão conseguindo entrar em contato com seus familiares. 

 Na planilha de atividades do Dom Bosco, que se referiu tão somente ao dia 09 de 

junho, identificamos para além de atendimento na enfermagem, apenas videoaula como 

atividade externa, sendo inclusive o almoço servido no alojamento e somente o jantar no 

refeitório. No que se refere às ligações telefônicas têm ocorrido com cerca de 96 

adolescentes, havendo uma média de 16 adolescentes que não conseguem êxito nas 

ligações.  

 No GCA foi enviado a listagem de ligações na qual constava em torno de 73 

adolescentes, cujo contato com a família foi buscado. Desses aproximadamente 10 não 

obtiveram êxito. 

 

As ações do MEPCT/RJ no enfrentamento a Covid-19 no DEGASE  

 

- Envio de novo ofício pedindo informações a respeito de COVID-19 nas unidades 

socioeducativas 

  

O MEPCT/RJ enviou no dia 11 de junho novo ofício de n. 098/2020 à Direção Geral 

do DEGASE, pedindo informações a respeito de casos e medidas de prevenção à 

pandemia de COVID-19 no sistema socioeducativo. Foram, novamente, realizados os 

seguintes questionamentos: 

 

1- Capacidade de todas as unidades do DEGASE, inclusive com as modificações, 

ainda que temporárias, para alocação em tempos de COVID-19, de forma 

específica.  

2-  Lotação atual dessas unidades. 

3-  Quais são as medidas de prevenção ao COVID-19 executadas atualmente?  

4- Quantitativo de EPIs disponíveis e como foi a distribuição por unidade?  

5- Quais e quantos materiais de higiene foram distribuídos as unidades? 6- 
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6-  Há casos suspeitos ou de Covid 19 nas unidades? De adolescentes e/ou 

funcionários. Quantos?  

7- Se sim, qual o fluxo de saúde executado pela unidade, nesses casos em caso de 

suspeita de COVID-19 ou de confirmação?  

8- Há algum caso confirmado entre os jovens que estavam envolvidos na rebelião do 

Dom Bosco e que foram levados para a SEAP e retornaram para o DEGASE? 

 

 Até a finalização desta atualização ainda não havia sido enviada resposta a esse 

ofício. 

 

 - Rebelião no CENSE Volta Redonda: 

 

Segundo notícias18, entre os dias 10 e 11 de junho houve uma rebelião no CENSE 

Volta Redonda, tendo sido acionado o Grupamento de Ações Rápidas do DEGASE 

(GAR) por volta de 22 horas e 30 min da quarta-feira. A notícia veiculada ainda dizia que 

os adolescentes teriam batido nas portas e ateado fogo em uma galeria, tendo acabado a 

rebelião aproximadamente quatro horas após seu início. A causa do conflito teria sido o 

desaparecimento de uma carta enviada por familiar a um adolescente. Por fim afirma-se, 

segundo o DEGASE, que não houve feridos, mas que um adolescente teria se machucado 

quando batia na grade, sendo levado ao CAIS Aterrado. 

No dia 11 de junho o MEPCT/RJ, ao tomar conhecimento do ocorrido, entrou em 

contato com a Direção Geral do DEGASE que nos informou que não houve feridos no 

episódio, mas que quatro alojamentos haviam sido danificados. Afirmou ainda que as 

atividades da unidade estariam seguindo normalmente.  

Neste mesmo dia foi enviado o Ofício de n. 099/2020 para a Direção da Unidade, 

pedindo informações detalhadas sobre a rebelião e suas consequências. No dia 17, os 

questionamentos realizados pelo MEPCT/RJ foram respondidos pela unidade por meio 

do OFÍCIO/DEGASE/CENSEVR/Nº 828/2020. Este informa que, segundo o registro de 

ocorrência realizado na data, a rebelião teria iniciado as 21:30 horas, momento o qual em 

torno de 16 adolescentes teriam começado a chutar as portas dos alojamentos, queimar 

                                                           
18 https://www.informacidade.com.br/menores-infratores-causam-tumulto-no-degase-de-vr/; 
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2020/06/5932300-principio-de-rebeliao-e-registrado-no-degase-
em-volta-redonda.html;  

https://www.informacidade.com.br/menores-infratores-causam-tumulto-no-degase-de-vr/
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2020/06/5932300-principio-de-rebeliao-e-registrado-no-degase-em-volta-redonda.html
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2020/06/5932300-principio-de-rebeliao-e-registrado-no-degase-em-volta-redonda.html
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colchões e ameaçar agentes por conta de “pertences em excesso no alojamento”. Neste 

sentido, o plantão teria acionado o GAR e a direção da unidade, além da polícia militar 

que, segundo a direção, somente teria assegurado o perímetro da unidade. Destaca-se que 

havia 10 agentes no plantão. Finda a rebelião, os adolescentes teriam sido encaminhados 

para atendimento no CAIS Aterrado, seguindo de lá para 93ª Delegacia de Polícia e ao 

Instituto Médico Legal. A unidade ainda afirma não ter havido feridos entre os agentes e 

os adolescentes no episódio, ressaltando que os adolescentes foram trocados de 

alojamento, mas não transferidos da unidade. Por fim, ressaltou que a Comissão de 

Avaliação Disciplinar (CAD) ainda não havia estipulado a sanção aplicável ao caso.  

 

-Tentativa de fuga no CENSE Escola João Luís Alves (EJLA) 

 

Segundo notícia do jornal O dia19, datada de 14 de junho de 2020, adolescentes 

teriam tentado fugir no dia anterior da unidade EJLA, tendo ferido gravemente dois 

agentes socioeducativos com “estocadas”. Os agentes teriam apreendido pedaços de 

ventiladores, pregos e ferros utilizados, não tendo sido concretizada a fuga. Foi a segunda 

tentativa de fuga na última semana na unidade. De acordo ainda com a notícia, o 

DEGASE informou que os agentes teriam se ferido na cabeça, nariz e braço, não sendo 

possível informar a causa do tumulto. Ainda é asseverado que o registro de ocorrência 

estaria sendo feito na 37ª Delegacia de Polícia, e que foram adicionados a partir de RAS 

oito agentes a mais para reforço na unidade, dos 50 servidores adicionados por dia no 

total do DEGASE. 

No dia 14 de junho o MEPCT/RJ entrou em contato com o Subdiretor da unidade, 

buscando mais informações sobre o ocorrido. Neste sentido, tivemos notícia que o 

episódio estaria adstrito à apenas um alojamento com seis adolescentes advindos do Dom 

Bosco, ressaltando que tanto os adolescentes, quanto os agentes feridos passavam bem.  

 

 

                                                           
19 https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5933560-dois-agentes-sao-feridos-em-tentativa-de-
fuga-em-unidade-do-degase-na-ilha.html 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5933560-dois-agentes-sao-feridos-em-tentativa-de-fuga-em-unidade-do-degase-na-ilha.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5933560-dois-agentes-sao-feridos-em-tentativa-de-fuga-em-unidade-do-degase-na-ilha.html
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5.5 – Dados recebidos entre 22/06 e 05/07 
 

Documentos internacionais, nacionais e estaduais sobre COVID-19 no Sistema 

Socioeducativo  

  

- CNJ lança página com dados sobre COVID-19 nos sistemas prisional e 

socioeducativo 

 

 Em 23 de junho, o CNJ lançou uma página com dados sobre os impactos da 

pandemia de COVID-19 nos sistemas prisional e socioeducativo. Com informações 

reunidas pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional e do 

Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF/CNJ), a página pretende 

orientar ações do Poder Judiciário dentro do contexto da recentemente renovada 

Recomendação 62/2020.  

 

Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-lanca-pagina-com-dados-sobre-covid-19-nos-

sistemas-prisional-e-socioeducativo/ 

 

- Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) apresenta 

informe de monitoramento da implantação das recomendações sobre o COVID-19 

em espaços de privação de liberdade no País  

 

 Em 24 de junho o MNPCT publicou um informe de monitoramento do sistema de 

privação de liberdade e inaugurou um espaço no seu site para publicação permenente de 

documentos produzidos pelo órgão em relação aos impactos da pandemia nos espaços de 

privação de liberdade. A sistematização dos dados fornecerá insumos para a Política 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.  

 

Disponível em: https://mnpctbrasil.wordpress.com/2020/06/29/mnpct-apresenta-informe-

de-monitoramento-da-implantacao-das-recomendacoes-sobre-o-novo-coronavirus-em-todo-

brasil-nos-espacos-de-privacao-de-liberdade/ 

 

 

 

https://www.cnj.jus.br/cnj-lanca-pagina-com-dados-sobre-covid-19-nos-sistemas-prisional-e-socioeducativo/
https://www.cnj.jus.br/cnj-lanca-pagina-com-dados-sobre-covid-19-nos-sistemas-prisional-e-socioeducativo/
https://mnpctbrasil.wordpress.com/2020/06/29/mnpct-apresenta-informe-de-monitoramento-da-implantacao-das-recomendacoes-sobre-o-novo-coronavirus-em-todo-brasil-nos-espacos-de-privacao-de-liberdade/
https://mnpctbrasil.wordpress.com/2020/06/29/mnpct-apresenta-informe-de-monitoramento-da-implantacao-das-recomendacoes-sobre-o-novo-coronavirus-em-todo-brasil-nos-espacos-de-privacao-de-liberdade/
https://mnpctbrasil.wordpress.com/2020/06/29/mnpct-apresenta-informe-de-monitoramento-da-implantacao-das-recomendacoes-sobre-o-novo-coronavirus-em-todo-brasil-nos-espacos-de-privacao-de-liberdade/
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As ações do MEPCT/RJ no enfrentamento a Covid-19 no DEGASE  

 

- Dados enviados pela Direção Geral do DEGASE sobre atividades dos adolescentes 

e ligações 

Seguindo o fluxo já mencionado, a Direção Geral do DEGASE segue enviando 

ao MEPCT os documentos indicando atividades e contatos telefônicos realizados pelos 

adolescentes. Recebemos as informações das datas de 22 a 26 de junho, com algumas 

alcançando 28 de junho até o fechamento desta atualização.  

O CENSE Ilha segue ofertando atividades na quadra e na biblioteca, além de 

constar na última planilha também atividades na sala de vídeo. Com relação as ligações, 

houve uma queda no número de êxitos e no período de 22 a 26 de junho 16 adolescentes 

conseguiram contatos com familiares ou visitantes.  

A EJLA segue com atividades na quadra, oficinas de leitura e oficinas de cartas 

realizadas na escola e na sala de leitura, além de atividades na piscina e na horta, 

mantendo a mesma média de adolescentes por atividade ao longo da semana. O contato 

telefônico foi ofertado para um total de 143 adolescentes na semana de 22 a 26 de junho, 

apenas 17 não tiveram sucesso nos contatos.  

No CENSE PACGC, seguem as atividades ofertadas: exibição de videoaulas, 

vídeos e filmes; banho de sol, limpeza dos alojamentos, acesso a sala de tv, sala de leitura, 

música, atividade desportivas. No que se refere às ligações telefônicas, 25 adolescentes 

tiveram a oportunidade de fazer o contato e apenas duas não obtiveram êxito.  

 O CAI Belford Roxo, segundo documento fornecido pela Direção, ofertou a 

chamada telefônica para 117 adolescentes, sem no entanto informar quantos conseguiram 

realiza-la com sucesso.  

 O CENSE Nova Friburgo enviou listagem onde constam 44 adolescentes que 

receberam a chance de realizar videochamada/ligação para a família, sendo 33 da 

internação e 11 da provisória, apenas um de cada não obteve sucesso, mantendo a média 

da semana anterior. 

No CENSE Campos estão sendo ofertados banho de sol e atividades na quadra de 

esportes. Quanto as ligações, foram oferecidas para 45 adolescentes com 12 não 

conseguindo realizar.  

 O CENSE Volta Redonda tem oferecido o banho de sol, sessões com filme, 

atividades na biblioteca, videoaulas e na semana de 22 a 26 também realizou torneio de 
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futebol. Com relação às chamadas, foram oferecidas a 60 adolescentes e apenas 07 não 

conseguiram realizar.  

 O CENSE Dom Bosco realizou atividades na piscina, pingue-pongue e totó, horta 

e atividades na quadra esportiva. No que diz respeito às chamadas, 34 adolescentes 

tiveram acesso e 05 não obtiveram sucesso, havendo uma significativa redução da 

atividade com relação as semanas anteriores.  

.O CENSE GCA forneceu listagem onde constam 59 adolescentes tendo acesso à 

ligação com apenas 04 não tento êxito. Os registros indicam que os que não tiveram 

sucesso tentaram o contato por algumas vezes e com mais de uma pessoa.  

 

- Resposta ao Ofício MEPCT 098/2020 

 

 Conforme mencionado em atualização anterior, o Ofício MEPCT 098/2020 foi 

respondido em 1º de julho pela Direção Geral do Departamento.  

 Sobre capacidade e modificações para alocação de adolescentes durante a 

pandemia, o DEGASE informou que com a suspensão da medida de semiliberdade e o 

quantitativo reduzido de adolescente, as unidades responsáveis pela recepção estão 

conseguindo cumprir o período de quarentena orientado pela Coordenação de Saúde do 

Departamento. E as demais unidades possuem alojamentos específicos para adolescentes 

recém apreendidos onde está sendo respeitado o período de quarentena para estes, com 

exceção do GCA, onde foi realizada obra de reestruturação dos alojamentos existentes na 

quadra para eventual necessidade, no entanto ainda não houve demanda de uso para estes. 

A resposta também contou com anexo de publicação no Diário Oficial de 03 de junho 

onde consta tabela com capacidade total do Departamento, não obstante, outro anexo 

trazia a capacidade total acrescida de 19% por conta da decisão do ministro Edson Fachin 

do STF no HC 143988. O DEGASE ressalta que ainda que mesmo pendendo decisão de 

mérito, vem gerindo as vagas com vistas ao HC por entender que assim evita a 

superlotação das unidades.  

 Com relação as medidas de prevenção ao COVID-19, informa que estão 

realizando acolhimento e triagem para rastreamento de sintomas respiratórios nos 

adolescentes que ingressam e que todos passam por quarentena de 14 dias sendo isolados 

casos suspeitos. Informa ainda que as unidades estão sendo abastecidas com sabonete 

líquido, papel toalha e álcool em gel e que o uso de máscaras é obrigatório para 

adolescentes e funcionários e as equipes são orientadas quanto às medidas recomendadas 
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além da orientação para realizar as atividades com adolescentes dos mesmo alojamentos. 

Os alojamentos são higienizados com pulverizador, no entanto não informa a frequência 

com a qual esta ocorre. 

 Sobre fornecimento de EPIs, a Direção Geral enviou em anexo uma tabela com o 

quantitativo de todo material adquirido que inclui: 9.185 máscaras cirúrgicas; 513 

máscaras N95; 1.414 máscaras de pano; 2.137 gorros descartáveis; 949 capotes; luvas 

descartáveis 450 caixas G, 605 caixas M e 384 caixas P; 1.173 protetores faciais; 44 

óculos de proteção, álcool em gel 70% sendo 68 frascos de 5kg, 246 frascos de 500g e 

998 frascos de 200g;  álcool líquido 70%, 127 frascos de 1l, 18 frascos de 5l e 3 frascos 

de 20l. Não informa, no entanto, como se deu a distribuição do material entre as unidades.  

 Com relação a materiais de higiene: informa um total de 2.584 aparelhos de 

barbear; 2.879 cremes dentais; 2.954 escovas dentais e 4.892 sabonetes. Estes contam 

com anexo especificando como se deu a distribuição entre as unidades e cabe ressaltar 

que a grande maioria se encontrava zerada destes materiais. 

 Sobre casos suspeitos e confirmados, informa que 189 servidores já apresentaram 

sintomas gripais e já retornaram aos seus postos. Contabilizando os testes rápidos 

aplicados pelo Departamento e os que realizaram testagem na rede de saúde, dentre os 

servidores há um total de 62 casos confirmados. Entre os adolescentes, um total de 13 

foram notificados como suspeitos com 04 testando positivo.  

 De acordo com o documento, adolescentes com suspeita de COVID-19 são 

avaliados por médico e colocados em isolamento sendo preenchida a ficha de notificação 

compulsória de síndrome gripal e comunicado o caso à vigilância epidemiológica assim 

como à unidade básica de referência. Os casos suspeitos tem seus sinais vitais 

monitorados diariamente pela equipe de enfermagem e o teste rápido é realizado pela 

equipe da rede municipal de saúde. Com relação aos jovens envolvidos na rebelião do 

Dom Bosco levados à SEAP e que retornaram ao DEGASE, consta um caso confirmado.  

 

 

- Reunião MEPCT, DEGASE, DPGE e OAB 

 

No dia 23 de junho, o MEPCT/RJ se reuniu virtualmente com a direção geral do 

DEGASE, e contou com a participação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da 

Comissão Socioeducativa da OAB. Dialogamos sobre as situações de violência 

vivenciada nas duas últimas semanas nas unidades de Volta Redonda, Dom Bosco e João 
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Luís Alves, suas motivações, consequências e encaminhamentos. Além disso, tomamos 

conhecimento das estratégias adotadas pelo Serviço Social, no que tange ao direito à 

convivência familiar, promovendo busca na rede socioassistencial dos familiares que os 

adolescentes ainda não conseguiram efetivar o contato telefônico ou virtual. Na educação, 

soubemos que as atividades pedagógicas estão sendo implementadas com uma 

metodologia de cinco videoaulas, no primeiro encontro, já no segundo e terceiro encontro, 

os adolescentes assistem a filmes e no quarto encontro um professor faz a discussão dos 

materiais dos últimos encontros, por vídeo chamada. Quanto as visitas de familiares, 

ainda suspensas, a direção tem organizado um plano de retorno alinhado com a Secretaria 

Estadual de Saúde. 

 

- Reunião com Instituições e Familiares 

 

 Em 25 de junho, o MEPCT participou de reunião virtual proposta por familiares 

para tratar de questões coletivas relativas ao sistema socioeducativo. O encontro foi 

organizado pela Associação de Mães e Amigos da Criança e do Adolescente em Risco 

(AMAR) e contou com representações da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente da Defensoria Pública, da Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva da Infância e da Juventude Infracional do Ministério Público, da Comissão de 

Direito Socioeducativo da OAB e do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CEDECA).  

 As instituições se apresentaram e visitantes e familiares participaram fazendo 

pergutas e comentários a partir do chat e através das representações da AMAR.  

 

- Fuga e óbito no CENSE Volta Redonda 

 Foi noticiado em um portal de notícias local de Volta Redonda que no dia 25 de 

junho, 13 adolescentes fugiram da unidade após ação que teria deixado alguns agentes 

com ferimentos leves. Um adolescente teria sido recapturado em uma barreira sanitária 

do município.  

 O MEPCT está buscando com a direção do Departamento, mais informações sobre 

o caso e estamos acompanhando a unidade que vem apresentando problemas nas últimas 

semanas.  
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 Mais recentemente, em 04 de julho, fomos informados de um óbito de um 

adolescente na unidade, que também estamos acompanhando. O DEGASE, através da sua 

direção geral, encaminhou nota oficial sobre o caso informando:  

“O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) informa o 

falecimento de um adolescente durante a madrugada deste sábado (4), no Cense Irmã 

Asunción De La Gándara Ustara, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Ele passou mal 

durante a madrugada, agentes fizeram os primeiros atendimentos e também acionaram o 

SAMU. Quando os paramédicos chegaram, constataram o falecimento do rapaz.  O corpo 

do jovem está no IML da cidade para necropsia”.  

 

5.6 – Dados recebidos entre 06/07 e 20/07. 

 

Documentos internacionais, nacionais e estaduais sobre COVID-19 no Sistema 

Socioeducativo.  

 

 - O Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) publicou a pesquisa 

“Ganhar a vida, perder a liberdade: Tráfico, trabalho e sistema socioeducativo20”.  

A pesquisa sistematiza resultados da aplicação de questionários à 100 internos e 

internas das três unidades do Degase no município do Rio de Janeiro, com objetivo de 

entender os entrelaçamentos entre trabalho e tráfico, conhecer o contexto do 

envolvimento dos adolescentes com o comércio de drogas e avaliar as condições do 

cumprimento das medidas socioeducativas quanto às condições de vida nas unidades, 

à escolarização e à profissionalização. 

 A pesquisa aponta que o perfil dos entrevistados é hegemonicamente de adolescentes 

negros, moradores de favelas, em situação de atraso e abandono escolar, que não concluíram o 

ensino fundamental e são reincidentes em internação no DEGASE. O relatório traz excelentes 

análises do envolvimento dos adolescentes com o tráfico de drogas, compreendendo essa inserção 

enquanto relação de trabalho “hiperprecarizado”. Aponta, ainda, que 85 dos ouvidos 

                                                           
20 Disponível em:  https://cesecseguranca.com.br/textodownload/ganhar-a-vida-perder-a-liberdade-trafico-

trabalho-e-sistema-socioeducativo/. Os resultados completos estãodisponíveis em: Os resultados completos 

estão disponíveis no site ucamcesec.com.br. (Napolião, Paula; Menezes, Fernanda; Lyra, Diogo. Ganhar a 

vida, perder a liberdade: Tráfico, trabalho e sistema socioeducativo. Rio de Janeiro: CESeC, julho de 2020.) 

 

https://cesecseguranca.com.br/textodownload/ganhar-a-vida-perder-a-liberdade-trafico-trabalho-e-sistema-socioeducativo/
https://cesecseguranca.com.br/textodownload/ganhar-a-vida-perder-a-liberdade-trafico-trabalho-e-sistema-socioeducativo/
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trabalharam em atividades lícitas, geralmente precárias e intermitentes, 41 deles 

começaram a trabalhar com menos de 14 anos de idade. 

 “– mais da metade dos entrevistados começou a trabalhar com menos de 14 anos 

– tendo a vida escolar duramente prejudicada, seja por questões objetivas, como 

cansaço, ausências nas aulas, ou falta de tempo para os estudos, seja por razões 

simbólicas, especialmente o abandono do projeto educacional como plano de 

futuro.  

Nesses territórios, onde se cresce em meio a fuzis e corpos sem vida, 

encontram oportunidade em um comércio perigoso, mas sempre de portas abertas 

àqueles que necessitam sustentar a si próprios e à família. Nele, trabalham 12 

horas por dia nas funções mais baixas, mal remuneradas e perigosas”. (Pág. 41). 

 

A pesquisa constata a brutal violência que acompanha as vidas desses adolescentes ao 

apontar que 40% desses jovens já tiveram algum membro de sua família assassinado e 60% 

algum membro de sua família preso. Conclui asseverando que os dados levantados corroboram 

as assunções da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho que 

caracteriza o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil, 

ressaltando que essa “condição se perpetua graças à ausência de políticas públicas que 

garantam os direitos fundamentais de crianças e adolescentes antes, durante e depois de 

sua adesão às facções criminosas. ” 

 

- O Conselho Nacional de Justiça publica boletim informativo atualizado na data de 

13/07, sobre a situação do Covid-19 no sistema prisional e socieducativo do país21.  

 O último boletim havia sido publicado e atualizado em 29 de junho com dados 

preocupantes que mobilizaram a sociedade civil e pressionaram autoridades. No novo 

boletim observa-se o aumento da incidência do Covid-19 no sistema Socioeducativo de 

país. Em relação aos servidores do Sistema Socioeducativo em todo o país, já foram 

registrados 1.922 casos confirmados (aumento de 116,9 % em 30 dias e aumento de 5,9 

% em uma semana) e 14 óbitos (aumento de 23,3% em 30 dias). Entre os adolescentes 

privados de liberdade foram registrados 453 casos, sem óbitos.   

 

- Deputados federais protocolaram Projeto de Lei nº 3.668/2020, que regulamenta a 

aplicação e execução de medidas socioeducativas enquanto perdurar o estado de 

calamidade pública durante a pandemia do novo coronavírus.  

                                                           
21 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Monitoramento-Semanal-Covid-19-Info-
15.07.20.pdf 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2256889
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Monitoramento-Semanal-Covid-19-Info-15.07.20.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/07/Monitoramento-Semanal-Covid-19-Info-15.07.20.pdf
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O PL leva em conta a “notória situação de risco” do país, que ameaça 

principalmente as populações mais vulneráveis, com destaque para a situação das pessoas 

privadas de liberdade, trabalhadores dos sistema prisional e socioeducativo. O texto 

estabelece a garantia e a ampliação do acesso aos cuidados de saúde de adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Obriga os estados a elaborarem Planos 

Emergenciais de Contingência, Prevenção, Proteção e Combate ao contágio para todas as 

unidades. Além de cobrar a adoção de medidas emergenciais para casos de surto 

epidêmico, para quando houver um número maior de três pessoas infectadas22.  

 

- Entidades da sociedade civil publicam manifesto em favor do PL 3.668/2020. 

Segundo o manifesto, as instituições signatárias desmonstram-se preocupadas 

com os impactos da pandemia no sistema socioeducativo, atentas às necessidades 

emergenciais no atendimento, especialmente, às medidas de privação de liberdade, e 

encontram-se comprometidas com a defesa, promoção e garantia dos direitos de crianças, 

adolescentes, jovens, profissionais e famílias envolvidas com o cotidiano do Sistema 

Socioeducativo. Expressam que, sobretudo nesse período, esses grupos vivenciam 

situações de vulnerabilidade, agravadas pelos processos de institucionalização e, por isso, 

vieram a público manifestar apoio ao PL nº 3.668 de 2020 que segundo registra a nota 

envolvem a aplicação e a execução das medidas socioeducativas durante o período de 

crise sanitária causada pela Covid-19, com atenção a ações e cuidados à saúde da 

comunidade socioeducativa de todo o país, bem como as medidas apresentadas pela 

Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. 

 

- O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) aprovou a 

regulamentação do acolhimento de jovens com idade entre 12 e 18 anos em 

Comunidades Terapêuticas.  

Em meio a pandemia e na semana que se celebram os 30 anos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, sem que houvesse um mínimo de debate com a sociedade, o CONAD 

aprovou o acolhimento de crianças e adolescentes em Comunidades Terapêuticas. A Rede 

Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA), mobilizou a construção de 

uma Nota de Repúdio na qual, primeiramente, relembrou que desde julho de 2019, com 

                                                           
22 https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/07/sistema-socioeducativo-passa-de-14-mil-
casos-de-covid-19-projeto-de-lei-regula-funcionamento/ 
 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/06/governo-bolsonaro-denunciado-onu-covid-19-prisoes-genocidio/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/07/sistema-socioeducativo-passa-de-14-mil-casos-de-covid-19-projeto-de-lei-regula-funcionamento/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/07/sistema-socioeducativo-passa-de-14-mil-casos-de-covid-19-projeto-de-lei-regula-funcionamento/
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a publicação do Decreto Presidencial nº 9.926/2019, houve alteração na composição do 

CONAD que repercutiu, na exclusão da participação da sociedade civil organizada, 

tornando o Conselho exclusivamente governamental, o que fez, segundo a nota da 

RENILA, com que o CONAD perdesse sua legitimidade, tornando-se uma mera 

extensão do Estado e braço de suas sucessivas políticas violadoras de direitos humanos.  

A nota denuncia a completa falta de diálogo com atores fundamentais do campo, na 

determinação de medida tão gravosa e finaliza afirmando que o confinamento de 

adolescentes em Comunidades Terapêuticas é  

“...uma afronta à sociedade e uma distorção absurda do dever do Estado de cuidar 

e proteger suas crianças e adolescentes, garantindo que cresçam em condições 

dignas e propícias ao seu desenvolvimento, perto da família, com direito à escola, 

à segurança e ao cuidado em uma rede inclusiva, pública, que respeite suas 

diferenças e aposte em suas potencialidades”. 

  

- Novo Ministro da Educação toma posse. 

 O pastor Milton Ribeiro é empossado como novo Ministro da Educação, o que 

movimentou as redes sociais de protestos pela veiculação de vídeos publicados no ano de 

2016, no qual o pastor defende castigos físicos como parte da educação dos filhos. Na 

gravação intitulada "A Vara da Disciplina", Ribeiro ensina as mães a manter seus filhos 

em bom caminho. Afirmando de que a ideia difundida de que criança é inocente é relativa 

(SIC). Cita também trechos bíblicos para sustentar lógica dos castigos físicos: “Castiga o 

teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-la”23. 

 

- Nota Técnica Conjunta 02/2020 - CEDECA Rio de Janeiro, Projeto Legal e 

Associação Beneficente São Martinho24. 

Levando em consideração a perpetuação do preocupante cenário pandêmico 

ocasionado pela COVID-19 por mais de três meses no Brasil, as organizações da 

sociedade civil publicaram nova Nota Técnica com atualização da Nota Técnica Conjunta 

nº1/2020 (NTC nº1/2020) sobre o sistema socioeducativo no Rio de Janeiro. 

 

                                                           
23https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2020/07/10/novo-ministro-da-

educacao.htm?utm_source=facebook&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=noti

cias&utm_content=geral&cmpid=copiaecola 
24 Disponível em: https://cedecarj.files.wordpress.com/2020/05/nota-tc3a9cnica-conjunta-
socioeducativo-rj.pdf 

https://cedecarj.files.wordpress.com/2020/05/nota-tc3a9cnica-conjunta-socioeducativo-rj.pdf
https://cedecarj.files.wordpress.com/2020/05/nota-tc3a9cnica-conjunta-socioeducativo-rj.pdf
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As ações do MEPCT/RJ no enfrentamento a Covid-19 no DEGASE  

 

- Dados enviados pela Direção Geral do DEGASE sobre atividades dos adolescentes 

e ligações. 

Seguindo o fluxo já mencionado, a Direção Geral do DEGASE segue enviando 

ao MEPCT os documentos, indicando atividades e contatos telefônicos realizados pelos 

adolescentes. Recebemos as informações das datas de 29 de junho até 07 de julho de 

2020. Seguem os dados enviado pelo DEGASE ao MEPCT/RJ: 

- CENSE Ilha - Planilha de Ligações de 29/06 a 03/07/2020. 

- EJLA -  Planilha de atividades de 4 a 10 de julho e Planilha de Ligações de 29/06 a 

03/07/2020. 

- CENSE PACGC - Planilha de atividades de 06 a 12 de julho e Planilha de Ligações de 

29/06 a 05/07/2020. 

- CAI Baixada - Planilha de atividades de 06 a 12 de julho e Planilhas de Ligações de -. 

29/06 a 03/07/2020 e de 03 a 06-07-2020 

- O CENSE Nova Friburgo. - Atividades de 06 a 12 de julho e Planilha de Ligações. 

- CENSE Campos. -  Planilha de atividades de 06 a 13 de julho e Planilha de Ligações de 

30/06 a 03/07/2020. 

 

- CENSE Volta Redonda - Planilha de atividades de 30/06 a 12/07 e Planilha de Ligações 

de 01/07 a 02/07/2020. 

- CENSE Dom Bosco. - Planilha de telefonemas para familiares de 29 de junho a 04 de 

julho. 

- CENSE GCA - Planilha de Ligações do CENSE GCA de 29/06 a 03/07/2020. 
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APONTAMENTOS FINAIS 
 

Desde o início da quarentena o MEPCT/RJ tem buscado o diálogo com os diversos 

atores do Sistema de Garantia dos Direitos, com familiares dos adolescentes e com o 

DEGASE, visto a necessidade de articulação entre os diversos atores para o 

enfrentamento da situação apresentada. Esta preocupação se fundamenta não apenas às 

potenciais situações de violência institucional, mas também se refere à saúde de 

adolescentes e profissionais que se inserem num ambiente insalubre, adolescentes sem 

acesso a matérias de higiene, em alojamentos superlotados, em oposição as condições de 

higienes preconizadas pela OMS para prevenção à COVID-19. 

Nós seguimos à disposição de cooperar com a efetivação de estratégias de 

prevenção e combate à COVID-19 que porventura o DEGASE e outros atores articulem 

em vistas de deter os efeitos graves que a pandemia possa gerar no sistema 

socioeducativo.  

Além disso, o órgão segue apurando e encaminhando outras demandas em relação 

às violações de direitos e práticas de tortura, maus tratos e tratamentos cruéis, desumanos 

e degradantes. Bem como, construindo outras estratégias de prevenção a tortura em 

tempos de COVID-19. 

 

Acompanhem as atualizações sobre nossas ações em espaços de privação de liberdade 

em:  

http://mecanismorj.com.br/ 

https://www.facebook.com/mecanismosrj/ 

 

Em caso de dúvidas ou solicitações, nos contate pelo e-mail: 

 

mecanismorj@gmail.com 
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