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1. Apresentação 

1.1. Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro 

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 (ALERJ) 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 da ONU 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 à tortura e outros tratamentos ou penas 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 omissões que impedem a aplicação de princípios universais em condições locais”.1  

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

do risco de tortura”2 e, a partir da ação proativa de monitoramento de centros de 

privação de liberdade, prevenir que as violações aconteçam. O enfoque preventivo do 

MEPCT/RJ se baseia na premissa de um diálogo cooperativo com as autoridades 

competentes para coibição da tortura e outros tratamentos desumanos, degradantes e 

                                                 
* "Presídios com nome de escola" foi a maneira como o comissionado Dr. James Cavallaro, da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, definiu o sistema socioeducativo brasileiro, em 22 de março de 

2017, durante audiência temática sobre a Situação de direitos humanos de adolescentes em conflito com a 

lei no Brasil, <http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=16> 
1
 Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura: manual de implementação. (p.73). San 

José, Costa Rica: Associação para Prevenção à Tortura e Instituto Interamericano de Direitos Humanos, 

2010.  
2
 Declaração do Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU ao apresentar o segundo relatório anual do 

SPT ao Comitê contra a Tortura. Vide “Committee against Torture meets with Subcommittee on 

Prevention of Torture”, Comunicado de imprensa de 2 de maio de 2009, disponível em: 

www.unog.ch.http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/02A16C255B95E900C

12575B40051FA5A?OpenDocument 

http://www.unog.ch.http/www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/02A16C255B95E900C12575B40051FA5A?OpenDocument
http://www.unog.ch.http/www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/02A16C255B95E900C12575B40051FA5A?OpenDocument
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cruéis à pessoa privada de liberdade.  Desta forma, como expressa o inciso II, do art. 2º 

da Lei Estadual nº 5.778/10 que o institui, busca-se a “articulação, em regime de 

colaboração, entre as esferas de governo e de poder, principalmente, entre os órgãos 

responsáveis pela segurança pública, pela custódia de pessoas privadas de liberdade, 

por locais de longa permanência e pela proteção de direitos humanos”. 

 O MEPCT/RJ resulta do processo de estabelecimento, pelo Estado brasileiro, 

das diretrizes contidas no Protocolo Facultativo à Convenção contra Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes da Organização das Nações 

Unidas, ratificado pelo país no ano de 2007. O referido Protocolo decorre do acúmulo 

estabelecido na Conferência Mundial de Direitos Humanos da ONU realizada em 1993 

na qual se declarou firmemente que os esforços para erradicar a tortura deveriam 

primeiro e, principalmente, concentrar-se na prevenção, designando para tanto, o 

estabelecimento de um sistema preventivo de visitas regulares a centros de detenção. 

 Além disso, a criação de Mecanismos Preventivos de monitoramento dos locais 

de privação de liberdade integra as prerrogativas do Plano de Ações Integradas para a 

Prevenção e o Combate à Tortura no Brasil, de 2006, bem como o Plano Nacional de 

Direitos Humanos III (PNDH) da então Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República, hoje Ministério dos Direitos Humanos (SDH). Neste sentido, 

o estado do Rio de Janeiro coloca-se em posição de pioneirismo na federação, 

salientando o compromisso com a implementação do referido Plano de Ações, com a 

defesa dos direitos humanos e a consolidação de princípios democráticos. 

 O MEPCT/RJ deu início às suas atividades em julho de 2011, após a nomeação 

de seus membros pelo presidente da ALERJ, conforme atribuição do inciso II do 5º 

parágrafo da Lei Estadual nº 5.778/10.  Desde então vem realizando visitas e relatórios 

sobre os mais diversos espaços de privação de liberdade. 

Conforme destacado pela Associação para a Prevenção à Tortura (APT), na 

publicação “Monitoramento de locais de detenção: um guia prático”, compete aos 

mecanismos nacionais e locais, no âmbito de seu monitoramento preventivo, elaborar o 

relatório anual, relatórios de visitas regulares, relatórios de visitas de seguimento e, por 

fim, relatórios de visitas temáticas. 
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Neste sentido, e em acordo com a legislação que o criou, o MEPCT/RJ apresenta 

nesta oportunidade mais um relatório temático, em que será realizado um diagnóstico 

sobre as condições do sistema socioeducativo fluminense.  

Importante destacar a contribuição de todas as organizações que compõem o 

Comitê Estadual para Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (CEPCT/RJ), 

na construção deste relatório.  

 

1.2. Noções introdutórias ao relatório 

O relatório ora apresentado tem o intuito de expor uma análise sobre em que 

condições estão os adolescentes privados de liberdade no estado do Rio de Janeiro. Sua 

intenção é a de prevenir e combater as condições de tortura e maus tratos através de 

recomendações que estabeleçam harmonia com os padrões nacionais e internacionais de 

proteção dos direitos humanos3 que preconizem a garantia de direitos aos adolescentes 

autores de ato infracional.  

Ao colocarmos em análise o sistema socioeducativo a modalidade de internação 

ganha os holofotes, seja pelo aumento, nos últimos anos, do número dos adolescentes 

em cumprimento da medida de internação, que retrata a crença de resolubilidade das 

questões da violência social pela privação de liberdade por parte dos operadores do 

direito; quer seja pela situação degradante a qual os adolescentes estão expostos 

cotidianamente nos espaços de internação do DEGASE. No entanto, o MEPCT/RJ 

compreende a necessidade de mirar as luzes para as medidas socioeducativas de 

semiliberdade e para as medidas em meio aberto Prestação de Serviço à Comunidade - 

PSC e Liberdade Assistida - LA), pois entendemos que essas modalidades de medida 

socioeducativa podem ser práticas alternativas ao encarceramento em massa dos 

adolescentes.  

Vale destacar que desde a sua implementação o MEPCT/RJ e o CEPCT/RJ 

acompanham o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, percebendo, em que pese o 

                                                 
3
 Declaração do Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU ao apresentar o segundo relatório anual do 

SPT ao Comitê contra a Tortura. Nela, o SPT afirmou “que seu principal objetivo é “identificar situações 

de risco de tortura”. Ao invés da abordagem mais tradicional de reagir à violações uma vez que já tenham 

ocorrido, o SPT adota uma abordagem preventiva holística, baseada numa atuação contínua e pró-ativa 

regida pela premissa de um diálogo de cooperação entre o SPT e os Estados-Parte e os MPNs (...)”. Em: 

Visita ao Brasil do Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura e a implementação do 

Protocolo Facultativo da Convenção contra a Tortura. Documento Informativo para Atores Nacionais da 

Associação para a Prevenção da Tortura (APT). 
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constante monitoramento preventivo, que a situação dos adolescentes no DEGASE tem 

se agravado.  

Quando o Mecanismo iniciou suas atividades em 2011 haviam 900 adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas de internação, internação provisória e 

semiliberdade. Hoje são 2.075 adolescentes distribuídos nas três modalidades acima 

descritas, o que nos leva a questionar o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro para 

que houvesse este aumento.  

Como vem apontando o MEPCT/RJ, desde 2012 a cidade do Rio de Janeiro vem 

sediando grandes eventos, dentre os quais destacamos: Jogos Mundiais Militares de 

2011, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) de 

2012, Copa das Confederações FIFA de 2013, Jornada Mundial da Juventude da Igreja 

Católica de 2013, Copa do Mundo da FIFA de 2014 e Jogos Olímpicos e Jogos 

Paralímpicos  de 2016.  

Todos esses eventos demandaram o investimento em aparatos de segurança 

pública e, ainda, levaram a práticas higienistas. Nesse processo, observou-se que os 

adolescentes fluminenses, em especial das favelas e periferias urbanas, sofreram com a 

repressão policial e a ação punitiva de viés encarcerador, uma prática de Estado e se vê 

inflada pelo discurso da mídia, cujo papel tem sido fundamental na produção de 

subjetividade, principalmente no que tange à produção do medo e da chamada sensação 

de insegurança. 

Desde 2011 o Mecanismo vem acompanhando a piora do atendimento 

socioeducativo prestado aos adolescentes autores de ato infracional, em grande parte 

pela superlotação dos estabelecimentos do DEGASE. Mas devemos questionar que a 

superlotação tem sido consequência de outro fenômeno, denominado 

superencarceramento, no qual os operadores do direito e gestores públicos parecem  

visualizar, como única resposta viável ao cometimento de atos infracionais e as questões 

sociais a eles relacionadas, a privação de liberdade. 

É sabido que o Brasil possui uma legislação avançada na área de infância. 

Porém, nota-se que as políticas públicas não acompanham ou não conseguem ser 

eficazes diante da desigualdade social que tanto caracteriza o Brasil, bem como o Rio de 

Janeiro.  
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Em meio a este cenário, a cada visita do MEPCT/RJ se concretiza a certeza de 

que adentramos não em espaços de proteção dos direitos da infância, mas em 

verdadeiras masmorras, bem como se materializa a violência institucional e a exclusão 

social produzidas por esses espaços de privação de liberdade.  

Nessa toada, resta reafirmado o pressuposto de que tais espaços são facilitadores 

da prática de tortura. Dessa forma, o convite à leitura das páginas a seguir pode não ser 

dos mais agradáveis, pois serão enfáticas no relato de graves violações de direito 

humanos, justificando, assim, a escolha do Mecanismo em abordar o tema dos 

adolescentes autores de ato infracional no estado do Rio de Janeiro  

 

1.3. Metodologia adotada 

Com base na capacitação ministrada pela Associação para a Prevenção à Tortura 

(APT) - Organização Não Governamental sediada em Genebra, Suíça, que desde sua 

fundação colaborou com a elaboração da Convenção Contra a Tortura e seu Protocolo 

Facultativo e cujo Guia Prático tem sido adotado em diversos países do mundo - na 

leitura de relatórios de visita de outros órgãos de monitoramento e na publicação 

“Monitoramento de locais de detenção: um guia prático”, o MEPCT/RJ elaborou uma 

metodologia para a confecção de seus relatórios de visitas. 

 Os relatórios do MEPCT/RJ se utilizam de procedimento metodológico que 

pressupõe o relato descritivo destacando o ponto de vista dos distintos atores das 

unidades visitadas, sejam as autoridades de direção, os agentes socioeducativos e o 

corpo técnico dos diferentes profissionais que tenham sob sua responsabilidade pessoas 

que se encontram nos locais de detenção; o ponto de vista das pessoas privadas de 

liberdade e as observações da equipe de visita do MEPCT/RJ. Todas as informações 

anotadas são divididas em tópicos que procuram tratar de forma exaustiva cada aspecto 

examinado durante a visita. 

  Entendendo a importância de contextualizar as informações que constam do 

relatório, antes de realizar recomendações às autoridades competentes, o MEPCT/RJ 

preconiza apresentar uma análise trazendo a sistematização de dados oficiais nacionais e 

estaduais; artigos de especialistas; informações colhidas em fóruns permanentes que 

tratam dos espaços de privação de liberdade e referências a documentos nacionais e 

internacionais de regras mínimas para tratamento de pessoas privadas de liberdade. O 
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objetivo é informar acerca da discussão mais atual sobre o tema no cenário nacional e 

internacional de modo a qualificar os relatórios apresentados e possibilitar sua maior 

eficácia e abrangência. 

  A função do relatório é colaborar para prevenção e combate às práticas de 

tortura através de recomendações4 que estabeleçam harmonia com os padrões nacionais 

e internacionais de condições de tratamento da pessoa privada de liberdade. Para tanto, 

ao final de cada relatório elaborado pelo Mecanismo são realizadas recomendações que 

estejam de acordo com a legislação nacional e internacional no que diz respeito aos 

privados de liberdade e ao corpo técnico da unidade. As recomendações são dirigidas às 

autoridades competentes para sanar as demandas e realizar as mudanças necessárias à 

sua efetiva implementação. 

 O relatório foi elaborado pela equipe do MEPCT/RJ, após visitas de 

monitoramento em todas as unidades de internação e de parte das unidades de 

semiliberdade do estado do Rio de Janeiro, como forma de assegurar a observação in 

loco dos pontos abordados no relatório. 

 

2. Adolescentes e o Sistema Socioeducativo 

  No Brasil as primeiras instituições para educação de órfãos surgem no século 

XVIII, e o regime de funcionamento seguia o modelo do claustro e da vida religiosa; 

caridade religiosa de orientação católica (Santas Casas e as Rodas dos Expostos). As 

crianças pobres e/ou em famílias com dificuldades de criarem seus filhos tinham um 

destino quase certo ao buscarem apoio do Estado: o de serem encaminhadas como órfãs 

ou abandonadas para instituições totais. 

O pensamento positivista faz emergir uma concepção hegemônica de que o 

indivíduo é dotado de predisposições benéficas e maléficas (essências), que se 

expressam conforme sua capacidade de subordinar-se às regras “naturais”, ou melhor, 

do poder dominante. Tal perspectiva visava o consenso social em favor da 

funcionalidade das relações e, dessa forma, sugeria o seu controle. O que colocava em 

risco a funcionalidade das relações humanas era encarado como anormal, antinatural, 

                                                 
4
 “Art. 8º - Compete ao Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro:  (...)  

XIII - fazer recomendações e observações de caráter geral e preventivo, bem como de caráter particular, 

específico e corretivo, às autoridades públicas ou privadas, com vistas à efetiva garantia dos direitos das 

pessoas privadas de liberdade previstos nos instrumentos internacionais e na legislação nacional”. Lei 

Estadual nº 5.778/10. 
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patológico e irregular. Por outro lado, a emergência das teorias baseadas nos ideais 

eugênicos (Eugenia) e racistas, que apontam as misturas raciais como indesejáveis, 

explicariam assim a ocorrência das enfermidades, imbecilidades, indolências, doenças 

físicas e morais de todos os tipos e que, portanto, estariam também nas origens dos 

perigos sociais.  

  Todas as categorias elencadas acima, serviram para basear a noção da 

criminologia e da penalidade em fins do século XIX, e assim surge a escandalosa noção, 

em termos de teoria penal, de periculosidade. A noção de periculosidade significa que o 

indivíduo deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidades, ou seja, do 

que por vir a fazer, e não ao nível de seus atos. Não importando, assim, as infrações 

efetivamente cometidas diante de a uma lei legítima, mas de virtuais comportamentos 

que determinadas pessoas e grupos sociais representam a essas leis. 

Seguindo esta trilha, o movimento higienista chega ao Brasil formado por 

psiquiatras e juristas da elite brasileira e expoentes da ciência à época como: Franco da 

Rocha, Nina Ribeiro, Silvio Romero e Henrique Roxo, atinge seu apogeu nos anos 20, 

quando da criação da Liga Brasileira de Higiene Mental por Gustavo Riedel. Suas bases 

estão nas teorias racistas, na eugenia5 e no darwinismo social e pregavam o 

aperfeiçoamento da raça e colocavam-se abertamente contra negros e mestiços - a maior 

parte da população pobre (Coimbra e Nascimento, 2005). 

 Seu principal alvo era a infância pobre e abandonada, de modo que a infância 

passa a ser objeto de interesse dos médicos e educadores. A família, por sua vez, era 

tutelada pela medicina social, pois o entendimento da época era de que essas famílias 

eram ausentes ou exerciam o "poder familiar" de forma errônea de acordo com os 

valores estabelecidos pela burguesia. 

Este cenário propicia a criação de um campo de saberes e de diversas 

instituições escolares e judiciárias para o amparo, educação e vigilância das crianças e 

jovens. Emergem, nesse momento histórico, as ciências humanas, produzindo saberes 

sobre estes espaços e as pessoas nele inseridas.  

                                                 

5 São comuns nos tratados de medicina, psiquiatria, antropologia e direito do final do século XIX e início 

do século XX conceitos como: “prole malsã”, “herança degenerativa”, “degenerescência da espécie”, 

“taras hereditárias”, “inferiorização da prole”, “procriação defeituosa”, “raça pura”, “embranquecimento”, 

“aperfeiçoamento da espécie humana”, “purificação”. (Coimbra e Nascimento, 2005). 
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Os saberes tecidos desde os séculos passados pelo ideário iluminista e 

positivista, que buscavam o aperfeiçoamento do ser humano pela educação, higiene, se 

ampliam em direitos sociais sob a tutela do Estado. No Brasil, em 1923 criou-se o 1º 

Juizado de Menores, tendo Mello Mattos como o 1º Juiz de Menores da América Latina 

e o Código de Menores “Mello Mattos”, de 1927, pelo qual se popularizaram os termos: 

“menor” e “delinquente”. 

Em nome da periculosidade e sob o fantasma da prevenção, o controle judiciário 

se dá através de aparelhos de vigilância e correção, estabelecendo-se um jogo perverso, 

onde o judiciário diz “apenas” aplicar a lei e os equipamentos sociais afirmam “apenas” 

executá-la. Sob o argumento da correção, a prática de ambos é totalmente conexa e 

cúmplice, mas por serem domínios administrativos independentes, ambas, em nome do 

cumprimento da lei, justificam a falta de respeito e a forma desqualificada com que 

tratam sua clientela. 

O Estado Novo, por meio de seus programas assistencialistas e da Constituição 

de 1937, previa apoio aos “filhos dos miseráveis”, Na prática, contudo, tais políticas 

significaram a destituição da guarda dos pais ao invés de promover a subsistência dessas 

famílias. Na concepção de proteção/punição em vigor nesta época, a família era o foco 

central da atenção do Estado e o dispositivo privilegiado de atuação se dava por meio da 

educação. Quando essa não fazia seu papel de “saneamento moral” da infância e 

juventude, a solução era a internação. 

Assim, em 1940 foi criado o Departamento Nacional da Criança, órgão que dava 

as orientações as práticas assistenciais da época que levou a criação em 1941 Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM) pelo Ministério da Justiça, que consistia em um espaço de 

internação para os "menores desvalidos". 

  No período em que vigorou a ditadura militar brasileira (1964-1985) o SAM foi 

substituído pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor- FUNABEM e a FEBEM 

(Fundação Estadual do Bem Estar do Menor - Lei nº 4.513 de 1/12/64). A tônica da 

instituição era a valorização da vida familiar e da integração do menor na comunidade, 

mas, na prática, trabalhavam pelo viés da culpabilização, responsabilização e repressão 

da família. O lema “Internar em último caso” figuraria com insistência na produção 
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discursiva da Instituição. Apesar da explicitada política  de não-internação, o grande 

modelo difundido no período foi o do internato de “menores” ou os internatos-prisão6. 

O Código de Menores de 1979 (Lei nº 6.697 de 10/10/79) ainda lidava com a 

dicotomia “criança em perigo” versus “criança perigosa” ou “menor infrator”, e 

conceitos como “situação irregular” e “família desestruturada”. Doutrina da Situação 

Irregular possuía, assim como uma de suas características a “delinquência infanto-

juvenil”. Essa legislação era extremamente discriminatória, apresentando uma 

diferenciação entre criança e o chamado menor (em situação irregular). Concedia 

também um poder discricionário exacerbado ao juiz de menores, pois a legislação era 

demasiadamente vaga, atribuindo a este magistrado a função de zelar pelo bem do 

menor, sem que definisse em quais situações deveria ser aplicada a medida de 

internação. Nesse contexto, era muito comum o juiz de menores justificar a medida 

privativa de liberdade em razão da defesa do melhor interesse do menor. 

 Em meados da década de 80, impulsionado pelas discussões na sociedade civil e 

dos movimentos sociais se dá a aprovação de uma nova Constituição Federal de 1988, 

que traz em seu art. 227 o comprometimento entre a família, a sociedade e o estado de 

assegurarem à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos humanos e 

a proteção integral.A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90) regulamenta o referido artigo e propõe, assim, a substituição da lógica da 

“situação irregular” pela “proteção integral”.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ao redefinir a política de 

proteção integral para a infância e para a juventude, convoca novos parceiros para o 

dever de proteger a infância e impulsiona novas engrenagens, visando a garantia de 

cidadania à população infanto-juvenil.  

O ECA, no período de sua implantação, trouxe avanços, principalmente no que 

se refere à desconstrução da lógica menorista7 presente nos códigos anteriores, 

conforme Coimbra, Bocco e Nascimento (2005b, p.5), “essa legislação é, ainda hoje, 

um importante instrumento de contraposição às campanhas conservadoras que pregam o 

endurecimento de penas, a redução da idade penal e a implantação de uma política de 

                                                 
6 O filme “Contador de Histórias” de 2009 do diretor Luis Villaça, mostra essa realidade. 
7 Referência ao Código de Menores (1927 e 1979), que se fundamentava na Doutrina da Situação 

Irregular (abandonados, vitimizados, carentes, inadaptados e infratores). 
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tolerância zero”, mas temos também que analisar criticamente alguns efeitos que essa 

normativa produz na vida das crianças, adolescentes e de suas famílias. 

Assim o Brasil passou a ser considerado um dos países mais avançados no que 

se refere às legislações para garantia dos direitos humanos para crianças e adolescentes. 

O país foi o primeiro a adotar uma legislação específica para esse público nos 

parâmetros da Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Criança – aprovada 

pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, oito meses antes do ECA. 

Porém, como já mencionado, ainda em 1988 a Constituição Federal  já estabelecia em 

seu art. 4º que:  

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

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

convivência familiar e comunitária. 

 

No espírito da constituição, o ECA considera crianças e adolescentes enquanto 

pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, devendo, portanto, receber proteção 

integral8. Ao adotar tais princípios, a legislação brasileira considera esse público não 

passível de cumprimento de pena e compreende o ato infracional enquanto prática 

análoga ao crime. É por isso que os adolescentes estão sujeitos a cumprimento de 

medidas socioeducativas9, que devem ser aplicadas levando em conta a sua capacidade 

de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional. 

Desta forma, o que é ilícito para um adulto, também o é para menores de dezoito 

anos. O que difere é a resposta que o Estado dará à prática destes atos, que no caso de 

crianças e adolescentes deve sempre levar em consideração a sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, e, portanto, garantir-lhes a proteção integral. 

                                                 
8 O referido marco legal considera criança de 0 a 12 anos incompletos e adolescente de 12 anos a 18 anos 

incompletos. Nos casos expressos em lei, pode-se aplicar excepcionalmente até os vinte e um anos de 

idade.  
9 As medidas socioeducativas previstas no art. 112 do ECA são: advertência, obrigação de reparar o 

dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em 

estabelecimento educacional. E deverá estar baseada nos seguintes incisos: § 1º A medida aplicada ao 

adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.§ 

2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado.§ 3º Os 

adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, 

em local adequado às suas condições.” 
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No art. 100 do ECA o legislador atribui grande importância à convivência 

familiar e comunitária no processo de reintegração social do adolescente autor de ato 

infracional. Esse fator, de fundamental importância, será posteriormente retomado afim 

de justificar a municipalização do atendimento socioeducativo. 

A convivência familiar a comunitária tem importância no processo de 

(re)ssocialização do adolescente autor de ato de infracional. Desta forma, encontramos 

um grande empecilho ao êxito deste processo, que é a retirada deste adolescente do seio 

de sua família e de sua comunidade para o cumprimento da medida socioeducativa de 

internação.  

A aprovação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 

em 2006, pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONANDA)10. Tal documento é fruto de um intenso 

debate entre os mais variados setores da sociedade e expressa uma série de normas e 

parâmetros para execução de medidas socioeducativas inseridas em uma perspectiva de 

direitos humanos. Em janeiro de 2012 foi aprovada a Lei federal nº 12.594/201211 que 

institui e regulamenta o SINASE.  

O Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente (SGD) está 

composto de órgãos governamentais e não governamentais que devem zelar pela 

promoção, defesa e controle social dos direitos da infância. Apesar dos avanços 

alcançados em termos de dispositivos legais, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes enfrenta inúmeros desafios.  

Principal público de atendimento do sistema socioeducativo, os jovens negros e 

pobres tem vivenciando a intensificação do processo de criminalização de suas 

existências e o cenário atual no Brasil desenha-se como uma experiência de violação de 

direitos desta população. Em 2017, por exemplo, foi aprovada em dois turnos pela 

Câmara Federal a votação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 171/1993, 

que prevê, em alguns casos, a redução da maioridade penal para 16 anos. Outras 

propostas legislativas sugerem o aumento do tempo de internação. Tais propostas no 

âmbito do legislativo se apresentam como supostas soluções para a situação de 

                                                 
10 Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/plano-nacional-de-

atendimento-socioeducativo-diretrizes-e-eixos-operativos-para-o-sinase 
11 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm  



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

  

 

Endereço: Rua Primeiro de Março, S/N. Sala 208. Centro, Rio de Janeiro - RJ.  

CEP: 20010-090, tel.: 2588-1385, e-mail: mecanismorj@gmail.com, Fax: 25881563 

  

18 

violência que assola o país. Mais adiante o debate sobre a redução será feito de forma 

mais aprofundada. 

 

2.1. O Sistema Socioeducativo no Rio de Janeiro 

Entendemos por sistema socioeducativo todo aquele conjunto de órgãos e 

instâncias que atuam no atendimento ao adolescente a quem se atribui autoria de ato 

infracional. No Rio de Janeiro as medidas restritivas e privativas de liberdade são 

executadas pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE)12, órgão 

criado pelo Decreto nº 18.493 de 26/01/1993, atualmente vinculado à Secretaria de 

Estado de Educação. 

O DEGASE possui seis unidades para cumprimento de medidas socioeducativas 

de internação: uma única para o sexo feminino e cinco para o sexo masculino, uma 

unidade específica para internação provisória e uma unidade de triagem. Além disso, 

totalizam em 16 as unidades para medidas de semiliberdade. As unidades de internação 

se encontram divididas da seguinte maneira:  

Unidade Tipo de Medida   Localização 

Centro de Socioeducação 

Gelso de Carvalho Amaral 

(CENSE-GCA) 

Porta de entrada (triagem) Ilha do Governador, Rio de 

Janeiro - RJ 

Instituto Padre Severino 

(IPS)/ CENSE Dom Bosco 

Internação provisória Ilha do Governador,. Rio 

de Janeiro - RJJ 

Escola João Luiz Alves 

(JLA) 

Internação Ilha do Governador,. Rio 

de Janeiro - RJ 

Educandário Santo 

Expedito (ESE) 

Internação Bangu, Rio de Janeiro - RJ 

Centro de Atendimento 

Intensivo da Baixada (CAI 

Baixada) 

Internação  

 

Belford Roxo - RJ.  

Centro de Socioeducação 

Irmã Asunción de La 

Gándara Ustara  

Internação 

Internação Provisória 

Volta Redonda - RJ 

Centro de Socioeducação 

Professora Marlene Alves 

Internação 

Internação Provisória 

Campos dos Goytacazes - 

RJ 

Cense Prof. Antônio Carlos 

Gomes da Costa 

Internação                    

Internação Provisória ( 

sexo feminino) 

Ilha do Governador, Rio de 

Janeiro - RJ 

 

                                                 
12 http://www.degase.rj.gov.br/ 
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O DEGASE também é responsável pelas unidades de semiliberdade que são 

denominadas Centros de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), 

s que são: Criaad Ilha do Governador; Criaad Bangu; Criaad Penha; Criaad Santa Cruz; 

Criaad Niterói; Criaad São Gonçalo; Criaad Duque de Caxias; Criaad Nova Iguaçu; 

Criaad Barra Mansa (Misto); Criaad Volta Redonda; Criaad Cabo Frio; Criaad 

Teresopolis; Criaad Nova Friburgo; Criaad Nilópolis (feminino); Criaad Macaé; e 

Criaad Campos dos Goytacazes. 

 

A rede de atendimento ao adolescente autor de ato infracional 

No âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), vinculada à 

Secretaria de Estado de Segurança (SES), há três delegacias especializadas para o 

atendimento a crianças e adolescentes, duas na capital e uma no município de Niterói. 

As repartições policiais especializadas teriam o sentido de promover um atendimento 

mais qualificado a esse público específico, equipadas com estrutura física e 

profissionais capacitados. Porém, o que se nota é a dispensa da lógica punitiva em igual 

proporção àquela conferida aos adultos.  

De acordo com a legislação vigente em nosso país, o atendimento ao adolescente 

que se envolve na prática de um ato infracional será tanto mais eficiente e eficaz quando 

se puder dispor de uma rede bem articulada e que atue desde o momento inicial, ou seja, 

a partir do momento da apreensão do adolescente pela autoridade policial. Destaca-se o 

art. 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente em seu inciso V13, que observa a 

necessidade de um centro de atendimento integrado ao adolescente autor de ato 

infracional, o qual foi denominado em âmbito nacional de Núcleo de Atendimento 

Integrado – NAI. A previsão de tal equipamento é referendada pelo Plano Estadual de 

Atendimento Socioeducativo, elaborado pelo Conselho Estadual de Defesa da Criança e 

do Adolescente do Rio de Janeiro. 

O NAI é um trabalho em rede e como tal constitui-se num espaço para todos os 

parceiros que direta ou indiretamente devem atuar nas questões relativas ao ato 

infracional do adolescente, ou que podem colaborar para a acolhida, o acompanhamento 

                                                 
13 O artigo 88, inciso V, do ECA não obriga, mas coloca como desejável que os vários parceiros que 

integram o NAI atuem em um mesmo local. Esta aproximação física, para além daquela ideológica e de 

princípios, se constitui como um elemento importante para a consecução de um dos relevantes objetivos 

do NAI que é imprimir agilidade aos seus procedimentos. 
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e direcionamento dos que são conduzidos ao Núcleo. A sua existência atende à 

diretrizes da política de atendimento ao adolescente, qual seja a necessidade de 

integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 

Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para 

efeito do atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional.   

Diante da normativa nacional e estadual, em 31 de maio de 2016 o Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) deu início ao funcionamento do Núcleo de Audiência 

de Apresentação (NAAP). Esta medida reorganizou o fluxo de atendimento aos 

adolescentes apreendidos por cometerem ato infracional, que à partir de então deverão 

ser encaminhados pela PCERJ diretamente ao tribunal para serem ouvidos pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública e em seguida, por um juiz em audiência de 

apresentação. A medida busca evitar que o adolescente que não necessite de internação 

provisória deixe de ser precariamente encaminhado e inserido no sistema do DEGASE, 

conforme observado pelo Grupo de Trabalho conduzido pelo CEDCA e Defensoria 

Pública, ambos do Rio de Janeiro, em reunião com representantes da Coordenadoria 

Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude e Idoso (CEVIJ). 

A implantação do NAAP visa agilizar a apresentação do adolescente ao juiz, 

evitando que ele seja internado sem necessidade. Cabe lembrar que o fluxo anterior 

consistia em: após a apreensão, o adolescente era encaminhado para a delegacia 

especializada (DPCA), onde era lavrado o auto de apreensão pela prática de ato 

infracional. De lá, seguia para uma unidade de internação provisória do DEGASE, onde 

era cadastrado e institucionalizado no órgão, mesmo sem decisão judicial.  

O fluxo de apuração de ato infracional que culmine em internação provisória, de 

acordo com a legislação vigente, consiste na apreensão em unidade policial (DPCA), 

apresentação ao Ministério Público e autoridade judiciária e, após aplicação de medida 

socioeducativa, encaminhamento à unidade de atendimento. No DEGASE, o 

adolescente é conduzido ao CENSE/GCA onde permanece por alguns dias até ser 

direcionado à unidade para cumprimento de internação provisória (IPS), o que não pode 

ultrapassar o prazo de 45 dias para a prolação da sentença. No entanto, o adolescente era 

conduzido da unidade policial para o DEGASE, onde deixava seus pertences e colocava 

o uniforme institucional antes mesmo ter os fatos apurados pelas autoridades 

competentes.   
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Um dos maiores problemas verificados no sistema socioeducativo do Rio de 

Janeiro é o crescente aumento do número de adolescentes privados de liberdade e a 

consequente superlotação das unidades. Nas visitas do MEPCT/RJ observa-se a 

superlotação como um problema crônico de todas as unidades de internação, já 

informado às autoridades competentes em diversos relatórios e com recomendações 

específicas sobre o tema.  

 

 

Foto de domínio público 

 

 Na tentativa de adequar a quantidade de adolescentes ao número de vagas, 

evitando assim a superlotação, em maio de 2017 a Defensoria Pública e o Ministério 

Público entraram com ação para obrigar o Estado a limitar o número de adolescentes 

internados na capital à capacidade de cada unidade14. Para tanto, deveria ser criada a 

Central de Regulação de Vagas do DEGASE, disciplinando procedimentos 

administrativo para implantação e transferência de adolescentes nas unidades de 

internação. 

A título de ilustrar o problema aqui colocado, segue abaixo a tabela com a 

lotação das unidades no momento da última visita de monitoramento feita às mesmas 

pelo MEPCT/RJ: 

 

 

                                                 
14 Especificamente as unidades Educandário Santo Expedito, Escola João Luiz Alves, Cense Professor 

Antônio Carlos Gomes da Costa (PACGC), Cense Dom Bosco e Cense Gelson de Carvalho Amaral 

(Cense GCA). 
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Unidade 

Socioeducativa 

Dia da visita Capacidade lotação 

Escola João Luis 

Alves EJLA 

(internação) 

04/04/2017 133 303 

Educandário Santo 

Expedito 

(internação) 

14/02/2017 21015 479 

Cense Dom Bosco 

(internação 

provisória) 

03/05/2017 214 295 

Cai baixada 16/05/2017 124 303 

Centro de 

Socioeducação 

Professora Marlene 

Alves - Cense 

Campos (internação 

e internação 

provisória 

06/06/2017 96 194 

(34 adolescentes 

internados 

provisoriamente e 

160 em internação) 

Centro de 

Socioeducação 

Irmã Asuncion de 

La Gándara Ustara 

– cense Volta 

Redonda 

(internação e 

internação 

provisória) 

15/08/2017 90 186 

Centro de 

Socioeducação 

Gelso de Carvalho 

Amaral (CENSE-

GCA 

23/05/2017 100 167 

 

 

 

CENSE Prof. 

Antônio Carlos 

Gomes da Costa 

(internação e 

internação 

provisória 

feminino) 

09/08/2017 44 50 

 

Dessa forma, o MEPCT/RJ entende que a criação da Central de Regulação de 

Vagas no DEGASE cumpre os preceitos de garantia dos direitos de adolescentes autores 

de ato infracional, consoante os parâmetros normativos nacionais e internacionais, 

                                                 
15 A lotação do ESE em termos ideais seria 160, porém a direção amplia para 210. 
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como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, SINASE, Regras Mínimas 

das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (Regras 

de Beijing), Convenção sobre os Direitos da Criança, Pacto de San José da Costa Rica. 

A proposta representa, portanto, um avanço para o sistema socioeducativo fluminense 

na tutela dos  direitos de adolescentes autores de ato infracional.  

No entanto, cabe ressaltar que a Central de Regulação de Vagas ainda não está 

vigente, pois no final de maio de 2017 a medida foi suspensa por decisão da 17ª  

Câmara Cível do TJRJ, a pedido do CAO Infância do Ministério Público. As unidades 

socioeducativas permanecem, assim, superlotadas. 

 

2.2. Dados sobre o Sistema Socioeducativo e a busca por informações 

Os “presídios com nome de escola”16, como infelizmente é possível definir as 

unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), também 

revelam seus muros e obstáculos quando se tenta acessar dados e obter transparência 

com relação à execução da Justiça Juvenil no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, este é 

apenas mais um dos paralelos que se podem estabelecer entre os sistemas 

socioeducativo e prisional fluminenses. 

No esforço de produzir o presente relatório, o MEPCT/RJ entrou em contato 

com a Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude do 

Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro (CEVIJ), com o DEGASE e com 

promotorias do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, solicitando informações 

atualizadas e que pudessem ser utilizadas para traçar um perfil da população em 

cumprimento de medida socioeducativa no estado. Salvo em relação à Tutela Coletiva 

Socioeducativa da Promotoria, as respostas foram demoradas e, em todos os casos, as 

informações obtidas não perfaziam um levantamento preciso de dados que permitisse 

avançar no conhecimento acerca do funcionamento da Justiça na área da Infância. No 

caso da CEVIJ, o MEPCT/RJ ainda teve negado, via ofício, o acompanhamento in loco 

das audiências de apresentação dos adolescentes, o que denota o desconhecimento e a 

                                                 
16 Assim definiu o comissionado Dr. James Cavallaro, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

em 22 de março de 2017, durante audiência temática sobre a Situação de direitos humanos de 

adolescentes em conflito com a lei no Brasil, 

<http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=16> 
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obstrução por parte do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro em relação aos 

trabalhos do Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. 

O MEPCT/RJ também buscou informações junto ao Instituto de Segurança 

Pública do Rio de Janeiro (ISP), Ministério dos Direitos Humanos (SDH/PR) e 

Observatório da Criança e do Adolescente da Fundação Abrinq, os quais costumam 

disponibilizar dados online sobre o tema. Quanto a essas fontes, cumpre lembrar que o 

ISP vem publicando informações mensais sobre a quantidade de adolescentes 

apreendidos desde janeiro de 2015, permitindo análises a partir desta data até os dias de 

hoje em âmbito estadual. As informações publicadas pelo ISP, para além do tema dos 

adolescentes em conflito com a lei, são de enorme relevância e estão disponibilizadas 

em uma plataforma digital aberta e amigável, facilitando o manuseio da informação 

para pesquisadores.  

A SDH/PR, por sua vez, publicou levantamentos com informações anuais 

relativas ao anos de 2009 até 2014, sendo essa a principal fonte de dados disponível 

pelo governo sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). O 

último levantamento foi publicado em 201717 com dados referentes ao ano de 2014, 

permitindo alguma comparação entre o funcionamento da Justiça Juvenil nos diferentes 

estados brasileiros, sem que haja, contudo, dados detalhados sobre cada um dos estados. 

Chama  atenção a defasagem de tempo das informações prestadas, principalmente 

diante da dinâmica volúvel que assumiu o sistema socioeducativo nos últimos anos. Os 

relatórios publicados pela SDH/PR também servem de base para os gráficos 

disponibilizados pela Fundação Abrinq, que trabalha as informações disponíveis e 

produz gráficos analíticos, sendo os últimos com dados datados de 2014.18  

Nesse sentido, cumpre frisar que o Estado brasileiro se comprometeu a habilitar 

os Mecanismos de Prevenção à Tortura no cumprimento de seus mandatos, permitindo 

o devido monitoramento da realidade dos centros de detenção. Este trabalho somente se 

faz possível mediante o acesso às informações relativas a esses centros, conforme 

dispõe o art. 20, “a”, do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas Contra a 

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes19: 

                                                 
17 http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-sinase-2014 
18 https://observatoriocrianca.org.br/cenario-infancia/temas/medidas-socioeducativas 
19 Adotado pelas Nações Unidas em 18 de dezembro de 2002 e ratificado pelo Brasil em 11 de janeiro de 

2007. 
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A fim de habilitar os mecanismos preventivos nacionais a cumprirem seu 

mandato, os Estados-Parte do presente Protocolo comprometem-se a lhes 

conceder: 

a) Acesso a todas as informações relativas ao número de pessoas privadas de 

liberdade em centros de detenção conforme definidos no Artigo 4, bem 

como o número de centros e sua localização; 

 

Infelizmente, há uma notória lacuna de informação em todas as fontes obtidas. 

Não foram encontrados, por exemplo, dados que permitissem análises conclusivas que 

levassem em conta fatores como gênero, cor da pele, reincidência, tempo de internação, 

especificidades nos diferentes regimes de medida socioeducativa, escolaridade, renda 

familiar e outros que o MEPCT/RJ gostaria de assinalar no presente relatório. É sabido 

que o enfrentamento da violência no cárcere depende de dados como esses, por isso a 

obstinação do Mecanismo em trazer para o presente relatório o conteúdo informativo 

que passa a expor. 

 

O Sistema Socioeducativo em Números 

Em 2014 o Brasil possuía uma população de 24.628 jovens em restrição ou 

privação de liberdade. Segundo o último levantamento do SINASE, o país registrou 

“um aumento constante e regular desde 2010” dessa população. O estudo mostrou 

também que existe uma predominância das medidas de internação (66%), um 

significativo montante de medidas provisórias (22%) e reduzido uso das demais 

medidas, como a semiliberdade (9%) e outras (3%)20. O gráfico abaixo apresenta esses 

números totais no país:21 

 

Gráfico 0122 

                                                 
20 A saber: atendimento inicial, internação sanção e medida protetiva. 
21 Levantamento Anual SINASE 2014. p. 15 
22 Gráfico 02 do Levantamento Anual SINASE 2014 
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No cenário nacional, no ano de 2014 o Rio de Janeiro figurava, em números 

totais, na terceira posição dentre as maiores populações de adolescentes em privação de 

liberdade. Assim, enquanto no Rio de Janeiro haviam 1.655 adolescentes nessa situação, 

São Paulo tinha 10.211 e Minas Gerais possuía 1.853, ocupando o primeiro e segundo 

lugar, respectivamente. O infográfico a seguir indica a população adolescente privada 

de liberdade em cada Unidade Federativa em 2014: 

 

 

Gráfico 0223 

                                                 
23 Gráfico 05 do Levantamento Anual SINASE 2014, p. 18 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

  

 

Endereço: Rua Primeiro de Março, S/N. Sala 208. Centro, Rio de Janeiro - RJ.  

CEP: 20010-090, tel.: 2588-1385, e-mail: mecanismorj@gmail.com, Fax: 25881563 

  

27 

 

Porém, em números relativos este ranqueamento muda. O Observatório da 

Criança e do Adolescente mostra que a taxa de internação nos estados, ou seja, a 

quantidade de adolescentes privados de liberdade para cada 10 mil adolescentes 

(população de 12 a 17 anos) em um território, coloca Acre, Distrito Federal e Espírito 

Santo nas primeiras posições, segundo os dados de 2014. O Rio de Janeiro, por sua vez, 

aparece na décima posição. O diagrama abaixo indica essa relação, apontando os 27 

territórios com sistemas socioeducativos próprios:24 

 

Gráfico 03 

                                                 
24 Observatório da Criança e do Adolescente, https://observatoriocrianca.org.br/cenario-

infancia/temas/medidas-socioeducativas 
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Outro aspecto importante se revela por meio da análise da série histórica desses 

dados, ou seja, a variação da taxa de adolescentes nos sistemas socioeducativos ao 

longo dos anos. Consoante os dados da Fundação Abrinq, não se nota recentemente uma 

variação significativa na taxa de internação no Rio de Janeiro. Em 2012 a taxa no estado 

era de 0,9 adolescente internado para cada mil, passando para 0,6 em 2013 e voltando 

para uma taxa de 0,9 adolescente internado para cada milhar. 

Atualmente, o Rio de Janeiro possui 2.075 adolescentes em restrição ou privação 

de liberdade. Considerando que há um total de 1.446 vagas25 distribuídas pelas 24 

unidades (internação, internação provisória e semiliberdade) do sistema socioeducativo 

fluminense, se conclui que o DEGASE encontra-se 43,49%  acima de sua capacidade de 

lotação.  

Tomando por base a série histórica da população de adolescentes privados de 

liberdade no DEGASE, observa-se um crescimento substancial dessa população, 

principalmente a partir de 2009, e uma tendência de estabilização no ano de 2017.26 É o 

que ilustra o infográfico abaixo: 

                                                 
25 As vagas disponibilizadas pelo DEGASE para internação e internação provisória somam 986 vagas. 
26 Tendo em vista que para consolidar o gráfico abaixo o MEPCT/RJ se valeu de informações colhidas em 

diversas fontes, optou-se por falar em tendência até que os dados sejam publicados seguindo o mesmo 

padrão dos estudos anteriores. Os dados de 2008 a 2014 foram obtidos junto ao Observatório da Criança e 
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Gráfico 04 

 

De acordo com os números acima, de 2008 até 2017 o aumento da população de 

adolescentes internados no Rio de Janeiro foi de 87,44%. Considerando os dados 

nacionais, em 2008 a população de adolescentes internados no país era de 16.868, tendo 

passado para 24.628 em 2014, o que representa um aumento de 46%. Em comparação, 

entre 2008 e 2014 a população de adolescentes privados de liberdade no Rio de Janeiro 

aumentou em 38,75%. Outrossim, o estado testemunhou um aumento alarmante de 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade em 2016, 

ano em que se observou um aumento de 38,43% dessa população. 

Voltando ao tema apontado no gráfico acima, possível da tendência de 

estabilização da população em 2017, é importante considerar também os dados 

referentes às Guias de Apreensões do Adolescente Infrator27, emitidas pela Polícia Civil 

                                                                                                                                               
do Adolescente, os dados de 2015 e 2016 foram obtidos junto à Defensoria Pública do estado do Rio de 

Janeiro - e constam dos relatórios anuais do MEPCT/RJ - e o dado de 2017 foi obtido junto à Promotoria 

de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional, o qual diz respeito ao mês de abril de 

2017. 
27 Guia de Apreensão de Adolescente Infrator é um dos documentos necessários para a apresentação do 

adolescente ao Ministério Público, especificamente à Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. Durante 

este processo, o adolescente apreendido fica sob a guarda do DEGASE e é recolhido aos Centros de 

Socioeducação, onde ficará por, no máximo, 24 horas até ser apresentado à Vara da Infância e da 
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do estado do Rio de Janeiro e que permitem conhecer a quantidade de adolescentes 

encaminhados de uma sede policial (delegacia) e apresentados ao Ministério Público 

para avaliação da manutenção da apreensão em flagrante.28 Nesse sentido, nota-se que o 

ano de 2017 vem registrando uma tendência de diminuição das apreensões em relação 

aos anos de 2015 e 2016, o que guarda coerência com a série histórica observada no 

gráfico anterior. Traçando uma estimativa para o ano de 201729, o Mecanismo obteve o 

seguinte infográfico sobre as referidas Guias de Apreensão: 

Gráfico 05 

 

 

                                                                                                                                               
Juventude para autuação e decisão quanto à liberação ou à internação do adolescente. (Instituto de 

Segurança Pública, Prisões e apreensões de adolescentes no estado do rio de janeiro, p. 8) 
28

 Segundo o próprio relatório “Prisões e apreensões de adolescentes no estado do Rio de Janeiro”:  

“Esses números, no entanto, não revelam todo o esforço policial empenhado na repressão ao cometimento 

de delitos. Um número expressivo de pessoas levadas à delegacia policial não são encaminhadas ao 

sistema prisional (adultos) ou ao sistema de medidas socioeducativas (jovens de 12 a 17 anos). Não há 

encarceramento quando os delitos cometidos são considerados de menor potencial ofensivo 

(contravenções penais e crimes cuja pena máxima não é superior a dois anos de detenção ou multa - Lei 

9.099/95 e Lei 10.259/01), ou quando se concede liberdade provisória mediante pagamento de fiança. 

Os números de Notas de Culpa e Notas de Pleno permitem identificar o número de maiores e menores de 

idade, respectivamente, que foram encaminhadas à delegacia ou em flagrante ou por cumprimento de 

mandado de prisão, mas não necessariamente foram encarcerados. Essas duas estatísticas passam a ser 

divulgadas mensalmente pelo ISP a partir de outubro de 2015”.  
29

 Os dados de 2017 são uma estimativa, que tem por base a apreensão de 3.531 entre os cinco primeiros 

meses do ano, segundo o ISP. 
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Ainda no sentido de apurar a passagem dos adolescentes pela sede policial, 

sublinha-se que o relatório “Prisões e apreensões de adolescentes no estado do Rio de 

Janeiro”, divulgado pelo ISP em 2015, mostra que uma média de 87,7% dos 

adolescentes levados para delegacias terminam sendo recolhidos ao DEGASE e que 

94,6% dos recolhimentos são resultado de apreensões de supostos atos infracionais em 

flagrante.30 Aproveitando que o referido relatório também apresenta dados relativos a 

população adulta, cumpre registrar que no mesmo período estudado, menos da metade 

dos supostos autores presos em flagrante (46,5%) foi recolhida ao sistema carcerário.31 

Outro aspecto relevante a se apurar diz respeito aos tipos de atos infracionais 

mais presentes nos espaços de socioeducação. Nesse sentido, é de se destacar tanto no 

Brasil quanto no Rio de Janeiro a vasta predominância de atos infracionais contra o 

patrimônio (ato infracional análogo ao crime de roubo e furto) e relacionadas ao 

comércio de drogas ilícitas (ato infracional compatível ao crime de tráfico de drogas e 

de associação ao tráfico de drogas), os quais se sobrepõe sobremaneira às infrações 

contra a pessoa (ato infracional compatível ao crime de homicídio, latrocínio, estupro e 

lesão corporal). O infográfico abaixo apresenta o percentual dos atos infracionais mais 

presentes nas unidades socioeducativas do país, observados pelo Levantamento 

SINASE 201432:  

 

Gráfico 0633 

                                                 
30

 Instituto de Segurança Pública, “Prisões e apreensões de adolescentes no estado do Rio de Janeiro” 

(Rio de Janeiro: Secretaria de Segurança Pública, 2015), 10, acesso em 04 mar 2017,  

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelPrisoesAdo2015.pdf 
31

 Ibid, p 4.  
32 Vale fazer a ressalva de que esse dado não é contabilizado pela quantidade de adolescente, mas pela 

quantidade de atos infracionais, visto que um adolescente pode ser condenado pela prática de mais de um 

ato infracional, em uma mesma sentença. 
33  Gráfico 10 do Levantamento Anual SINASE 2014, p. 28, 

http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-sinase-2014 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/RelPrisoesAdo2015.pdf
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Quando se compara o perfil dos atos infracionais nas diferentes Unidades 

Federativas em 2014, chama a atenção que o Rio de Janeiro seja o único território em 

que os atos infracionais mais presentes são os que se relacionam à compra e venda de 

drogas (40%). Quanto à incidência de atos infracionais contra a pessoa, o Rio de Janeiro 

segue a tendência nacional. No estado eles também possuem uma presença diminuta, 

sendo os homicídios (tentados/consumados) os que mais aparecem, representando 6,9% 

do total dos tipos infracionais presentes nos espaços de socioeducação. Portanto, um 

pouco abaixo dos 9,5% atos equiparados a homicídios registrados em âmbito nacional. 

Já os atos infracionais análogos ao crime de roubo equivalem a 36,8% dos adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa de internação no sistema socioeducativo do 

Rio de Janeiro, também um pouco abaixo do percentual de 44,4% observado pelo 

SINASE em todo o Brasil. Segue abaixo o levantamento dos percentuais relativos ao 

sistema socioeducativo do Rio de Janeiro em 2014: 

 

Gráfico 07 
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Na tentativa de atualizar esses dados e aprofundar o conhecimento sobre o 

sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, o Mecanismo solicitou e sistematizou 

informações de 2017, obtidas junto ao DEGASE e junto à Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional do Ministério Público do estado do 

Rio de Janeiro. Os dados da Promotoria dão conta apenas das unidades de internação 

fluminenses, permitindo traçar o seguinte perfil da população cumprindo medida 

socioeducativa nesse regime em 2017: 

 

Gráfico 0834  

                                                 
34 Dados de maio de 2017. 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

  

 

Endereço: Rua Primeiro de Março, S/N. Sala 208. Centro, Rio de Janeiro - RJ.  

CEP: 20010-090, tel.: 2588-1385, e-mail: mecanismorj@gmail.com, Fax: 25881563 

  

34 

 

Os dados obtidos por meio do DEGASE, por sua vez, embora demonstrem perfis 

semelhantes de atos infracionais em relação aos números indicados pela Promotoria, 

apontam algumas variações importantes. Isso se dá, provavelmente, porque as 

informações fornecidas pelo DEGASE se referem à totalidade das unidades do sistema 

socioeducativo fluminense (unidades de internação e de semiliberdade), enquanto a 

Promotoria apresentou números relativos apenas às unidades de internação.  

Porém, tendo em vista que o DEGASE somente forneceu dados relativos ao 

perfil dos adolescentes que ingressaram em unidades socioeducativas em janeiro, 

fevereiro e março de 2017, o MEPCT/RJ entendeu que as informações apresentadas só 

podem ser interpretadas a título de amostragem. Assim, apesar de estarem aquém do 

que foi solicitado pelo Mecanismo, tais informações podem oferecer um importante 

entendimento sobre a atual situação do sistema socioeducativo fluminense. Ao compilar 

os dados, o Mecanismo constatou que o perfil por atos infracionais no Rio de Janeiro 

em 2017 encontra-se da seguinte maneira: 
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Gráfico 09 

 

Diante dos gráficos acima, é possível assegurar que a Justiça da área infracional 

no Rio de Janeiro segue priorizando a aplicação de medidas socioeducativas, seja de 

internação ou de semiliberdade, para atos infracionais contra o patrimônio e 

relacionados ao comércio de drogas ilícitas, tendo menor importância a presença de 

crimes contra a pessoa ou mesmo contra a vida.  

Os casos de homicídio (tentado/consumado), mesmo nas unidades voltadas para 

as medidas que, em tese, seriam mais graves - as unidades de internação-, tendem a 

representar 4,5% dos adolescentes cumprindo tal regime de medida socioeducativa. Se 

considerado o total de adolescentes no DEGASE em 2017, tomando, portanto, como 

base o percentual de atos infracionais equiparados a homicídio em todo o sistema 

(2,9%), se chega a um total de 60 adolescentes que, em tese, responderam/respondem 

por esse ato no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. Ressalta-se que este montante 

seria incapaz de preencher todas as vagas de qualquer uma das unidades de internação 

do DEGASE atualmente. 

Fossem esses os casos a suscitar a aplicação da medida socioeducativa mais 

gravosa, é como se bastasse somente uma das atuais unidades socioeducativas de 

internação no Rio de Janeiro, ou duas se respeitados os parâmetros do SINASE, para 

abrigar esses casos. No entanto, o que se nota é uma grande quantidade de unidades, um 
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discurso que demanda a construção de novos estabelecimentos e abertura vagas, e 

espaços de socioeducação superlotados de jovens privados de liberdade pelo 

cometimento de atos infracionais que atentam contra o patrimônio ou relacionados ao 

comércio de drogas ilícitas. 

Com base nas fontes obtidas, não foi possível precisar se prevalecem os atos 

infracionais análogos a roubos ou à tráfico de drogas no Rio de Janeiro em 2017. Ainda 

assim, é possível identificar uma tendência de aumento de atos infracionais análogos ao 

crime de tráfico de drogas quando se expande a análise para as medidas de 

semiliberdade. Portanto, levando em conta unidades de internação e semiliberdade, é 

possível que o Rio de Janeiro siga mantendo a sua tendência de possuir um sistema 

socioeducativo majoritariamente ocupado por adolescentes apreendidos por atos 

relacionados ao comércio de drogas ilícitas. Tal constatação é de se lamentar, mas não 

surpreende tendo em vista a política interinstitucional de guerra às drogas levada adiante 

no estado e que tantos danos causa à juventude empobrecida carioca. 

Por fim, faz-se importante especificar o local de residência dos adolescentes 

inseridos no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, bem como a distribuição 

territorial dos estabelecimentos de socioeducação. Tal mapeamento se mostra 

imprescindível para analisar e formular políticas públicas para a juventude, bem como 

permite compreender o funcionamento da Justiça na área da infância e juventude. De 

imediato, é possível imaginar, por exemplo, os problemas que implicam a distância 

entre o adolescente e a sua família durante o período em que está cumprindo medida 

socioeducativa de privação de liberdade ou, ainda, refletir sobre a distribuição de 

recursos financeiros para municípios que possuam adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

Segue, portanto, o perfil da população em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação e semiliberdade em relação ao seu município de moradia. 

Os dados foram sistematizados a partir da amostragem fornecida pelo DEGASE, 

conforme segue: 

Gráfico 10 
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As informações assinaladas deixam inequívoca a predominância de adolescentes 

oriundos da Capital do estado do Rio de Janeiro, seguida pelos demais municípios da 

Região Metropolitana, como Nova Iguaçu (Baixada Fluminense), São Gonçalo, Belford 

Roxo (Baixada Fluminense), Niterói e São João de Meriti (Baixada Fluminense). Ao 

todo, 61 municípios35 foram identificados no levantamento entregue ao Mecanismo, 

sendo certo, porém, que os locais de origem são ainda mais diversos. 

Quanto à distribuição territorial dos estabelecimentos para cumprimento de 

medidas socioeducativas no estado do Rio de Janeiro, levando em conta inicialmente a 

Região Metropolitana, verificam-se sete (ou 31,8%) estabelecimentos na Capital (quatro 

para internação e três para semiliberdade), quatro (18,2%) na Baixada Fluminense (uma 

para internação e três para semiliberdade) e duas (9,1%) em Niterói e São Gonçalo 

(ambas para semiliberdade).  

                                                 
35

 No estado do Rio de Janeiro foram registrados adolescentes oriundos da Capital, Nova Iguaçu, São 

Gonçalo, Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, São João de Meriti, Campos dos Goytacazes, Volta 

Redonda, Itaboraí, Cabo Frio, Macaé, Teresópolis, Nova Friburgo, Mesquita, Petrópolis, Magé, Maricá, 

São Pedro da Aldeia, Resende, Miracema, Barra Mansa, Rio das Ostras, Queimados, Itatiaia, Barra do 

Piraí, Três Rios, Itaguaí, Angra dos Reis, Casimiro de Abreu, Araruama, Quissamã, Guapimirim, Tanguá, 

Paraíba do Sul, Japeri,  Itaperuna, Silva Jardim, Porto Real/Quatis, Armação de Búzios, Rio Bonito, 

Paraty, Mangaratiba, Bom Jesus do Itabapoana, Arraial do Cabo, Saquarema, Santo Antonio de Pádua, 

São Francisco, Itaocara, Cachoeiras de Macacu, Vassouras, Sepetiba, Natividade, Mendes, Bom Jardim e 

Nilópolis. Além das localidades fora do estado do Rio de Janeiro: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 

do Norte, Bom Jesus do Norte e Belmont. 
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A região do Norte Fluminense, por sua vez, conta com três unidades, ou 13,6%, 

possuindo estabelecimentos para internação, internação provisória e semiliberdade em 

Campos dos Goytacazes; e um para semiliberdade em Macaé. São também três 

unidades no Sul Fluminense (13,6%), duas com sede em Volta Redonda, sendo uma de 

internação e outra de semiliberdade; e uma em Barra Mansa, com estabelecimento para 

semiliberdade. Ademais, registram-se duas unidades (9,1%) na Região Serrana (ambas 

para semiliberdade, uma em Nova Friburgo e a outra em Teresópolis) e uma (4,5%) na 

Região dos Lagos (em Cabo Frio, também para semiliberdade). Segue o respectivo 

gráfico: 

 

Gráfico 11 

 

O cruzamento das informações acima permite identificar, por exemplo, que 

enquanto 70,4% dos adolescentes privados de liberdade no DEGASE residem na 

Região Metropolitana, 59,1% dos estabelecimentos socioeducativos possuem sede nesta 

localidade. Este diagnóstico não deve induzir a uma racionalidade simplória, tal qual a 

que leva ao pleito de construção de mais unidades na Região Metropolitana. Conforme 

explicitado anteriormente, é de se questionar, por exemplo, quais fatores levam ao 

acentuado encarceramento de adolescentes nesta localidade, bem como o porquê de atos 
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infracionais que versam sobre comércio ilícito de drogas ou que atentem contra o 

patrimônio estejam sendo objeto das mais severas medidas socioeducativas. 

Infelizmente não foi possível ao MEPCT/RJ expor no presente relatório os dados 

que gostaria e que considera necessários para o adequado monitoramento e construção 

de alternativas para a atual realidade socioeducativa no estado do Rio de Janeiro. 

Tampouco o Mecanismo possui entre as suas atribuições prioritárias o levantamento de 

dados consoante métodos científicos que permitam uma análise macro dos espaços de 

privação de liberdade. Em verdade, consoante o Protocolo Facultativo à Convenção 

Contra a Tortura, ao Mecanismo deve ser conferido acesso a este tipo de informação. 

Contudo, diante de um árido deserto de informação, que se constata sobretudo 

no seio dos órgãos de Justiça da área infracional, o Mecanismo buscou demonstrar, por 

meio das leituras acima, a importância de que as agências do Sistema de Garantias de 

Direitos da Criança e do Adolescente tomem para si a tarefa de compilar e divulgar os 

dados acerca do funcionamento do mesmo. Além disso, se faz igualmente importante 

que a sociedade, maior interessada no pleno respeito e proteção dos direitos humanos, 

disponha de ferramentas para o melhor conhecimento acerca da realidade 

socioeducativa.  

Conforme antecipado neste relatório, é um pressuposto do trabalho do 

Mecanismo, e um eixo norteador do Protocolo Facultativo à Convenção Contra a 

Tortura, a compreensão de que as pessoas privadas de liberdade encontram-se em 

especial situação de vulnerabilidade, o que se deve especialmente ao fato de que se 

encontram em ambientes isolados, de difícil acesso e muito pouco transparentes. Ao não 

disponibilizar dados atualizados e completos, as autoridades só fazem aumentar muros e 

apertar algemas, instrumentos de uso imemorial e que não mais diferenciam os espaços 

socioeducativos de outros ambientes sombrios de viés estritamente punitivo. 

 

3. Políticas Públicas e  Práticas de Sociabilidade que Articulam Juventude e 

Pobreza à Periculosidade e Criminalidade nos Tempos Atuais 

3.1 Redução da maioridade penal e o aumento do tempo de internação 

Em 2017 o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA completou 27 anos de 

sua aprovação. Já o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativa – SINASE  

completa 11 anos.  No entanto, ao analisar as políticas públicas no território 
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socioeducativo percebe-se que a garantia de direitos de crianças e adolescentes tem 

caminhado de forma lenta. (Coimbra & Nascimento 2003, Arantes, 2013; Sheinvar, 

2002). 

Ainda nos deparamos com práticas de proteção social voltadas para associação 

entre pobreza e criminalidade, que identifica sujeitos potencialmente perigosos e 

coordena a virtualidade, separados por uma linha tênue entre a criança/adolescente em 

perigo e aquela que pode se tornar perigosa. 

Em 2015 tal processo se viu agravado pela campanha da redução da maioridade 

penal. A referida campanha converte o jovem pobre e negro em inimigo da sociedade e 

coloca a redução como a solução para a violência no país, sem levar em consideração a 

causa multifatorial que compreende a prática de um ato infracional, no qual o corpo 

social e a sociedade precisam ser implicados. O discurso da redução também é calcado 

na crença popular de impunidade do adolescente autor de ato infracional. Neste debate 

tem sido ignorado o fato do Brasil não garantir acesso aos direitos fundamentais e que 

são eles, os jovens do sexo masculino, negros e pobres, os alvos referenciais do 

extermínio e da violência de Estado. 

O Mapa da Violência de 2016 (BRASIL, 2014b) traz as taxas de homicídio por 

raça, cor e faixa etária no período entre 2002 e 2012. O relatório mostra que a 

vitimização da população negra cresceu 92,6% em 2012. A taxa de violência contra 

jovens brancos caiu em 28,6%, mas, em relação aos negros, aumentou 6,0%. A 

vitimização de jovens negros aumentou 105,5% no período analisado. 

O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) corrobora esses dados e mostra 

que o ano de 2012 apresentou um crescimento dramático em relação aos últimos oito 

anos: 3,32 adolescentes foram assassinados para cada grupo de 1.000 no Brasil. O valor 

esperado do IHA deveria ser próximo de zero, o que sublinha a gravidade do problema 

(BRASIL, 2014a). 

O estudo trabalha com dados de 2012 e concluiu que a violência letal contra 

adolescentes é particularmente significativa nos centros urbanos, e que o cenário se 

agrava na medida em que aumenta o tamanho da população analisada. Estima-se que 

mais de 14.300 adolescentes morrerão por homicídio na Região Sudeste nos próximos 

sete anos, se as condições prevalecentes em 2012 não mudarem (BRASIL, 2014a). 
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O Rio de Janeiro tem respondido a essas estatísticas com políticas públicas de 

segurança ainda mais repressoras, ao mesmo tempo que as políticas sociais têm cada 

vez menos destaque e investimento. Acolhendo, sem problematizar, o viés punitivo 

reclamado para o adolescente autor de ato infracional, uma série de Propostas de 

Emendas Constitucionais (PEC) tramitam no Congresso Nacional. A maioria propõe a 

redução da maioridade penal para 16 anos, e merece destaque o fato de que a PEC 171, 

a primeira apresentada com esse propósito, data de 1993, apenas três anos após a 

promulgação do ECA.  

Todas as 11 PEC’s versam sobre a alteração da redação do caput do art. 228 da 

Constituição Federal, visam tornar penalmente imputáveis os maiores de dezesseis anos, 

sujeitando-os às normas da legislação criminal. Em agosto de 2015 a proposta foi 

aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, visando reduzir a idade penal nos casos 

de crimes hediondos – como estupro e latrocínio – e também para homicídio doloso e 

lesão. De acordo com informações do site da Câmara dos Deputados, sob a PEC 171, a 

primeira que trata do rebaixamento da idade penal, estão abrigados37 apensos que 

comportam variantes da proposta como: rebaixamento puro e simples da idade penal, 

outras adotam o controverso critério de avaliação da maturidade, outras ainda defendem 

a ampliação do tempo de internação. O que as unifica é o aprofundamento do rigor 

penal para os adolescentes, tema de que tratamos aqui36.  

Em dezembro de 2016 o MEPCT/RJ participou da reunião pública com a 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados referente ao Projeto de Lei nº 7197/02 

para revisão das medidas socioeducativas do ECA, convocado por setores do Ministério 

Público e do Judiciário, que teve lugar no Auditório da AMPERJ (Associação do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro), na presença dos Deputados Federais 

Hugo Leal (PSB-RJ) e Aliel Machado (Rede-PR).  

Cabe esclarecer que apesar de se tratar de uma reunião pública, percebemos que 

o encontro não envidou esforços para garantir uma discussão qualificada sobre a 

condição do adolescente autor de ato infracional, pois a organização do evento 

                                                 
36

 Para detalhamento do teor de cada uma das propostas, consultar SILVA, Aline Kelly da (2015). Entre a 

proteção e a punição nas propostas de redução da idade penal no Brasil. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia). Universidade Federal de Alagoas. 
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privilegiou o discurso punitivo produzido por determinados atores do Ministério 

Público e da Vara da Infância e Juventude. 

Em setembro de 2017 o deputado federal Aliel Machado, relator da referida 

Comissão Especial sobre o aumento do tempo de internação esteve no Conselho 

Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA e apresentou o 

relatório que, de acordo com o deputado, seria votado no mês de setembro de 2017. De 

acordo com o relatório, o aumento do tempo de internação se dará por um 

escalonamento por idade e gravidade do ato chegando até dez anos de privação de 

liberdade. 

O MEPCT/RJ entende que não é por meio da intensificação da repressão que as 

taxas de violência no país diminuirão. Essa estratégia já foi amplamente disseminada 

por décadas e não apresentou resultados nesse sentido. A opção por um governo de 

controle social repressivo em detrimento de um que valorize os direitos sociais tem 

sido, para os mais pobres, uma experiência de violação de direitos, sobretudo no que diz 

respeito à violência policial; perpetuando-se, dessa forma, um ciclo de violências. 

A discussão da redução da maioridade penal envolve muitas questões, cuja 

complexidade exige a participação de diversas instâncias de Estado e de atores da 

sociedade civil. Assim, não se pode discutir tal PEC sem trazer à baila outros pontos, 

como o acesso e a qualidade dos serviços sociais básicos oferecidos à população 

adolescente, as práticas institucionais no sistema socioeducativo e a violência que o 

permeia. 

 

3.2. Plano Verão e o discurso da grande mídia 

No contexto da realização dos Megaeventos, como a Copa do Mundo da FIFA e 

os Jogos Olímpicos, as práticas de higiene social têm se constituído com maior ênfase 

na cidade do Rio de Janeiro. Visando uma cidade “limpa” para turistas e a especulação 

imobiliária, são diversas as ações de recolhimento da população de rua, intensificadas a 

partir de 2013, e sempre que se aproxima o Verão, quando aumenta o fluxo de turistas e 

a movimentação nas praias da cidade.   

Em setembro de 2015, ainda no início do outono carioca, belos dias de céu claro 

e sol forte sucederam-se. No fim de semana, principalmente no domingo, dia 20, as 

praias da cidade ficaram lotadas, como num típico dia de Verão. O principal destino do 
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carioca em dias como esses são as praias da Zona Sul, principalmente Ipanema e 

Copacabana, mas também no Leblon, Leme, Urca, Flamengo, fora toda a orla da Barra 

da Tijuca, na Zona Oeste. Ipanema e Copacabana são mundialmente reconhecidas como 

vitrines da cidade e são as praias preferidas dos cariocas, mas também dos turistas. 

Durante esse fim de semana, acontecia também um dos maiores eventos sediados na 

cidade, o Rock in Rio, trazendo ainda mais pessoas para a orla carioca e visibilidade 

internacional para o país. 

Naquele domingo foram registrados alguns tumultos nas praias e passou a ser 

noticiado na grande mídia que havia sido um domingo muito violento na cidade, com 

“arrastões” na areia e furtos principalmente nos bairros de Copacabana e Ipanema. No 

dia seguinte, o noticiário local foi de grande alarde em relação aos acontecimentos, com 

a transmissão de cenas de flagrante de furtos, confusão e correria na areia da praia e 

depoimentos de banhistas assustados e relatando terem sido furtados.37 

Os principais meios de comunicação transmitiram durante toda a semana a idéia 

de caos e repercutiram o discurso da insegurança, dando ênfase para o fato de cenas de 

violência terem ocorrido num dos principais pontos turísticos e de lazer da cidade. 

Assim, cobravam das autoridades competentes medidas para que as praias da Zona Sul 

permanecessem como locais tranquilos, preservando e representando a cidade em sua 

imagem de beleza, harmonia e alto astral. Diversas autoridades, desde o prefeito da 

cidade ao Governador do Estado foram interpeladas pela imprensa a trazerem soluções, 

em especial a Secretaria de Estado de Segurança e a Polícia Militar. 

No fim de semana seguinte, então, teve início a denominada Operação Verão, 

com ações nas quais a Polícia Militar abordava e recolhia compulsoriamente crianças e 

adolescentes - negros e pobres - vindos do subúrbio de ônibus a caminho das praias na 

Zona Sul. Segundo a Polícia Militar, essa era uma ação de prevenção, que visava evitar 

que esses jovens, possíveis causadores dos transtornos, chegassem até as praias. As 

                                                 
37

 O presente texto faz referências a reportagens que podem ser encontradas nos seguintes links: 

http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/09/arrastoes-e-assaltos-assustam-moradores-e-turistas-no-rj.htm 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/prefeitura-quer-tracar-plano-de-prevencao-contra-

arrastoes-no-rio.html 

http://www.ebc.com.br/noticias/2015/09/policia-militar-voltara-agir-para-impedir-arrastoes-em-onibus-

no-rio 

 

 

  

http://g1.globo.com/hora1/noticia/2015/09/arrastoes-e-assaltos-assustam-moradores-e-turistas-no-rj.htm
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/prefeitura-quer-tracar-plano-de-prevencao-contra-arrastoes-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/prefeitura-quer-tracar-plano-de-prevencao-contra-arrastoes-no-rio.html
http://www.ebc.com.br/noticias/2015/09/policia-militar-voltara-agir-para-impedir-arrastoes-em-onibus-no-rio
http://www.ebc.com.br/noticias/2015/09/policia-militar-voltara-agir-para-impedir-arrastoes-em-onibus-no-rio
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crianças e adolescentes apreendidos a caminho da praia eram levados para abrigos da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), voltados para o público 

menor de 18 anos. Deflagrada a Operação Verão, essas ações policiais passaram a ser 

feitas todos os sábados e domingos, sempre voltadas para a interceptação de coletivos 

vindos da zona norte da cidade a caminho das praias. 

No contexto do recolhimento compulsório dessas crianças e adolescentes, no 

domingo, dia 25 de outubro, a equipe do MEPCT/RJ, em conjunto com a Comissão de 

Direitos Humanos da ALERJ, o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/RJ) e o 

Conselho Regional de Psicologia (CRP/RJ) foi impedida de entrar para realizar 

fiscalização nas unidades da SMDS do município destinadas à recepção para o 

abrigamento de crianças e adolescentes, sob alegação de não ser de atribuição do 

MEPCT/RJ visitar unidades que não pertençam ao sistema prisional.38  

Apesar de impedidos de entrar nos abrigos, a equipe de inspeção esteve em uma 

das tendas mantidas pela SMDS na praia de Ipanema, e conversou com técnicas da 

assistência social e psicologia, bem como com o educador social de plantão no local, 

todos profissionais da SMDS.   

Essas situações que culminam na criação de políticas e ações governamentais 

como a Operação Verão demonstram a forma como os problemas sociais são vistos e a 

maneira como a grande mídia aborda e transmite acontecimentos relativos à segurança 

pública para a massa de telespectadores, leitores e internautas. Via de regra, a grande 

mídia é sensacionalista e reforça o discurso de medo e intolerância, assim como 

demanda respostas imediatas e simplistas das autoridades, que historicamente tem 

produzido respostas com viés higienista, racista e de cisão da cidade entre ricos e 

pobres. 

Diante da falta de previsão legal para as ações de recolhimento compulsório 

executadas pela Polícia Militar na chamada Operação Verão, a Defensoria Pública 

entrou com ação para impedi-las e solicitou à Polícia Militar que esclarecesse as 

                                                 
38  O MEPCT/RJ, criado pela Lei Estadual n.º 5.778/2010, tem atribuição legal de inspecionar todos os 

locais de privação de liberdade e acolhimento institucional do Estado do Rio de Janeiro e as inspeções 

podem ser realizadas sem aviso prévio. O MEPCT/RJ entende, portanto, que o impedimento de realização 

de inspeções além de descumprir a legislação mencionada, fere o princípio da transparência e acesso à 

informação do serviço público. As visitas realizadas sem aviso prévio são reconhecidas nacional e 

internacionalmente como instrumentos imprescindíveis para a prevenção de tortura e outros tratamentos 

cruéis, desumanos e degradantes.  
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circunstâncias da apreensão de 15 adolescentes (14 deles eram negros) que foram 

impedidos de seguir até a praia, após os ônibus em que estavam serem abordados em 

uma blitz da PM, em Botafogo, Zona Sul do Rio, no dia 23 de outubro. A Defensoria 

Pública, assim, fez valer os direitos desses adolescentes, que vinham sendo apreendidos 

sem que houvessem cometido qualquer delito. A ação movida pela Defensoria Pública 

deixava claro que, no plano jurídico-constitucional, no plano da legalidade, decidir 

quem pode ou não frequentar espaços públicos é um abuso e uma arbitrariedade e, mais 

do que isso, é uma conduta criminosa. 

Em contrapartida, a partir da ação movida pela Defensoria, a Polícia Militar veio 

a público, através das redes de televisão, manifestar que teve seu direito a ações de 

prevenção tolido, sendo necessário, então, buscar outras formas para evitar os ditos 

“arrastões” nas praias do Rio.  Assim, a Secretaria de Segurança Pública dizendo-se 

impedida de atuar de forma eficaz fez uma espécie de intimação para que demais 

secretarias do município se apresentassem para que, junto com a PM, pudessem dar 

conta da questão e garantir a segurança da população. Se os adolescentes não poderiam 

ser impedidos de irem à praia, por não terem cometidos delitos, segundo a Secretaria de 

Estado de Segurança, era necessário fazer algo em relação a situação de vulnerabilidade 

dos adolescentes que, desacompanhados de um adulto responsável, estavam a caminho 

da praia sem dinheiro, chinelo e camisa.  

O discurso de que os esses jovens a caminho da praia estariam em situação de 

vulnerabilidade era utilizado para sustentar a necessidade da realização de ações 

voltadas para esse público específico, mas desde que estivessem a caminho da praia. 

Assim, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), veio a público 

anunciar a efetivação de uma parceria entre esta Secretaria Municipal e a Secretaria de 

Estado de Segurança, criando desta vez o Plano Verão, que além da atuação da PMERJ 

contaria com a participação efetiva das equipes dos serviços da subsecretaria de 

Proteção Especial da SMDS, em especial os assistentes sociais. 

A convocação dos trabalhadores pela SMDS os colocou no centro dessa 

polêmica ação, com claro viés higienista. Assim, o Conselho Regional de Serviço 

Social, que já vinha discutindo junto a demais atores do campo dos direitos da criança e 

do adolescente as ações do Plano Verão, promoveu uma assembleia para discutirem a 
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proposta a eles apresentada. Nessa ocasião, decidem pela publicação do documento 

intitulado: “Assistentes Sociais dizem não a participação no Plano Verão”.39  

Em suma, os Assistentes Sociais afirmavam que a ordem para que 

comparecessem para atuar no Plano Verão não continha orientação de trabalho ou 

protocolo de atuação que fosse condizente com qualquer especificidade técnica ou 

vinculação com a política de Assistência Social. Os profissionais, durante a jornada de 

trabalho em tendas nas areias das praias, eram obrigados a estar num local inadequado 

(para si e, principalmente, para a população atendida) e, afirmavam na nota que a 

atuação deles com vias à fiscalização dos comportamentos e recolhimentos 

compulsórios fere princípios e diretrizes de seu código de ética profissional. 

É possível afirmar que o Rio de Janeiro, principalmente a partir da realização 

dos megaeventos, tornou-se um “caso emblemático”, um laboratório para execução, 

análise e enfrentamentos de práticas de sociabilidade e políticas públicas que articulam 

pobreza à periculosidade e a criminalidade. Se é possível cogitar que parte da sociedade 

carioca, de alguma forma, flerta com idéias de viés higienista, é de assustar a concretude 

com que as ações propostas e executadas a partir do Plano Verão atualizam e reforçam a 

produção no imaginário social sobre a periculosidade dos jovens pobres e negros. 

Fica muito claro a partir do “caso emblemático” Rio de Janeiro como, aos jovens 

pobres, não é importante direcionar políticas garantidora dos seus direitos, e ao 

contrário disso, urge encontrar meios para controlá-los. E a grande mídia, como 

apontamos, tem um papel fundamental na constituição dessas percepções sobre a 

pobreza em nossa sociedade. 

Para essa parte da população cabe ao Estado reprimir, vigiar, controlar e prender 

ou matar se necessário. Os garotos das favelas a caminho da praia não conseguem ser 

sujeitos de direitos e deveres, pois antes de tudo são entendidos como ameaça à ordem, 

como perigosos ao convívio. É baseada em concepções higienistas, racistas e classistas 

que se forja o dispositivo da periculosidade para tratar da existência dos jovens pobres. 

Dessa forma, a virtualidade desses jovens passa a ter mais importância do que suas 

existências. Assim, não basta que a sociedade se preocupe tão somente com as infrações 

por eles cometidas, mas também, e principalmente, é necessário ocupar-se daquelas que 

                                                 
39 O documento pode ser encontrado na íntegra em: http://www.cressrj.org.br/site/destaques/cress-rj-

orienta-a-categoria-diante-o-plano-verao/. 
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poderão vir a acontecer. Esse é o lugar social que se oferece a um jovem quando ele é 

impedido de seguir até a praia por parecer perigoso ou, quem sabe, vulnerável.    

A partir do acúmulo de experiência nas visitas de monitoramento e dos diálogos  

com os adolescentes e familiares e das notícias de jornal sobre histórias de vida de 

familiares e adolescentes que ingressam no sistema socioeducativo, entra-se em contato 

com produções, produção de um sujeito, produção daquilo que é considerado conduta 

de bem ou não. E essa forma como vemos os sujeitos é uma produção histórica. Assim é 

construída uma imagem de adolescente que precisa ser temido, que precisa ser contido, 

que precisa ser encarcerado para o “bem” da sociedade, conforme observado no 

processo das operações verões40 na cidade do Rio de Janeiro. 

Registra-se que a mídia traz a tona o discurso do senso comum e coloca em 

evidência o clamor da sociedade pela punição mais severa ao adolescente autor de ato 

infracional e promove a discussão da redução da maioridade penal como forma de punir 

de modo mais intenso o adolescente. E esse processo alimenta o processo de 

encarceramento seletivo, pois este processo de “descivilização e demonização” forma 

uma combinação estrutural e discursiva para legitimar políticas públicas de abandono 

urbano e contenção (Wacquant 2008). 

A mídia é um importante agente produtor nos telespectadores de uma sensação 

de medo que produz rejeição para com aqueles que não estão no círculo social. Para 

Sennett esse fenômeno se denomina exclusão dos diferentes, ou seja, aqueles dos 

segmentos mais pauperizados e que são considerados suspeitos.  

Vivenciamos a política da indiferença que é efeito do medo e da segurança, ou 

seja, interpretamos o mundo pelo viés do medo e da insegurança, projetando no outro a 

periculosidade que precisamos temer. Assim os rostos dos adolescentes são forjados, ou 

melhor, os rostos dos “menores” são forjados, uma vez que se faz necessário marcar a 

diferença entre esses substantivos que ao longo dos anos foram adjetivados de forma 

distinta, conforme explanado nesse relatório. 

 

 

 

 

                                                 
40 No plural, pois ao longo dos anos vivenciamos a cada verão e carnaval na cidade práticas de 

recolhimento que mudam de nome, como Operação Verão, Rio Legal, Zona Sul Legal e outras. 
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4. Condições de Cumprimento de Medidas Socioeducativas no Rio de Janeiro 

4.1. Arquitetura socioeducativa no DEGASE 

A história e as visitas de monitoramento nos mostram que houve poucas 

mudanças na estrutura física das unidades de internação para os adolescentes, tendo o 

DEGASE herdado as instalações da FEBEM, que por sua vez herdou as instalações do 

SAM, mantendo as características opressoras e de difícil visibilidade dos 

acontecimentos em seu interior.  

 

Cense Dom Bosco 

 O ECA estabelece, em alguns dos seus artigos, questões que retratam as 

primeiras preocupações com a necessidade de um espaço arquitetônico para o 

desempenho das atividades pedagógicas: 

Art. 123:  

Parágrafo único: Durante o período de internação, inclusive provisória, serão 

obrigatórias atividades pedagógicas. 

Art. 124: 

VII – receber visitas, ao menos semanalmente; (...) 

X – habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; 

XI – receber escolarização ou profissionalização; 

XII – realizar atividades culturais, esportivas e de lazer; (...) 

XV – manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para 

guardá-los (...) 

 

 Os artigos acima elencados acima possuem elementos que revelam pela primeira 

vez a necessidade de se pensar no espaço arquitetônico de uma unidade de internação, 

pois devem existir espaços para a realização das atividades acima descritas. 
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Tendo em vista a realidade das unidades pelo Brasil, o SINASE prevê os 

parâmetros arquitetônicos e o detalhamento das normas e definições técnicas são 

referências determinantes a serem adotadas na elaboração e execução de projetos de 

construção, de reforma ou de ampliação de unidades de atendimento de internação 

provisória, de semiliberdade e de internação: 

A estrutura física das Unidades será determinada pelo projeto pedagógico 

específico do programa de atendimento, devendo respeitar as exigências de 

conforto ambiental, de ergonomia, de volumetria, de humanização e de 

segurança. Portanto, essa estrutura física deve ser pedagogicamente 

adequada ao desenvolvimento da ação socioeducativa. Essa transmite 

mensagens às pessoas havendo uma relação simbiótica entre espaços e 

pessoas. Dessa forma, o espaço físico se constitui num elemento promotor 

do desenvolvimento pessoal, relacional, afetivo e social do adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa. (SINASE, pág. 67, 2006) 

 

Ainda de acordo com o SINASE, deve ser comum a todas as unidades de 

atendimento socioeducativo de internação provisória, semiliberdade e internação: 

1) atender a todas as prescrições contidas no documento do SINASE e/ou 

estabelecidas em leis, decretos, resoluções, portarias e normas federais, 

estaduais/distrital e municipais, inclusive normas de concessionárias de 

serviços públicos, sendo sempre consideradas as últimas edições ou 

substitutivas de todas as legislações e normas utilizadas ou citadas neste 

documento; 

2) estar em consonância com o projeto pedagógico específico do programa 

de atendimento socioeducativo; 

3) estabelecer permanente diálogo com a comunidade próxima ao local 

previsto para a execução do projeto e com todos os atores envolvidos, 

incluindo os adolescentes e sociedade civil favorecendo a integração social 

do adolescente; 

4) fixar em projeto a capacidade máxima, definidas na Resolução nº 46/96 

do Conanda e neste documento, e mínima do atendimento, obedecendo ao 

dimensionamento projetado dentro dos limites estabelecidos, 

subentendendo-se a necessidade imediata de adequações e/ou ampliações 

sempre que for decidido por um aumento da capacidade; 

5) atender, no caso de projetos complementares, às especificidades 

necessárias ao adequado funcionamento das Unidades, obedecendo a 

critérios de facilidade de manutenção, segurança; 
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6) considerar na aquisição dos materiais a serem empregados nas edificações 

os critérios de qualidade e economia de custos; 

7) assegurar que as partes externas sejam convenientemente drenadas, 

permitindo o perfeito escoamento das águas pluviais; 

8) prever iluminação artificial em todas as dependências da Unidade, bem 

como gerador de emergência que entrará em funcionamento caso ocorra 

pane na subestação principal ou falta de energia; e 

9) utilizar pisos e outros materiais que sejam laváveis e resistentes, 

permitindo uma prática e eficiente conservação e manutenção; e as paredes, 

sempre que possível, deverão ser lisas, de pintura lavável, podendo 

apresentar soluções estéticas com texturas variáveis, sem prejuízo da 

segurança física do adolescente. 

  

Existem, ainda, parâmetros específicos para as unidades de atendimento que 

executam internação provisória, quais sejam: 

1) considerar para a Unidade de internação provisória, no que for pertinente, 

os parâmetros mencionados para as Unidades de internação; 

2) considerar que a dinâmica do atendimento socioeducativo se desenvolve 

tendo como suporte ações administrativas e atividades técnico-pedagógicas;  

3) assegurar separação do atendimento e das atividades pedagógicas da 

internação provisória da internação nos casos de construção de mais de uma 

Unidade no mesmo terreno. 

 

 Bem como existem padrões específicos para as unidades de atendimento 

socioeducativo de semiliberdade, conforme transcrito abaixo:  

1) considerar um número de até vinte adolescentes em cada Unidade de 

atendimento, sendo sua localização em bairros comunitários e em moradias 

residenciais; 

2) prever espaços para o atendimento técnico individualizado e em grupo, 

para coordenação técnica e administrativa, cozinha e área de serviço, quartos 

e banheiros em número suficientes conforme projeto pedagógico específico, 

sem, contudo, descaracterizá-la do modelo residencial; 

3) considerar que os quartos sejam ocupados por no máximo quatro 

adolescentes tendo, no mínimo 5,00m2, com dimensão mínima de 2,00m 

para quarto individual e acrescentar 1,5m² por adolescente adicional, 

atendendo critérios de conforto, segurança, e viabilidade econômica. Além 

disso, é necessário um banheiro para cada dois quartos para uso dos 

adolescentes; e 
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4) prever, para os casos de atendimento de ambos os sexos, quartos e 

banheiros separados por sexo. 

 

Por fim, devem ser respeitados os parâmetros mínimos específicas às unidades 

voltadas para a internação -os itens de 1 a 4 se referem também às unidades de 

internação provisória: 

1) estar precedida de levantamento de dados e informações que comprovem 

a necessidade de construção, reforma ou ampliação, direcionada ao nível de 

contenção especificada no projeto pedagógico, em função do público-alvo; 

2) garantir a separação física e visual dos setores de dormitórios feminino e 

masculino nas Unidades de atendimento aos adolescentes de ambos os 

sexos, podendo as atividades pedagógicas ser desenvolvidas em áreas 

comuns, não significando uso simultâneo, sempre em conformidade com o 

projeto pedagógico; 

3) edificar as Unidades de atendimento socioeducativo separadamente 

daqueles destinados para adultos do sistema prisional, ficando vedada 

qualquer possibilidade de construção em espaço contíguos ou de qualquer 

forma integrada a estes equipamentos; 

4) utilizar, na cobertura, material adequado de acordo com as peculiaridades 

de cada região, prevendo a conveniente ventilação e proteção, adotando 

esquemas técnicos especiais que atendam às condições climáticas regionais. 

5) considerar que a dinâmica do atendimento socioeducativo se desenvolve 

tendo como suporte ações administrativas e técnico-pedagógicas de 

educação, de saúde integral, de direitos sexuais, de direitos à visitação 

familiar, de direitos à maternidade, de esporte, de cultura, de lazer, de 

profissionalização, integrando adolescente, família e comunidade; 

6) privilegiar uma maior segurança externa e possibilitar a concepção de 

espaços internos que permitam o melhor desenvolvimento das atividades 

socioeducativas, respeitados os critérios preconizado no artigo 123 do ECA; 

7) observar o número de até quarenta adolescentes em cada Unidade de 

atendimento, conforme determinação da Resolução de n.º 46/96 do 

CONANDA, sendo constituída de espaços residenciais (módulos) com 

capacidade não superior a quinze. E em caso de existência de mais de uma 

Unidade no mesmo terreno estas não ultrapassarão a noventa adolescentes 

na sua totalidade; 

8) observar que os quartos existentes nas residências (módulos) sejam de no 

máximo três adolescentes; 
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9) observar na criação dos diversos ambientes da Unidade os seguintes 

detalhamentos: a) na fase inicial de acolhimento podem ser projetados dois 

módulos de moradia, preferencialmente com quartos individuais, separados 

com barreira física ou visual; b) nas fases intermediária e conclusiva do 

atendimento poderão ser projetados quartos individuais ou coletivos (de no 

máximo três adolescentes) não havendo necessidade de barreira física e 

visual nos atendimentos; c) na convivência protetora, cujo ambiente é 

destinado àqueles que precisam ser resguardados da convivência coletiva, 

poderá ser criada uma barreira física e visual de separação. Em caso de 

quartos coletivos deverão ser dimensionados considerando o perfil do 

adolescente, a sua origem (naturalidade), a gravidade do ato infracional. A 

concepção arquitetônica deve integrar também os demais espaços para o 

desenvolvimento de atividades coletivas, na perspectiva de criar ambientes 

que possibilitem a prática de uma vivência com características de moradia 

sem, no entanto, desconsiderar que é uma Unidade de atendimento de 

privação de liberdade; 

10) prever no projeto arquitetônico um núcleo comum de administração para 

os casos de construção de mais de uma Unidade de atendimento no mesmo 

terreno de forma que os setores previstos possibilitem um fluxo ordenado de 

pessoas e veículos a saber: 

11) construir refeitórios, no caso de mais de uma Unidade no terreno, na 

área de uso comum de forma integrada; sendo que poderá ser edificado mais 

de um ambiente para ser utilizado como refeitório, de forma a permitir o 

atendimento simultâneo dos adolescentes de cada Unidade; 

12) prever na setorização da Unidade feminina e/ou mista, espaço para 

alojamento conjunto de recém-nascidos e bebês até no máximo seis meses 

de idade, com as mães; 

13) prever a existência de áreas verdes e a aplicação da psicodinâmica das 

cores, visando à humanização do ambiente, bem como estimular a 

criatividade, perspectiva de futuro e dinamização no aprendizado; 

14) considerar o “pé-direito” mínimo de 3,00m, resguardadas as 

especificidades de cada ambiente, e, no caso da verticalização das 

edificações limitar ao máximo de dois pavimentos; 

15) prever nos casos de construção de Unidades de atendimento 

socioeducativo regionalizado as mesmas definições expressas para a 

internação; e 

16) prever Unidades de atendimento socioeducativo de internação, 

obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e 

gravidade da infração. 
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No Rio de Janeiro apenas duas unidades de internação foram construídas 

seguindo o que se denomina padrão SINASE, quais sejam o Centro de Socioeducação 

Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Volta Redonda) e Centro de Socioeducação 

Professora Marlene Alves (Campos dos Goytacazes).  

No espaço do antigo Instituto Padre Severino - IPS foram construídos dois 

módulos no padrão SINASE e a unidade teve o nome alterado para Centro de 

Socioeducação Dom Bosco, no entanto o alojamento do antigo IPS continua em 

funcionamento abrigando o maior número de adolescentes na unidade, que ainda 

convivem com a superlotação, alagamento, ratos e baratas. Em visita de monitoramento 

em 2017, o Mecanismo fez o seguinte registro acerca da unidade: 

"O CENSE Dom Bosco está localizado na estrutura que antes se 

denominava Instituto Padre Severino, inserido no complexo socioeducativo 

do DEGASE na Ilha do Governador. Entende-se que a permanência de 

grandes complexos de instituições totais fere os parâmetros da 

descentralização e "regionalização recomendados pelo Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo. 

Sobre o processo de “desativação” do Instituto Padre Severino (IPS) cabem 

algumas considerações. Em primeiro lugar, sinalizamos que o IPS é uma das 

unidades mais emblemáticas do Sistema Socioeducativo fluminense, 

fundada na década de 50 ainda sob a égide do Código de Menores de 1927. 

Seu histórico remonta uma triste trajetória no tratamento dado ao sujeito em 

formação, contando em seu percurso com incontáveis episódios de torturas, 

fugas, mortes, rebeliões, superlotação e maus tratos."41  

 

 

Corredor do Instituto Padre Severino - sinais de espargidor de pimenta nas paredes 

                                                 
41 Trecho do relatório do MEPCT/RJ, maio 2017 ao Centro de Socioeducação Dom Bosco. 
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Outro aspecto observado no tocante à estrutura arquitetônica das unidades é a 

profunda semelhança de algumas delas com unidades do sistema prisional. Além disso, 

o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro convive com uma unidade de internação 

(Educandário Santo Expedito) situada ao lado do maior complexo penitenciário do 

estado, numa suposta adaptação da estrutura de um presídio desativado, o que contraria 

as normativas nacionais e simboliza o viés penitenciário/carcerário no atendimento aos 

adolescentes.  

Ainda nos relatórios do MEPCT/RJ, dessa vez em relação à Escola João Luis 

Alves, vale destacar o seguinte trecho que aborda os aspectos estruturais/arquitetônicos 

da unidade: 

"A Escola João Luiz Alves (EJLA) funciona em um antigo prédio o qual 

anteriormente era destinado a um convento, sendo inaugurado para 

destinação socioeducativa em 1926. A EJLA situa-se em um grande casarão 

antigo, cuja estrutura carece de reformas, padecendo de infiltrações. Ao todo 

são 4 módulos na unidade. Boa parte dos alojamentos possui acúmulo de 

água no chão em dias de chuva ou após o banho. Há intenso cheiro de mofo. 

Atualmente, há quatro alojamentos em obras na unidade, cada qual com 

capacidade para quatro adolescentes.  Recentemente, a galeria de isolamento 

foi fechada."42  

 

De modo geral a iluminação das unidades e dos alojamentos são precárias.  Em 

todas as unidades visitadas presenciamos a fiação elétrica exposta, trazendo risco aos 

adolescentes. Os alojamentos necessitam, em sua integralidade, de uma reforma 

estrutural, especialmente no que se refere à fiação elétrica e à infiltrações. 

Dentre os aspectos observados, podemos destacar as precárias condições físicas, 

condições de higiene e salubridade, mau cheiro, vários relatos de enfermidades 

adquiridas pelos adolescentes devido à situação do lugar (doenças de pele) e uníssonas 

reclamações sobre agressões físicas e verbais no cotidiano. 

                                                 
42 Trecho de relatório do MEPCT/RJ, abril de 2017 à Unidade Escola João Luis Alves. 
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Alojamento do CAI Baixada 

 

Infelizmente as unidades de semiliberdade também apresentam problemas, 

desrespeitando o que fora estabelecido conforme exposto no relatório de visita ao 

CRIAAD Penha: 

"Apesar da capacidade ser para 32 adolescente no dia da visita haviam 60. A 

estrutura da unidade é nova, porém mal conservada e com péssima 

manutenção no espaço dos alojamentos. Neles a iluminação natural é boa, 

mas as instalações elétricas estão praticamente inutilizáveis e não há luz 

artificial em muitos alojamentos. As instalações elétricas estão muito 

precárias, em verdade não existem, havendo muitos remendos para que 

televisores, rádios, lâmpadas e ventiladores possam ser utilizados. A aeração 

é muito ruim, pois as janelas ficam bloqueadas por toalhas, camisas e shorts 

que foram lavados, já que não há um varal para estender roupa. A condição 

das instalações sanitárias foi o que mais chamou a atenção da equipe do 

MEPCT/RJ. Os banheiros estão com vazamentos hidráulicos, tornando o 

ambiente úmido e permanentemente com água sobre o piso. Ao mesmo 

tempo, muitos vasos sanitários estavam entupidos, exalando mau-cheiro. Os 

chuveiros também estão sem instalações adequadas, configurando-se, na 

verdade, em simples canos com registro na parede." 

  

 Vimos através dos relatos expostos acima que as unidades de internação, 

internação provisória e semiliberdade no estado do Rio de Janeiro possuem dificuldade 
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em atender os propósitos do SINASE43. Importante destacar que para além das questões 

estruturais levamos em consideração as relações subjetivas que são estabelecidas 

durante  o processo de cumprimento de medida socioeducativa, que afetam o ambiente 

da instituição e conseqüentemente o cumprimento da medida socioeducativa. 

Assim, não resta dúvida que questão da arquitetura/estrutura reflete a forma do 

cuidado dispensado ao cumprimento da medida socioeducativa e precisa ser levada em 

consideração no momento de construção ou adequação de novos espaços pelo 

DEGASE.  

Em fevereiro de 2017 o DEGASE inaugurou uma nova unidade no prédio onde 

funcionava a Fundação para Infância e Adolescência - FIA em Niterói. Cabe esclarecer 

que tal edifício foi num passado não muito distante sede da Fundação Estadual de Bem 

Estar do Menor - FEBEM. O MEPCT/RJ desde 2011 vem acompanhando as ações e 

medidas impostas pelo DEGASE e em 2017 nos deparamos com mais uma ação isolada 

da instituição que em muito prejudica a socioeducação, tal qual proposto pelo SINASE. 

A unidade foi inaugurada sem registro no Conselho Municipal de Direito da 

Criança e adolescente, conforme previsão legal no art. 90, parágrafo 1º da Lei 8.069/90, 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

§ 1o  As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à 

inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na 

forma definida neste artigo, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

                                                 
43 Diante deste cenário a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CDEDICA, núcleo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro impetrou Ações Civis Públicas buscando a 

melhoria das condições do cumprimento de medidas de internação, dentre os quais destacamos: 0075699-

67.2015.8.19.0001 que versa sobre a Limitação de internos e regularização na estrutura da unidade – 

CENSE DOM BOSCO; 0422664-30.2015.8.19.0001 Execução de sentença – fechamento do ESE; 

0009648-05.2005.8.19.0008 - Limitação de internos – CAI - BAIXADA; 0021934-45.2015.8.19.0014 

Limitação de internos e melhorias na estrutura da unidade – CENSE CAMPOS; 0333588-

92.2015.8.19.0001 - Limitação de internos, proibição de novos ingressos e realização de obras e 

melhorias estruturais na unidade. – EJLA;  0333658-12.2015.8.19.0001; 0431334-57.2015.8.19.0001 - 

Limitação de internos, proibição de novos ingressos e realização de obras e melhorias estruturais na 

unidade, além da permanência apenas de agentes femininas na unidade. Local –  CENSE -PACGC 
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do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, 

do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. 

 

O que nos leva ao entendimento que a instituição sequer existia para o Sistema 

de Garantia de Direitos de Niterói e região. No entanto nos esquecemos que para o 

DEGASE os adolescentes que lá estão são casos de polícia, não por coincidência a 

única rede acionada sobre o funcionamento da unidade foram as delegacias da região: 

 

Os adolescentes permanecem no local com a roupa que chegaram da 

delegacia e ao adentrarmos no único alojamento alguns adolescentes tiveram 

que se cobrir com a toalha, pois não possuíam camisetas. A unidade não 

possui lugar para guardar os pertences dos adolescentes e observamos no 

chão do corredor onde ficam os agentes uma pulseira e anel dos adolescentes. 

Apesar da estrutura semi-nova e sem um corpo de profissionais estabelecidos 

a hibrida unidade possui armamento menos letal como espargidor de pimenta 

e algemas. (trecho do relatório do MEPCT/RJ de 23 de fevereiro de 2017)44  

 

O MEPCT/RJ observou durante a visita que a obra realizada pelo DEGASE se 

resumia a colocar grades no caminho entre o pátio e a escada que leva ao alojamento, 

além do único alojamento com oito beliches e no final um banheiro amplo, e como em 

outras unidades de internação a ventilação é precária, conforme fotos abaixo: 

                                                 
44 Após a fiscalização do MEPCT/RJ em conjunto com a Defensoria Pública e consequente denúncia da 

irregularidade do funcionamento da mesma o DEGASE deixou de utilizar o espaço. Porém consideramos 

importante registrar no relatório que a previsão legal do SINASE e de outras normativas não são levadas 

em consideração, mas leva-se em consideração o necessidade da contenção de uma parcela da população 

conforme exposto ao longo do relatório. 
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Alojamento de unidade de Niterói 

 

 

 

 

Janela do alojamento em Niterói 

 

Conforme já destacado no presente relatório o MEPCT/RJ acompanha e 

denuncia a violência institucional no DEGASE. O que mais chama atenção dos órgãos 

de controle é a forma como essa violência é silenciada pelos gestores, uma vez que o 

diretor geral do DEGASE permitiu a inauguração de uma unidade que sequer existia 
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legalmente, que não fosse por um acidente de discurso os órgãos de fiscalização não 

saberiam da existência da unidade. Não podemos esquecer que a tortura é um crime de 

oportunidade, por isso a sua ocorrência em unidades de privação de liberdade. 

 Assim, a superlotação e  a insalubridade a qual os adolescentes estão submetidos 

cotidianamente nas instituições traduzem a falta de garantia de direitos dos adolescentes 

autores de ato infracional e em nada cumprem os preceitos da educação na 

socioeducação, a ênfase recai sobre a segurança.  

 

4.2 Falta de vagas, evasão e o paradigma da segurança nas escolas da 

socioeducação 

O sistema socioeducativo do Rio de Janeiro possui a peculiaridade de ser o único 

no Brasil a estar inserido na estrutura de uma Secretaria de estado de Educação 

(SEDUC), decisão que foi tomada pelo governo do estado em 2008. Contudo, ao 

contrário do que poderia indicar a atual vinculação institucional do DEGASE, não se 

pode dizer que os espaços para cumprimento de medidas socioeducativas no Rio de 

Janeiro se assemelhem à escolas ou que dediquem prioridade ao tema da educação dos 

jovens em conflito com a lei. 

É preciso dizer, é claro, que o modelo implantado sugere, de alguma forma, que 

a perspectiva do sistema socioeducativo deveria ser tal que garantisse ao adolescente em 

conflito com a lei o acesso regular aos estudos formais. Assim, observa-se que, salvo a 

unidade que serve para a triagem dos adolescentes recém-ingressos no sistema, todas as 

demais possuem escolas operando em seu interior, no caso das unidades de internação, e 

todas as unidades para cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade 

possuem uma rede de escolas convencionais que podem atender aos adolescentes 

privados de liberdade. 

Porém, a realidade testemunhada pelo MEPCT/RJ em suas visitas regulares de 

monitoramento ao DEGASE aponta para um funcionamento manifestamente permissivo 

à rotineira violação do direito social à educação, garantido no art. 6º da Constituição 

Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, este aqui transcrito: 

Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
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lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. (grifou-se) 

 

Todavia, apesar do intenso calendário de visitas de monitoramento levado 

adiante pelo Mecanismo, tem sido muito raro, para não dizer impossível, presenciar 

escolas em funcionamento, quadras desportivas em uso e cursos profissionalizantes 

sendo ministrados em espaços do DEGASE. Não é crível pensar que houve uma 

coincidência, conforme tentam convencer as direções dos estabelecimentos e/ou das 

escolas, de que nesses dias ocorreram problemas  pontuais como a falta de professores, 

corte de luz, dia de aplicação de provas, falta de agentes para levar os adolescentes ao 

colégio, que o café da manhã impediu a saída dos jovens45 e tantas outras alegações 

ouvidas ao longo dos últimos anos no momento em que estão sendo realizadas visitas 

regulares de monitoramento. 

Desse modo, nota-se que a interrupção dos estudos ou o reforço da evasão 

escolar é algo que caracteriza a execução de medida socioeducativa no Rio de Janeiro, o 

que tem sido observado pelo MEPCT/RJ diante de situações descritas em seus relatórios 

de visita e que permitem identificar os impasses descritos à seguir. 

Importante salientar que entre as unidades de internação e de semiliberdade há 

uma diferença substancial em relação à rotina escolar dos alunos. Como já explicitado, 

as unidades de internação possuem escolas estaduais dentro de suas instalações. Essas 

escolas possuem direção e funcionamento próprios, de modo muito semelhante à 

qualquer outra escola estadual fluminense. Ao inspecionar unidades de internação, o 

Mecanismo costuma se dirigir até a escola para conversar com os profissionais que ali 

trabalham e verificar o seu funcionamento, além de formular perguntas sobre o tema 

para o diretor do estabelecimento socioeducativo, a fim de melhor compreender como 

se dá a interação entre a escola e a unidade socioeducativa. 

As escolas costumam estar preparadas para funcionar em dois turnos, o que é 

importante para enfrentar o problema da superlotação das unidades socioeducativas. 

Desse modo, a escola consegue dobrar a quantidade de alunos matriculados. No turno 

da manhã as aulas costumam acontecer entre 8h e 11h, já o turno da tarde ocorre 

                                                 
45

 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI Baixada)”, 

em 16 de maio de 2017, 8, acervo institucional. O relatório pode ser solicitado por qualquer pessoa no site 

www.mecanismorj.com.br. 
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aproximadamente entre 13h e 16h. Em cada turno há um intervalo de 10 minutos, onde 

é servido um lanche para os estudantes.  

Diante da precariedade material em que se encontram os adolescentes privados 

de liberdade, o lanche, mesmo que singelo, termina sendo um dos grandes motivadores 

para que os adolescentes queiram ser matriculados. No mesmo sentido, nota-se que, 

independente do programa desenvolvido nas escolas, existe por parte dos adolescentes 

um grande interesse em frequentar as aulas, seja por desejarem a formação e nela 

entenderem um futuro melhor, seja por se verem saturados da rotina de absoluto ócio 

em que passam os meses em que cumprem medidas socioeducativas, majoritariamente 

trancados dentro de alojamentos superlotados e perigosos. 

Nas unidades para medidas de semiliberdade há uma outra rotina escolar. Nelas 

os adolescentes saem do estabelecimento socioeducativo para acessar escolas e cursos 

profissionalizantes, de forma que cabe à direção e equipes técnicas dos Centros de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAADs) manter contato com 

os responsáveis pelos diferentes colégios e cursos profissionalizantes. Esse contato não 

acontece à contento, de forma que as equipes técnicas e a direção das unidades 

socioeducativas reconhecem não conseguir acompanhar o desenvolvimento pedagógico 

e profissional dos socioeducandos. É verdade que as equipes técnicas dos CRIAADs são 

pequenas, ao mesmo tempo em que são muitas frentes a serem acompanhadas. Apenas 

no CRIAAD da Penha, por exemplo, existem adolescentes matriculados em quatro 

escolas no turno da manhã, seis no turno da tarde e vinte e uma no turno da noite.46 

Já no CRIAAD Ilha são 50 adolescentes distribuídos em 17 escolas no 

município do Rio de Janeiro, sendo a maioria fora da Ilha do Governador o que dificulta 

o acesso do adolescente, seja pela distância ou pela falta de recursos para transporte.  

À exemplo do que ocorre nas unidades de internação, os adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade também expressam um 

enorme desejo de serem matriculados o quanto antes, o que muitas vezes demora a 

acontecer. Parte do problema se dá pela dificuldade em transferir a matrícula que o 

adolescente possuía junto a uma escola inserida no espaço de socioeducação para outra, 

extramuros. Esta falta de coordenação é simbólica da incapacidade do DEGASE, 

                                                 
46

 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

Penha”, em 26 de abril de 2017, 17, acervo institucional. O relatório pode ser solicitado por qualquer 

pessoa no site www.mecanismorj.com.br. 
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mesmo inserido na pasta da Educação, em superar até mesmo entraves burocráticos 

junto à Secretaria, fazendo com que adolescentes há mais de um mês na semiliberdade 

ainda não frequentem as aulas. O Mecanismo apontou o problema quando inspecionou 

o CRIAAD da Penha: 

"No entanto, a conversa com os adolescentes e a rotina que o MEPCT/RJ 

testemunhou no dia da inspeção não demonstrou exatamente isso. Na 

prática, os adolescentes que não saem para escola ou para o programa jovem 

aprendiz permanecem trancados na galeria dos alojamentos, saindo apenas 

para as refeições. Atividades, quaisquer que sejam, como jogar futebol na 

quadra, são raras. Ainda, como se verá adiante, o espaço dos alojamentos se 

mostra completamente inadequado para a permanência ao longo do dia."47 

 

Observa-se que, variando o CRIAAD, permite-se ou não a circulação dos 

adolescentes pelo pátio, o que termina sendo muito importante para aqueles que não 

estão inscritos em qualquer atividade, em especial a escola. Nos fins de semana todos 

tem permissão para ir para casa. 

Como ocorre com frequência quando se observa as políticas de privação de 

liberdade, há uma flagrante irracionalidade no sistema socioeducativo, o qual faz vista 

grossa para um fator elementar e estruturante da realidade socioeducativa, isto é, que 

esses adolescentes estão fora de seus locais de residência, sob a tutela exclusiva do 

Estado, em uma situação extraordinária e que, portanto, deveria suscitar fluxos próprios 

para fugir das etapas convencionais relativas ao acesso às políticas públicas de 

educação. É possível imaginar, por exemplo, que em um período de seis meses no 

DEGASE, um adolescente seja matriculado em três ou mais escolas. Este seria o caso 

de um jovem matriculado na escola da unidade para cumprimento de medida em caráter 

provisório, que em seguida obtém sua matrícula junto ao colégio do estabelecimento de 

internação e, em seguida, solicita nova matrícula em uma escola próxima à unidade 

onde cumprirá sua semiliberdade.  

O Centro de Socioeducação Dom Bosco, onde adolescentes do sexo masculino 

cumprem medidas de internação provisória por até 45 dias, apresenta, dentre outros 

                                                 
47 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

Penha”, em 26 de abril de 2017, 7, acervo institucional. O relatório pode ser solicitado por qualquer 

pessoa no site www.mecanismorj.com.br. 
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impasses, uma grande dificuldade em atender a uma rotina escolar segundo os padrões 

convencionais, conforme apontou o MEPCT/RJ em seu relatório de visita de 

monitoramento: 

"Funciona dentro da unidade socioeducativa a Escola Estadual Padre Carlos 

Leôncio da Silva. Por essa unidade ser de internação provisória, os 

adolescentes permanecem por poucos dias para um trabalho pedagógico 

como em uma escola regular, por isso, o trabalho pedagógico realizado em 

salas de aula se dá através de módulos e trabalho por temas, como saúde, 

meio ambiente e trabalho. Segundo informação da direção da Escola, faltam 

profissionais para formarem todas as turmas, mas a principal problemática 

diz respeito ao fluxo de adolescentes para o colégio. Há poucas vagas na 

escola para o grande número de adolescentes, dessa forma, há grande fila de 

espera e muitos adolescentes não conseguem acessar o colégio. Além disso, 

com a superlotação e o número insuficiente de agentes, muitas vezes os 

alunos não chegam até a sala de aula, mesmo que matriculados para essa 

atividade e internados na instituição."48 

 

O Mecanismo lamenta que aos adolescentes internados em CRIAADs e não 

matriculados em escolas/cursos profissionalizantes, reste permanecer o dia inteiro em 

regime análogo ao de internação. Quando na internação, as dificuldades na matrícula 

também geram uma rotina penosa para os adolescentes, submetidos a um regime que, 

em última instância, os priva da adolescência e da sua dignidade.  

Ambas as situações são inaceitáveis. A matrícula escolar, intra ou extramuros, 

deve ser pré-condição para a medida privativa de liberdade, cabendo às autoridades 

judiciais fazer cumprir tal regra. Registra-se, ainda, outro drama vivido pelas famílias 

desses adolescentes, tendo em vista que muitas delas são beneficiárias de programas de 

transferência de renda condicionado à matrícula escolar dos filhos, como o “Bolsa 

Família”, de forma que podem vir a perder o benefício quando os filhos e filhas ficam 

sem estudar. 

Antes que se possa entender a falta de vagas como um problema, é preciso que 

se diga que ela é uma prática institucional assumida e assimilada sem oposição por parte 
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 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Centro de Socioeducação Dom Bosco”, em 13 de maio de 2017, 

12, acervo institucional. O relatório pode ser solicitado por qualquer pessoa no site 

www.mecanismorj.com.br. 
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órgãos do sistema de proteção da criança e do adolescente, em relação ao sistema 

socioeducativo do Rio de Janeiro. Fosse um problema, estariam em curso medidas 

paliativas e programáticas que objetivassem a garantia dos estudos para cada 

adolescentes em conflito com a lei.  

Quando se diz que ela é uma prática institucional, o Mecanismo leva em 

consideração que as vagas em escolas estaduais que operam dentro de unidades 

socioeducativas são consideravelmente reduzidas em relação ao número de vagas dos 

estabelecimentos socioeducativos e ainda menor se comparadas à lotação em que se 

encontram esses espaços. À título de exemplo, destacamos o trecho abaixo, relativo à 

inspeção que o MEPCT/RJ fez em maio ao Centro de Atendimento Intensivo de Belford 

Roxo, do DEGASE: 

"Na unidade fica a Escola Estadual Jornalista Barbosa Lima Sobrinho e a 

equipe foi recebida pela diretora Mirian. De acordo com a direção a escola 

disponibiliza 180 vagas e possuía no momento da visita 190 adolescentes 

matriculados. Ou seja, pelo menos 113 garotos não estavam freqüentando a 

escola. Segundo a direção da escola “lá em cima dá pra botar um menino 

para dormir no chão, de valete, na escola não dá” (sic)."49 

 

A quantidade de adolescentes sem estudar também alcança mais de uma centena 

no Educandário Santo Expedito, onde as vagas da escola são inferiores às vagas da 

unidade do DEGASE, localizada em Gericinó. O Mecanismo fez o seguinte registro 

quando esteve na unidade 

"Na unidade funciona o Colégio Estadual Gildo da Silva que disponibiliza 

368 vagas, tendo 111 adolescentes na unidade sem acesso à educação. De 

acordo com a direção a demanda maior de vagas são para os anos iniciais de 

alfabetização."50 

 

Realidade semelhante foi observada na Escola João Luiz Alves (EJLA), que em 

abril de 2017 estava com 303 adolescentes em regime de internação, dos quais 286 

                                                 
49

 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI Baixada)”, 

em 16 de maio de 2017, 8, acervo institucional. O  relatório pode ser solicitado por qualquer pessoa no 

site www.mecanismorj.com.br. 
50

 MEPCT/RJ, Relatório de visita ao Educandário Santo Expedito, em 14 de fevereiro de 2017, 9, acervo 

institucional. O  relatório pode ser solicitado por qualquer pessoa no site www.mecanismorj.com.br. 
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matriculados, todos com muita dificuldade em frequentar a escola e os cursos 

profissionalizantes, conforme relatou o MEPCT/RJ: 

"Além da escolarização formal, a EJLA se propõe a oferecer cursos aos 

adolescentes. Foi entregue pela direção à equipe do MEPCT/RJ tabela com a 

distribuição semanal dessas atividades, tais como: judô, inglês básico, 

produção audiovisual, informática, além do Programa Jovem Aprendiz. 

Cada atividade oferta vaga para até 15 adolescentes, de modo que nem todos 

são contemplados com a oportunidade de realizar ao menos uma delas. Na 

conversa com os adolescentes, ouvimos reclamações em relação à falta de 

constância dessas atividades e reclamações da freqüência com que acabam 

não sendo retirados dos alojamentos para realizá-las, sem que lhes seja 

informado o motivo."51 

 

Apesar do elevado número de adolescentes formalmente matriculados, o 

Mecanismo, mesmo diante das frequentes inspeções na EJLA, nunca presenciou a 

escola localizada no estabelecimento socioeducativo em funcionamento. Nesta última 

oportunidade, a justificativa apresentada foi que um corte de luz havia feito com que as 

aulas fossem interrompidas naquela manhã. Já no Centro de Atendimento Intensivo de 

Belford Roxo, é importante registrar que o Mecanismo presenciou alunos, professores e 

diretores engajados quando da visita de monitoramento em maio, apesar da falta de 

vagas. 

A primeira vista pode parecer estranho falar em evasão escolar em espaços onde 

os adolescentes não podem se ausentar pela sua vontade e onde os mesmos estão sob a 

tutela do Estado. Contudo, o que o Mecanismo observa é que a política gestada no seio 

do sistema de proteção de direitos da criança e do adolescente, considerando aqui 

apenas o viés da socioeducação, parece não apenas provocar, mas incentivar a evasão 

escolar. 

De início, basta pensar no caso dos adolescentes que possuem matrícula e 

frequentam escolas próximas ao local onde residem, mas que, em razão do cometimento 

ou suspeita de cometimento de um ato infracional, ingressam em unidades 

socioeducativas que não possuem vagas escolares e, portanto, os retiram da escola. 

Quem ou qual órgão está mensurando o impacto da perda do ano letivo para esses 

                                                 
51

 MEPCT/RJ, “Relatório de visita à Escola João Luiz Alves”, em 4 de abril de 2017, 14, acervo 

institucional. O  relatório pode ser solicitado por qualquer pessoa no site www.mecanismorj.com.br. 
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adolescentes, já estigmatizados pela passagem no sistema socioeducativo? Se a evasão 

escolar é de fato uma transgressão dos direitos da infância de acordo com o Estado 

Democrático de Direito em vigor no país, se é sincero o sentimento enunciado pela 

sociedade brasileira de que “a única saída para os problemas sociais está na educação”, 

então que sentido faz uma medida judicial retirar um aluno da rede pública para ficar 

trancado, sem estudos, em uma unidade do DEGASE? 

Para além da falta de vagas disponíveis na internação, é importante compreender 

que os adolescentes em cumprimento de medida de semiliberdade também tem 

vivenciado o problema da evasão escolar. Um dos principais fatores a contribuir para a 

evasão, nesse caso, é a violência a que estão submetidos dentro dos estabelecimentos 

socioeducativos e em seus entornos, muitas vezes dominados por milícias e facções do 

narcotráfico que não desejam que adolescentes infratores estranhos àquele território 

circulem pela região. 

As condições de privação de liberdade extremamente degradantes 

testemunhadas pelo Mecanismo no CRIAAD da Penha foram colocadas pelos 

adolescentes como um forte desestímulo a continuar cumprindo as medidas 

socioeducativas. No relatório de 26 de abril o MEPCT/RJ aborda o tema: 

"Nota-se um sério problema de evasão, o que parece ser comum também em 

outras unidades de semiliberdade do DEGASE. Em conversa com o corpo 

técnico do CRIAAD Penha, o MEPCT/RJ soube que de 13 adolescentes que 

haviam chegado na unidade em 13/04, sete já haviam evadido - portanto, em 

um período de 13 dias. Esse é um fenômeno que merece análises mais 

profundas. Durante a visita de monitoramento, por exemplo, constatamos 

que a maneira degradante como se dá o convívio em espaço extremamente 

insalubre e o fato de que não há semiliberdade para aqueles que ainda não 

estão matriculados em escola ou no programa jovem aprendiz, sem dúvida 

estimula que os adolescentes não voltem para a unidade quando tem a 

primeira oportunidade de sair."52 

 

A mesma realidade foi observada no CRIAAD de Nilópolis, por exemplo. Já em 

outros espaços, como o CRIAAD de Santa Cruz, a violência inibidora da presença nas 

escolas se dá no entorno da unidade, pois o CRIAAD encontra-se em um território 

                                                 
52 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

Penha”, em 26 de abril de 2017, 8, acervo institucional. O relatório pode ser solicitado por qualquer 

pessoa no site www.mecanismorj.com.br.  
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dominado pela milícia e pelo qual os adolescentes se veem obrigados a transitar para 

atender às atividades - para as quais tanto esperam ser matriculados. Logicamente, o 

mesmo se dá em territórios dominados por facções diversas das quais os adolescentes 

são identificados.53  

Tendo em vista que na maioria dos casos os adolescentes cumprem medidas 

socioeducativas de semiliberdade longe de seu local de residência, tendo em vista o 

cenário de controle territorial armado por bandos do crime que vigora em boa parte do 

estado do Rio de Janeiro e diante da escolha do DEGASE em organizar suas unidades 

de modo a dividir os adolescentes de acordo com os territórios do crime, há por parte 

dos jovens um grande temor em seguir a rotina escolar e se expor nas ruas, embora, em 

regra, o façam. Somente em 2017, o Mecanismo teve notícias de jovens agredidos nos 

arredores do CRIAAD da Penha, de Santa Cruz e da Ilha do Governador. 

Apesar de vinculado à Secretaria de Educação, é o viés de segurança que 

predomina e se sobrepõe aos demais nos estabelecimentos socioeducativos do Rio de 

Janeiro. Na percepção dos adolescentes, isso se traduz quando os mesmos se dirigem ao 

Mecanismo para dizer que “aqui é só parede e grade. Isso aqui não serve para nada”54; 

quando a diretora do colégio reclama que os alunos não chegam na escola de manhã e 

diz que quando se dirige aos agentes socioeducativos, esses alegam razões que “dizem 

respeito à segurança”55 para justificar a ausência; quando o diretor de um espaço 

socioeducativo, ao se referir aos problemas da superlotação, afirma que “mais meninos, 

são menos atividades, a cadeia não roda (sic)”56; ou quando diretores e agentes 

socioeducativos afirmam para a equipe do Mecanismo que continuam chamando os 

adolescentes por números, ao invés dos nomes.57  

A manutenção em funcionamento de unidades como o Educandário Santo 

Expedito não pode ser mais emblemática desta realidade que coloca a preocupação com 

                                                 
53 É comum que os adolescentes não se reivindiquem e não sejam efetivamente integrantes de facções do 

narcotráfico, mas usando como critério o local de moradia daquele jovem, o DEGASE opta por colocá-lo 

em alojamentos ou unidades identificadas como de determinada facção. 
54 MEPCT/RJ, “Relatório de visita à EJLA”, em 4 de abril de 2017, 16, acervo institucional. O relatório 

pode ser solicitado por qualquer pessoa no site www.mecanismorj.com.br.  
55 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Dom Bosco”, em 13 de maio de 2017, 12, acervo institucional. O 

relatório pode ser solicitado por qualquer pessoa no site www.mecanismorj.com.br.  
56 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAI Baixada)”, 

em 16 de maio de 2017, 7, acervo institucional. O relatório pode ser solicitado por qualquer pessoa no site 

www.mecanismorj.com.br. 
57 MEPCT/RJ, “Relatório de visita à EJLA”, em 4 de abril de 2017, 12, acervo institucional. O relatório 

pode ser solicitado por qualquer pessoa no site www.mecanismorj.com.br.  
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a segurança à frente dos educativos, conforme detalhado pelo Mecanismo em suas 

anotações a respeito da inspeção à unidade: 

"Ao longo dos anos o ESE possui um histórico de violência institucional, 

vários episódios já foram denunciados nacional e internacionalmente, outros 

foram silenciados por medo de represália, e mais uma vez ao visitar o ESE 

presenciamos a prevalência da lógica de segurança em detrimento da lógica 

socioeducativa, seja na fala do diretor que nos brinda com a frase: “hoje pelo 

número de adolescentes predomina a segurança na rotina da unidade”."58 

 

A mesma frase é dita com frequência, há anos, por outros diretores de unidades 

socioeducativas do DEGASE, mas ainda assim não há um debate público, colocado em 

termos claros, por parte dos órgãos de garantia dos direitos da criança e do adolescente 

no Rio de Janeiro. Ao que parece, todos os problemas estariam resolvidos caso mais 

agentes fossem contratados, mais vagas fossem criadas e mais armados estivessem os 

agentes socioeducativos. Como se fossem questões técnicas ou meramente acessórias à 

inibir atualmente o êxito da política de socioeducação. 

Ao Mecanismo parece clara a atual adesão, pelas mais diferentes autoridades, a 

um paradigma equivocado e contrário aos direitos previstos na Constituição Federal e 

no Estatuto da Criança e do Adolescente. Paradigma esse que vem sendo experimentado 

de maneira concreta e intensa pela juventude inserida em tais “escolas com nome de 

prisão”. O Mecanismo fez questão de registrar o sofrimento desses adolescentes durante 

a visita de monitoramento à Escola João Luiz Alves, em abril de 2017: 

"A grave superlotação no sistema socioeducativo do Estado do Rio de 

Janeiro intensifica o sofrimento dos adolescentes que cumprem medida de 

internação e, nas conversas com eles, observa-se como essas medidas não 

tem nenhum outro sentido para eles para além de uma severa e 

desproporcional punição. Na situação em que se encontram, atrás das grades 

e tratados com violência, descaso e humilhações, acabam extraindo da 

experiência de internação sentimentos ruins, como raiva, ódio e revolta, e a 

identificação com o lugar social que lhes é dado pela instituição, de ser uma 

pessoa perigosa e indesejada, um inimigo da sociedade."59 

                                                 
58 MEPCT/RJ, “Relatório de visita ao Educandário Santo Expedito”, em 14 de fevereiro de 2017, 11, 

acervo institucional. O relatório pode ser solicitado por qualquer pessoa no site 

www.mecanismorj.com.br. 
59 MEPCT/RJ, “Relatório de visita à EJLA”, em 4 de abril de 2017, 18, acervo institucional. O relatório 

pode ser solicitado por qualquer pessoa no site www.mecanismorj.com.br.  
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Assim, o sistema socioeducativo segue seu rumo, apenas se fazendo aparentar 

sem curso ou desviado de sua real função. Muitos dos adolescentes que já estudavam 

antes de ingressar no sistema perdem semestres, anos letivos ou até mesmo a vida 

escolar em razão de uma passagem pelo DEGASE. Por outro lado, muitos daqueles que 

não frequentavam a escola antes de cometer um ato infracional veem sua matrícula, às 

vezes a primeira, chegar como uma forma de punição quando inseridos no DEGASE, 

uma realidade que em nada se assemelha ou se relaciona com o meio em que vivem e ao 

qual regressarão para, quem sabe, realmente estudar um dia. Registre-se que tampouco é 

feito algum acompanhamento para saber se esse jovem, egresso do sistema, continuou 

os estudos quando retornou para o seu local de moradia.  

Diante de tudo o que foi observado pelo Mecanismo ao longo dos últimos seis 

anos, com especial dedicação nas visitas de monitoramento feitas para a elaboração do 

presente relatório, não restam dúvidas de que a socioeducação se tornou mais uma 

inaceitável ferramenta de vulnerabilização social e evasão escolar da juventude negra 

que vive no Rio de Janeiro. 

 

4.3. Atenção à saúde e saúde mental dos jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa 

A legislação vigente em nosso país em relação à atenção a saúde de adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa aponta para a responsabilidade intersetorial, 

envolvendo as Secretarias ou Departamentos responsáveis pela execução da medida - no 

Rio de Janeiro o DEGASE-, assim como Secretarias Municipais, Estaduais e o 

Ministério da Saúde. Cada um desses entes tem responsabilidades definidas para a 

execução de uma política de atenção integral ao adolescente privado de liberdade ou em 

medida de semiliberdade.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito 

com a Lei (PNAISARI), criada pela Portaria nº 1082, de 23 de maio de 2014, engloba 

tanto os regimes de internação e internação provisória, quanto às medidas 

socioeducativas em meio aberto e fechado. A Lei institui e redefine as diretrizes da 
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política e assegura a atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), no que diz 

respeito à promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, nas três esferas de 

gestão. 

É importante ressaltar, então, que a política, baseada nos preceitos de acesso 

universal à saúde do SUS, nega a possibilidade dos cuidados em saúde dos adolescentes 

privados de liberdade se encerrarem nas ações, serviços e profissionais do DEGASE. A 

intersetorialidade, então, é uma diretriz fundamental para que se alcance a atenção 

integral à saúde desses adolescentes.  

Assim, respeitando a lógica do SUS, a questão do acesso a saúde desses 

adolescentes deve prever diversos níveis de complexidade na atenção, sendo necessário 

e primordial a pactuação e acordos a serem firmados pelos diversos gestores 

responsáveis. Mesmo que haja equipe de saúde lotada e atuando dentro de uma unidade 

socioeducativa, é imperativo e de fundamental importância que se garantam referências 

na rede de atenção à saúde pública externa, tanto na atenção básica, quanto na rede de 

urgência e emergência, na atenção hospitalar, na saúde mental e nas ações de prevenção 

e promoção a saúde.  

Contudo, infelizmente, a realidade enfrentada pelos adolescentes privados de 

liberdade no DEGASE é de total insalubridade em seus ambientes, precariedade na 

assistência ofertada pelo DEGASE e grandes dificuldades no acesso aos serviços da 

rede pública. São muitos ainda os desafios para se garantir uma efetiva execução dessa 

política no estado do Rio de Janeiro. 

Antes mesmo dos aspectos pertinentes às questões específicas da saúde pública, o 

primeiro ponto que deve ser destacado para ilustrar as dificuldades na garantia da saúde 

mental e física desses adolescentes é a superlotação das unidades, que somada às 

péssimas condições das instalações e de higiene dos alojamentos, tem tido grande 

impacto na saúde desses jovens.  

Em geral, nas unidades do DEGASE, os internos vivem em alojamentos 

superlotados, com precária infraestrutura, onde são comuns as infiltrações e alta 

umidade; iluminação e ventilação insuficiente e a presença de ratos e baratas. Via de 

regra, a alimentação é de pouca qualidade e baixo valor nutritivo, assim como são 

muitos os problemas relacionados ao livre acesso à água, seja para manterem a higiene 

ou mesmo o acesso à água potável. 
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Alojamento em péssimas condições em unidade de internação do DEGASE 

 

Nos alojamentos, como há mais adolescentes que comarcas, que é como são 

chamadas as camas, é comum que tenham que dividir um mesmo colchão, que não raro 

estão em mau estado e tem péssima qualidade.  A rotina diária acontece na maior parte 

do tempo dentro desses alojamentos e atividades físicas ou ao ar livre são raras. Os 

adolescentes enfrentam ainda dificuldade em manter sua higiene pessoal, devido ao 

pouco ou nenhum acesso a itens de higiene, como sabonete, desodorante e creme dental, 

ou ainda a inexistência de mudas de roupas ou serviço de lavanderia, seja para roupa de 

cama, toalha de banho ou uniformes.  Os efeitos de todos esses elementos somados são 

nítidos nos corpos dos jovens. Em algumas unidades do DEGASE a maior parte deles 

apresenta alguma doença de pele, tais como coceiras e furúnculos.  
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Colchões em péssimas condições e ausência de roupa de cama e cobertores 

 

 Outro fator importante e que dificulta o acesso dos adolescentes aos serviços de 

saúde, apontada no tópico acima, é a lógica da segurança, que é privilegiada no sistema 

socioeducativo em prejuízo do cuidado. Como os profissionais das áreas técnicas, sejam 

médicos, profissionais da enfermagem, psicólogos, educadores ou assistentes sociais, 

não vão aos alojamentos onde estão os adolescentes, salvo raríssimas exceções, o acesso 

dos adolescentes a esses profissionais se dá por intermédio dos agentes de 

socioeducação. 

Desta forma, na prática, a triagem dos chamados para atenção médica é feita pelos 

agentes e, entre os adolescentes, são muitos os relatos da dificuldade de terem seus 

chamados atendidos prontamente. Segundo os mesmos, por vezes os agentes “fingem 

não ouvir, dizem que não é nada, que o garoto está inventando para sair do 

alojamento” ou ainda, “mandam calar a boca, xingam e ameaçam” (sic).   

Nas unidades destinadas às medidas de internação, além de conviverem com 

maior superlotação e piores condições de salubridade do ambiente, os adolescentes 

enfrentam ainda maior dificuldade no acesso a atendimentos em saúde. Nessas unidades 

funcionam pequenos ambulatórios com profissionais da área de Saúde do DEGASE. 

Essas equipes são multidisciplinares e devem ser compostas por médico, enfermeiro, 

técnico de enfermagem e dentista. Na prática, há diferenças no funcionamento dos 
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ambulatórios de cada unidade. Existem unidades com equipes mais completas, com a 

presença de médico duas vezes por semana, assim como há ambulatórios sem médico.   

Em geral o funcionamento desses ambulatórios é de modesta eficácia diante da 

quantidade e complexidade das demandas de saúde dos adolescentes. Essa visível baixa 

eficiência é resultado de motivos variados, tais como o baixo número de profissionais, 

grave falta de medicamentos e insumos, dificuldade de acesso por parte dos 

adolescentes ao ambulatório, ou ainda, a dificuldade de acesso aos serviços do SUS no 

território. É importante ressaltar que a existência desses ambulatórios não retira a 

necessidade de articulação com os serviços de saúde do território, incluindo a atenção 

básica e consultas com especialistas ou exames, nas situações necessárias, e não apenas 

os serviços de urgência e emergência.  

No entanto, os adolescentes internados acessam o SUS, na maioria das vezes, nas 

situações de emergência. Ainda assim, nas ocasiões que demandam o atendimento em 

saúde fora da unidade, o funcionamento do DEGASE cria uma série de obstáculos para 

que o encaminhamento de fato se conclua com qualidade e respeito com o adolescente. 

Existe uma grave falta de estrutura para o transporte dos adolescentes, pois não há 

ambulância, e os veículos que fazem o transporte são os mesmos utilizados para as 

audiências judiciais e as transferências, que, além de numerosas devido a superlotação, 

são priorizadas em relação aos atendimentos em saúde. 

Quando conseguem ir até um serviço público, a maior parte das vezes, os jovens 

são acompanhados exclusivamente por agentes socioeducativo, sem a presença de um 

trabalhador da equipe de saúde. Sob custódia do agente socioeducativo e priorizando a 

lógica da segurança, os adolescentes permanecem algemados até que retornem a 

unidade socioeducativa, seja para um atendimento na atenção básica, numa situação de 

emergência ou ainda em casos de internação hospitalar.  

Uma experiência muito dura acompanhada pelo MEPCT/RJ ocorreu após um 

incêndio em um alojamento do DEGASE, em agosto de 2015, que queimou com 

gravidade seis adolescentes. Transferidos para três hospitais da rede municipal do Rio 

de Janeiros, todos permaneceram algemados em seus leitos, mesmo os que 

apresentavam graves lesões nos braços. Para espanto, as algemas foram mantidas até 

mesmo em situações de profunda sedação. Neste infeliz e drástico acontecimento, dois 

adolescentes morreram em decorrência da gravidade das queimaduras. 
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Em relação às unidades para cumprimento de medidas de semiliberdade, em geral, 

há uma maior aproximação com os dispositivos de saúde em seus respectivos territórios, 

mas essas experiências têm também esbarrado numa série de fatores institucionais e 

culturais, como a não pactuação oficial dos acordos entre as secretarias que garantam a 

continuidade da assistência, ou ainda o preconceito e estigma, que dificultam o acesso, o 

atendimento de qualidade e a inclusão social dos adolescentes. 

A partir das visitas realizadas pelo MEPCT/RJ o que se pode afirmar, levando em 

consideração o contato com adolescentes, equipes técnicas, de saúde, educadores e 

gestores, é a existência de uma série de barreiras institucionais, produzidas pelo 

DEGASE e também pelas instituições de saúde pública que vem dificultando e até 

impedindo o acesso a saúde através do SUS. 

Em suma, em relação às responsabilidades dos gestores para uma efetiva 

implantação da Política, que pressupõe “a construção de um plano operativo que tem 

por objetivo estabelecer diretrizes para a implantação e implementação de ações de 

saúde que incorporem os componentes da Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, 

indicando os serviços de referência nos diversos níveis de atenção, com vistas a 

promover, proteger e recuperar a saúde da população adolescente em regime de 

internação, internação provisória e semiliberdade”, são ainda tímidas as pactuações que 

afirmem, de fato, essas atribuições e compromissos. 

Desta forma, é urgente a reafirmação da responsabilidade sanitária da gestão de 

saúde nos Municípios que possuem unidades socioeducativas em seu território. Entre os 

14 municípios do Estado do Rio de Janeiro com unidade do DEGASE, segundo 

informação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), apenas quatro estão habilitados e 

firmaram acordos nos moldes proposto pela Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei.  

Para além da necessidade de estimular a atuação intersetorial que promova a 

responsabilização conjunta das equipes de saúde e das equipes socioeducativas, é de 

primordial importância a elaboração e realização de ações de educação voltadas para os 

trabalhadores do SUS. Visando garantir o direito a uma atenção humanizada e de 

qualidade, na qual os profissionais de saúde mantenham uma postura respeitosa, 

acolhedora, de inserção social e garantidora de direitos, torna-se estratégico fomentar 
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um ambiente de discussão no campo da saúde pública em relação ao enfrentamento ao 

estigma e preconceito com as pessoas privadas de liberdade.  

Tratando-se de populações em privação de liberdade, devemos ter atenção 

especial em relação ao tema da saúde mental. São evidentes os possíveis agravos à 

saúde mental, bem como física, em qualquer população em espaço de confinamento. O 

confinamento vem acompanhado do afastamento da família, do convívio social e os 

malefícios da institucionalização podem ser ainda potencializados pelas condições 

gerais do ambiente como as encontradas no DEGASE. Outro importante fator é a 

violência institucional que contribui para agravar as variadas formas e intensidades de 

sofrimento psíquico de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.  

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito 

com a Lei prevê uma série de fluxos e parcerias institucionais, a partir do 

reconhecimento do sofrimento psíquico decorrente da institucionalização, da 

necessidade de tratamento adequado aos adolescentes com transtornos mentais e 

problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Segundo a legislação, as ações 

devem envolver o DEGASE, os serviços da atenção básica e da Rede de Atenção 

Psicossocial para os cuidados em saúde mental. No entanto, assim como já foi 

anteriormente descrito, essas parcerias são ainda incipientes em relação à saúde mental. 

As equipes técnicas presentes nas unidades do DEGASE se organizam de tal 

forma que são criadas miniequipes de referência para os casos de Saúde Mental. Essas 

miniequipes, em geral, tem formação multidisciplinar e podem contar com psicólogos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e, eventualmente, psiquiatras. Esses 

profissionais, para além de realizarem os atendimentos, devem buscar referências nos 

serviços de saúde mental extramuros e, em algumas das unidades, tem ocorrido a 

presença dos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) para 

acompanhamentos do caso. No entanto, na maioria das vezes, apenas as equipes do 

DEGASE têm se responsabilizado pelo cuidado.  

Apesar dos esforços desses profissionais são muitos os obstáculos na garantia de 

uma atenção em saúde mental. Pode-se afirmar que o trabalho pautado no 

desenvolvimento de vínculos e no acolhimento de demandas com uma escuta 

qualificada e no contato com a família são prejudicados por aspectos da dinâmica 
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institucional, como a restrição da circulação dos adolescentes e o excesso de trabalho 

das equipes técnicas causados pela superlotação, por exemplo. 

As impossibilidades de um trabalho mais qualificado tornam a utilização de 

intervenções medicamentosas mais comuns no cotidiano das unidades, o que sem 

dúvida pode levar a uma indiscriminação do uso de contenções químicas, fazendo deste 

tipo de prática apenas mais uma forma de violência e opressão institucional ao 

adolescentes. Outra prática de “cuidado” comum com adolescentes que apresentam 

agitação ou intensificação de sintomas em razão de sofrimento psíquico é o isolamento 

em relação aos demais adolescentes, sem que se leve em consideração a importância de 

um cuidado que promova saúde mental e não apenas segregue.    

Nos casos onde há intensificação do sofrimento psíquico, o DEGASE deveria 

optar, não pelo isolamento em alojamentos da própria unidade, mas, identificando a 

necessidade de cuidados intensivos, buscar os Serviços Hospitalares de Referência que, 

por meio de internações de curta duração e respeitando as determinações da Lei nº 

10.216, de 6 de abril de 2001, podem ofertar um cuidado humanizado, respeitoso e de 

acordo com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica. 

Certamente o modelo centrado nas equipes de saúde mental próprias das unidades 

do DEGASE não é o ideal, nem o preconizado pelas diretrizes vigentes. Para que sejam 

traçadas as melhores estratégias de cuidado e um projeto terapêutico individualizado 

para os adolescentes é primordial participação das equipes da atenção básica de 

referência, através da lógica do matriciamento, assim como com os CAPSi. Assim, 

fomentando a prática de discussão de casos clínicos, abordando e problematizando as 

práticas de medicalização e contenções físicas institucionalizadas no DEGASE, podem-

se construir novas ações e alternativas que impliquem em atuações conjuntas de 

promoção de saúde mental, inclusive junto às famílias dos adolescentes. 

 

4.4. Alimentação nas unidades do DEGASE 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, assegura às crianças e 

adolescentes o direito à vida, saúde e alimentação. Mais especificamente sobre os 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, prevê que as unidades 

acolhedoras que desenvolvam programas de internação tem obrigação de oferecer 
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alimentação suficiente e adequada à faixa etária dos adolescentes internados. Estas 

refeições devem ter qualidade e valores nutricionais necessários aos adolescentes. 

As unidades de internação, em geral, fornecem quatro refeições diárias: café da 

manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Via de regra, as refeições são servidas no 

refeitório, exceto quando as adolescentes estão na “reflexão” (castigo) e as refeições são 

servidas no alojamento, tal como acontece, por exemplo, no Cense Professor Antônio 

Carlos Gomes da Costa, unidade feminina do DEGASE. 

Os adolescentes que costumam ser deslocados para os refeitórios no momento 

das refeições reclamaram da rapidez com que precisam ingerir a comida, eles são 

obrigados pelos agentes a engolir rapidamente, pois o número de adolescentes 

internados que necessitam ir até o refeitório é muito maior do que suporta o local e 

certamente muito maior que o número de agentes disponibilizados para fazer este 

deslocamento. Na maioria das vezes, apenas o almoço e o jantar são servidos no 

refeitório, café da manhã e lanche são levados até os alojamentos. Em algumas unidades 

como no Cense Irmã Asunción La Gándara Ustara, devido a superlotação, os 

adolescentes vão até o refeitório servem-se e retornam com sua refeição para o 

alojamento.  

 

Refeição servida no Cense Volta Redonda 

 

A péssima qualidade dos alimentos é queixa recorrente entre os adolescentes, 

contudo é necessário ressaltar que em algumas unidades o Mecanismo observou 

refeições aparentemente melhores que em outras. Um outro problema é o acesso à água 

potável, em geral os adolescentes podem encher garrafas nos filtros e levar para os 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

  

 

Endereço: Rua Primeiro de Março, S/N. Sala 208. Centro, Rio de Janeiro - RJ.  

CEP: 20010-090, tel.: 2588-1385, e-mail: mecanismorj@gmail.com, Fax: 25881563 

  

78 

alojamentos, contudo como não é suficiente, devido ao tempo que os garotos 

permanecem em seus alojamentos, eles são obrigados a beber água da torneira. 

 

Quentinha servida na Escola João Luis Alves 

 

Nas unidades de semiliberdade, os CRIAADs, não é uma regra, mas ressaltamos 

que observamos refeições de melhor qualidade, produzidas no local e ofertadas de 

pronto aos jovens. Muito embora não podemos deixar de mencionar que no início do 

ano de 2017, alguns CRIAADs solicitaram o retorno tardio dos adolescentes após as 

festas de fim de ano, segundo o presidente do Sind-DEGASE, a direção do DEGASE 

estaria em falta com o pagamento dos fornecedores, por isso teria postergado o retorno 

dos internos60. A informação é de que pelo menos 400 adolescentes permaneceram em 

casa até que o serviço fosse restabelecido61.  

 

4.5. Corpo funcional e atuação de profissionais no DEGASE  

As instituições de internação possuem um vasto quadro de profissionais, dentre 

os quais destacamos: psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, terapeutas 

ocupacionais, músicoterapeutas e os agentes socioeducativos. podemos dizer que a 

relação entre eles é atravessada por tensões, marcada pela divisão social do trabalho, 

principalmente quando nos remetemos à emergência dos especialismos, próprios do 

capitalismo (COIMBRA & LEITÃO, 2003).  

                                                 
60 “Falta de comida adia retorno de adolescentes aos centros do Degase no Rio”. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-01/falta-de-comida-adia-retorno-de-

adolescentes-aos-centros-do-degase . 
61 “Sem comida, Degase libera 400 jovens”. Disponível em: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-

05/sem-comida-degase-libera-400-jovens.html   

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-01/falta-de-comida-adia-retorno-de-adolescentes-aos-centros-do-degase
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-01/falta-de-comida-adia-retorno-de-adolescentes-aos-centros-do-degase
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-05/sem-comida-degase-libera-400-jovens.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-05/sem-comida-degase-libera-400-jovens.html
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No último ano, nos diálogos com as equipes técnicas das unidades de internação 

ficou evidente que, devido à superlotação, a prioridade do trabalho desenvolvido é a 

confecção do relatório dos adolescentes. No ano passado, inclusive, ocorreu mandados 

de busca e apreensão de relatórios no Educandário Santo Expedito quando os mesmos 

não eram entregues a tempo ao juízo competente. Já no CAI-Baixada a equipe é 

freqüentemente convocada para apresentar informações sobre o adolescente durante a 

audiência. 

Devido à superlotação as equipes técnicas reclamaram do pouco tempo 

disponível para o atendimento dos adolescentes, em algumas unidades ouvimos que 

“ficamos até dois meses sem acesso aos adolescentes”, conforme se queixou uma 

profissional da equipe técnica que atua em uma das unidades de internação. Este 

distanciamento é uma das maiores reclamações dos jovens que contam ficarem meses 

sem conversar com a “técnica”. Em outra unidade uma profissional era responsável por 

65 adolescentes enquanto que o SINASE prevê 01 técnico para atender 20 adolescentes. 

Ressaltamos a gravidade deste fato, visto que o trabalho da equipe técnica não 

pode ser reduzido a elaboração compulsiva de relatórios, mas sim ao acompanhamento 

e elaboração de projeto pedagógico do adolescente. O que se pôde observar foi que a 

prioridade dos agentes é levar os garotos para escola, cursos e refeitório, enquanto a 

conversa com a equipe técnica fica em segundo plano. 

O número de agentes também é insuficiente para a quantidade de adolescentes, 

em média cada unidade funciona com 16 agentes por plantão. Lembramos que as 

unidades estão superlotadas e operam em média com 300 adolescentes demonstrando 

que o trabalho se torna inviável, “mais meninos, são menos atividades, a cadeia não 

roda” (sic), conforme expressou um agente socioeducativo que atua em uma unidade de 

internação. 

Para além dos problemas colocados pelo superencarceramento, a cada visita  

percebe-se uma distância mais nítida entre agentes e a equipe técnica. Ambos são 

colocados, por supostas exigências do cotidiano, em campos diferentes – técnicos 

produzindo atividades junto aos adolescentes e relatórios sobre eles e agentes sendo 

encarregados da segurança. Essa percepção reforça o sofrimento originado da distância 

entre a socioeducação e a segurança e dificulta ainda mais o alcance da produção de 

sentido no trabalho. 
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O conflito se dá a partir da reivindicação do saber acerca do adolescente e a 

participação na confecção do relatório como produto que subsidiará a decisão judicial. 

A participação dos agentes, não só na confecção do relatório como na elaboração do 

plano individual de atendimento - PIA62 - é previsto pelo SINASE. No entanto, os 

agentes nos informaram que não existe um espaço de reunião entre eles para a 

construção de tal documento. Vale destacar que os agentes discordam do conteúdo dos 

relatórios produzidos pelos técnicos, pois acreditam que as informações postas não 

condizem com o que os adolescentes apresentam nos alojamentos. Os agentes utilizam 

como argumento o fato de estarem 24 horas com os adolescentes, o que faz com que 

conheçam a “verdadeira face do adolescente”; para eles “as técnicas são boazinhas e 

acreditam em tudo o que os adolescentes falam". 

Para Goffman (1974), o fantasma da segurança nas prisões faz com que o 

esquema de interpretação da instituição total comece a atuar automaticamente logo que 

o internado é admitido, pois a equipe entende que a pessoa deve ser o tipo de indivíduo 

que a instituição procura: na unidade de internação o adolescente deve ser delinquente. 

Esta identificação automática do adolescente não é apenas uma forma de dar nomes, 

mas está no centro do controle social, sobrepondo o caráter socioeducativo previsto na 

execução das medidas socioeducativas. (apud Sereno, 2015, pág. 94) 

A realidade com a qual nos deparamos cria uma dimensão institucional na qual o 

trabalho técnico torna-se reducionista e determinista. O que acabamos de apresentar 

através das falas dos sistemas socioeducativos para crianças e adolescentes exemplifica 

como uma sociedade se organiza, tendo como objetivo o controle social das condutas 

não aceitáveis, utilizando uma punição institucionalizada (Zaffaroni, 2010 apud 

Sereno). Os dispositivos judiciários permanecem atravessados por lógicas institucionais 

e sociais, linhas de pensamento e discursos baseados na penalidade e reabilitação do 

indivíduo. 

É sabido que as condições de trabalho são um elemento fundamental para 

prevenção ao risco de tortura, uma vez que podem fortalecer os vínculos dos 

                                                 
62 Art. 52 (SINASE).  O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá de Plano Individual de 

Atendimento (PIA), instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com 

o adolescente.  
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profissionais com o ambiente e com os adolescentes. Agentes socioeducativos mal 

remunerados e mal estimulados tendem a buscar fontes de complementação de renda, o 

que influencia em seu grau de stress no trabalho.  

Os socioeducadores63 geralmente atuam perfazendo uma escala de plantão de 24 

horas, com repouso de 72 horas. Faz-se necessário implementar um trabalho pedagógico 

continuado com esses profissionais, visto que muitos deles assumem ter dificuldades de 

trabalhar com adolescentes.  

Os candidatos a agente socioeducativo em processo de seleção realizam, na 

segunda fase do concurso público, um curso de formação composto de dez módulos. 

Aprovados, passam a ocupar o cargo de agente. Os concursos públicos de provimento 

ao cargo de agente socioeducativo são baseados em conhecimentos teóricos e 

legislativos e não levam em consideração o comprometimento com as finalidades das 

medidas socioeducativas e o modo como se relaciona com o adolescente, com os 

colegas de trabalho e com a direção das unidades, o que pode contribuir para a 

identificação destes profissionais com práticas policialescas resultantes do cenário de 

segurança pública em vigência. 

Ao analisarmos as práticas no sistema socioeducativo percebemos uma 

predominância da lógica militarizada, o que reflete a continuidade da lógica menorista 

presente no território socioeducativo. Fato extremamente preocupante, pois revela que a 

as práticas postas a serviço de segurança pública, que tomou conta da execução da 

medida socioeducativa, está sendo priorizada em detrimento da política de proteção ao 

adolescente.  

Nesse contexto, o Sindicato dos trabalhadores do DEGASE conseguiu que a 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovasse a Lei Estadual nº 

7.694/17, em 22 de setembro de 2017, que altera a nomenclatura de agente 

socioeducativo para agente de segurança socioeducativo, sendo essa mais uma forma de 

fortalecer o eixo da segurança no fazer cotidiano desses profissionais. 

Cabe ressaltar que, diante das informações compiladas nesse relatório, o sistema 

socioeducativo fluminense precisa fortalecer o eixo da socioeducação, uma vez que a 

segurança e o caráter punitivo já costumam se fazer presentes na vida dos adolescentes 

                                                 
63

 Os socioeducadores são profissionais que deveriam estar envolvidos em um projeto pedagógico a ser 

desenvolvido com o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Contudo, a natureza do 

trabalho dos socioeducadores  é análoga aquela exercida pelos agentes de segurança no sistema prisional.  
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autores de ato infracional desde muito antes de sua apreensão, nos territórios em que 

vivem as populações empobrecidas no Rio de Janeiro. 

 

4.6. Tortura e graves violações contra a juventude encarcerada 

O tratamento dedicado aos adolescentes autores de atos infracionais configura 

um cenário de crônica violência institucional. O MEPCT/RJ entende como de extrema 

gravidade as denúncias de tortura e violações de direitos humanos verificadas no 

DEGASE, as quais aviltam a dignidade humana das pessoas privadas de liberdade nos 

espaços de socioeducação e de seus familiares, que nunca alcançam justiça e reparação 

integral. É alarmante o fato de que, em um período de 10 anos (2007-2017), foram 

registradas 19 mortes no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. Em nenhuma delas 

houve responsabilização de agentes do Estado. 

O tratamento dispensado aos adolescentes privados de liberdade viola o 

exercício da proteção integral e desconsidera o adolescente como pessoa em sua 

condição peculiar de desenvolvimento. A lógica punitiva é o fio condutor do tratamento 

oferecido aos jovens, o qual ofusca, sem deixar resquícios, a lógica da socioeducação. A 

reiterada utilização de algemas em quaisquer deslocamentos externos dos adolescentes, 

o uso recorrente de espargidor de pimenta, armas de eletrochoque (teaser), a 

ritualização da “cabeça baixa e mãos para trás, em fila indiana” remetem a uma lógica 

militarizada, disciplinadora e punitiva, que fere a inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral. 

Outro agravante verificado pelo Mecanismo nas unidades do Rio de Janeiro se 

dá em razão das chamadas “convivências protetivas”. Nelas, os adolescentes passam por 

períodos de isolamento em relação aos demais, prática expressamente proibida em 

normativas nacionais e internacionais para esse público. 

Em praticamente todas as visitas realizadas pelo MEPCT para o presente 

relatório, foi uníssona a reclamação dos adolescentes em relação ao uso excessivo da 

força perpetrada pelos agentes socioeducativos. Os relatos são desde agressões físicas e 

verbais – como xingamentos, intimidações, tapas, socos, pontapés, até a utilização de 

barras de ferro ou madeira. Nos sete anos de existência do Sistema Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura fluminense, foram observadas diversas situações de 

torturas e maus tratos.  
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Sabe-se que qualquer unidade de privação de liberdade é marcada pela tensão e 

que a direção e os agentes tem papel importante no equilíbrio do ambiente e na 

mediação de conflitos, contudo muitas vezes observamos que estes tem se apresentado 

como motivadores de crises. Diante do cenário, gostaríamos de destacar frases abaixo, 

anunciadas por profissionais do DEGASE e que demonstram, por si só, a ocorrência de 

práticas que violam direitos dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa: 

"O pessoal que fala merda está subindo" (sic) [funcionário se referindo à 

equipe de fiscalização];  

"Vamos conversar lá embaixo, o cheiro no alojamento é horrível" (sic) 

[funcionário se referindo aos alojamentos dos adolescentes]; 

"Se eu não posso dar porrada e não posso matar, eu faço o que? Vocês 

podem me dizer?" (sic) [funcionário se referindo aos adolescentes] 

 

Não há dúvidas de que sentenças como estas, ouvidas reiteradamente pela 

equipe do MEPCT/RJ, são um analisador do funcionamento do próprio DEGASE, 

moldado por um discurso depreciativo e violento, que tomou conta do fazer 

socioeducativo, institucionalizando-se. Tal discurso esvazia qualquer possibilidade de 

socioeducação e referenda práticas de caráter punitivo e criminalizante. Importante 

destacar que as falas elencadas acima não se limitam aos atores que  executam a medida 

socioeducativa, mas também fazem parte da engrenagem que faz funcionar o sistema 

socioeducativo desde a apreensão à aplicação da medida socioeducativa.  

Seguem abaixo alguns relatos de casos em que o MEPCT/RJ atuou ou teve 

conhecimento, os quais exemplificam a rotina ora denunciada, e que refletem, portanto, 

a realidade de tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes 

dispensados aos adolescentes no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. Cabe 

ressaltar que o Mecanismo entende que a Defensoria Pública, o Ministério Público, o 

Tribunal de Justiça e o DEGASE, possuem responsabilidade nos fatos relatados assim 

como o dever de envidar esforços para evitar a sua repetição.  

 

       Centro de Socioeducação Dom Bosco 

O Centro de Socioeducação Dom Bosco, antigo Instituto Padre Severino, é uma 

unidade para adolescentes do sexo masculino em medida de internação provisória. 

Trata-se de uma das mais problemáticas unidades do sistema socioeducativo. Inúmeras 
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recomendações foram emitidas por órgãos de controle e fiscalização para o 

encerramento das atividades da unidade, em função de recorrentes denúncias de 

violações de direitos humanos. Referimo-nos, além das recomendações do próprio 

MEPCT expressas em seus Relatórios, às recomendações do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) e do Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU.  

Em 2011 o Diretor Geral do DEGASE chegou a anunciar o fechamento do 

Instituto Padre Severino, que seria substituído pelo Centro de Socioeducação Dom 

Bosco, construído no mesmo terreno. Em 2012, foi inaugurado o módulo construído 

para o Dom Bosco. No entanto, apesar desta inauguração, os antigos alojamentos 

permaneceram em funcionamento - e inclusive comportam a maioria dos adolescentes 

que se encontram na unidade. As denúncias de tortura nessa unidade seguem frequentes 

e, em 2014, duas mortes brutais ocorreram no local, ambos de adolescentes em primeira 

passagem pelo sistema socioeducativo. 

 

Da morte de R. S. O.  

 Na manhã do dia 26 de março de 2014, os adolescentes do alojamento 37, 

situado na galeria “Comarca”, corredor “A”, composto por adolescentes que se 

intitulam pertencentes à facção “Comando Vermelho”, avisaram que um dos garotos 

estava morto, neste momento, dois outros adolescentes assumiram a responsabilidade 

sobre a morte, sendo imediatamente retirados do alojamento. 

 A direção informou que a Delegacia de Homicídios foi chamada e realizou todos 

os procedimentos necessários a apuração do episódio. Questionado sobre a informação 

veiculada pela imprensa de que o adolescente morto seria de uma facção diferente dos 

demais do alojamento, o diretor disse que quando da chegada de R. S.  à unidade, este 

informou que era do “Comando Vermelho”, mas que depois de ocorrido o episódio, os 

garotos do alojamento teriam contado que ele era na verdade da facção “Terceiro 

Comando” e este teria sido o motivo do homicídio. O diretor afirmou que os garotos 

ficam separados por facção, somente vindo a conviver durante as aulas na escola. 

 Segundo contou os adolescentes do alojamento 37, R. S. O. não estava no 

referido alojamento, ele teria sido transferido para lá após o jantar, na noite do dia 25 de 

março de 2014. Durante a madrugada ele teria se desentendido com outros dois e 

afirmado ser de outra facção, o que teria ocasionado a sua morte. Alguns adolescentes 
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acreditam que R. S. O.  teria cometido algum “vacilo” e por isso teria sido morto por 

sua própria facção. O Mecanismo não considera ser possível identificar o motivo que 

teria originado a briga que desencadeou a morte do adolescente com as informações que 

teve acesso durante a sua visita. 

 

Da morte de M.  

A denúncia feita ao Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do 

Rio de Janeiro informava que um jovem, identificado apenas como M., teria dado 

entrada no Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, no dia 16 de abril de 2014, 

estaria em coma, com diagnóstico de edemas cerebral e pulmonar, razão pela qual o 

hospital teria notificado o Conselho Tutelar, em cumprimento à portaria 1968/2001 do 

Ministério da Saúde, que determina às unidades de saúde públicas ou conveniadas ao 

SUS a notificação de casos de suspeita de violência ou maus tratos praticados contra 

crianças e adolescentes. 

Em razão das poucas informações contidas na denúncia recebida, a equipe de 

visita, composta pelos membros do MEPCT, optou por apurar as informações antes de 

se fazer presente na unidade, buscando reunir-se com o Conselho Tutelar cuja atribuição 

abrange o Bairro da Ilha do Governador, qual seja, Conselho Tutelar de Bonsucesso. 

Desta forma, a equipe se dirigiu para a sede do Conselho Tutelar, mas ao chegar, foi 

informada de que o Conselho já se encontrava em regime de escala de plantão, por ser 

aquele dia quinta-feira santa. Em função disso, somente foi possível se comunicar com a 

conselheira que recebera a notificação através de ligação telefônica. Neste contato a 

conselheira informou que esteve no hospital e que pôde constatar a inexistência de 

qualquer marcar de violência à vista no corpo do jovem, observação esta que foi 

corroborada pela médica de plantão.   

O jovem M. encontrava-se na parte nova do Dom Bosco, em alojamento com 

mais dois adolescentes, os quais se encontravam, no momento da visita, em oitiva no 

Ministério Público, por suspeita de agressão. 

 Ao chegar na unidade, a equipe foi recebida pelo diretor administrativo Marcos, 

que informou que o jovem seria transferido para hospital particular, em razão de sua 

mãe ter plano de saúde, e que um grupo de agentes estava destacado para viabilizar a 

transferência. Disse ainda que o adolescente fora conduzido ao hospital no dia 14 de 
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abril, por estar se sentindo mal, quando foi medicado e liberado. Perguntado sobre qual 

a suspeita da direção que pudesse explicar as graves lesões, o Diretor informou que há a 

suspeita de que os três adolescentes do alojamento teriam brincado de “fight”, 

simulando situações de lutas de "MMA", o que poderia ter causado uma queda ou até 

mesmo um estrangulamento, que poderiam explicar tanto o edema cerebral quanto o 

pulmonar. Acrescenta ainda que os outros dois jovens do alojamento foram conduzidos 

à delegacia para efetuar Registro de Ocorrência, registro este que, pelo fato de a 

brincadeira não se tratar de crime, foi feito como fato atípico pela Polícia Civil.  

 

Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (PACGC) 

O PACGC é uma unidade destinada a internação de adolescentes do sexo 

feminino. Em todos os relatórios de visita de monitoramento no PACGC o MEPCT/RJ 

tem recomendado que os agentes socioeducadores sejam do sexo feminino, o que 

inibiria diversas situações de violência e constrangimento provocadas pelos homens que 

atuam diariamente neste ambiente marcado pela redução dos meios de autodefesa das 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Atualmente, em parceria 

com a Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso da ALERJ, o MEPCT/RJ 

participou da proposição de um Projeto de Lei que torna obrigatório que agentes 

mulheres atuem em unidades voltadas para o atendimento de adolescentes do sexo 

feminino. 

Durante uma das visitas de monitoramento realizadas pelo MEPCT/RJ foi 

denunciada a prática de uma técnica de tortura denominada “bailarina”, que consiste em 

algemar as mãos da vítima apontadas para o céu, obrigando-a a permanecer nas pontas 

dos pés para não sentir dores no braço.   

      

Do caso da adolescente R. S. N.  

 A adolescente R. S. N. relatou que no dia 02 de maio de 2013 por volta de 19h, 

após fazer “barulho” na porta do alojamento com o intuito de solicitar atendimento 

médico para outra adolescente que passava mal foi agredida verbalmente por um agente 

socioeducador de nome “T”. Em seguida, o referido agente conduziu a adolescente para 

uma área intermediária entre as duas galerias, praticando violência física desferindo 

tapas e socos na adolescente sobretudo nas costas. Vale destacar que a agressão foi 
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praticada com a referida adolescente algemada e somente com roupas íntimas, na 

presença dos também agentes “I” e “M”, ficando algemada posteriormente por algumas 

horas em um alojamento desativado. No atendimento com o MEPCT, a adolescente 

mostrou hematomas decorrentes da violência. 

 Segundo relato, o fato foi comunicado ao diretor, á época, Sr. Alcheimar 

Barroso no dia seguinte ao ocorrido e até o momento da visita do MEPCT nenhuma 

intervenção havia sido tomada pela direção da unidade. Ressalta-se que o diretor se 

encontra fora do país em uma atividade com adolescentes egressas da unidade e a 

equipe do MEPCT foi recebida na visita pela Subdiretora Sra. Rejane da Silva Dias 

Santos e posteriormente pelo Sr. Marcelo Alexandre Silva Lopes de Melo, servidor da 

Corregedoria do DEGASE. Questionada a respeito, a referida senhora afirmou que 

providenciaria o encaminhamento da adolescente para unidade policial naquela tarde 

(tardiamente), após intervenção dos membros do MEPCT, a psicóloga de referência da 

adolescente também a acompanharia. Cabe mencionar ainda que a unidade não havia 

comunicado à família da adolescente o ocorrido. Trata-se de um cenário de  omissão da 

direção da unidade em relação à situação gravíssima ocorrida. 

 Outro grave fator relatado pela adolescente, foi que o mesmo agente “T” tentou 

intimidá-la para que não prosseguisse com a denúncia. Vale destacar que na época, o 

MEPCT pediu a imediata transferência/afastamento dos agentes socioeducadores 

envolvidos no episódio. 

Em outra ocasião, já em dezembro de 2016, o MEPCT/RJ obteve informações 

de que durante a realização do III Seminário Internacional Socioeducativo e o VII 

Seminário Estadual Socioeducativo, nos dia 29 e 30 de novembro, uma adolescente que 

cumpria medida socioeducativa havia sido levada ao evento, em companhia de outras, 

para participar das discussões. No evento ela relatou um episódio em que os agentes da 

Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT), ao serem chamados na unidade para 

acalmar um pequeno tumulto provocado pelas adolescentes, agiram com excesso de 

força e agressões verbais. O uso desproporcional da força é uma prática inaceitável, 

condenável do ponto de vista legal e que contraria a proteção especial conferida a 

pessoas na adolescência, em especial do sexo feminino e em privação de liberdade. O 

Estado não pode legitimar ações que demonstrem violações de direitos humanos, 

sobretudo quando se trata de violência institucional e violência de gênero. As ações da 



 

 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro  

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

  

 

Endereço: Rua Primeiro de Março, S/N. Sala 208. Centro, Rio de Janeiro - RJ.  

CEP: 20010-090, tel.: 2588-1385, e-mail: mecanismorj@gmail.com, Fax: 25881563 

  

88 

CSINT devem ser articuladas de modo a sanar os conflitos mediante o proporcional uso 

da força e qualquer eventual abuso deve ser investigado. 

Ademais, é importante salientar que o livro de ocorrência das unidades deve 

conter o relato de todos os acontecimentos, principalmente quando há uso da força, 

sendo preocupante  a presença de versões contraditórias no documento sem que haja 

maiores investigações. No caso relatado acima, o diretor da unidade informou ao 

Mecanismo que o coordenador da CSINT foi até o local para se desculpar pela a ação da 

equipe, principalmente no que diz respeito às agressões verbais. Segundo o diretor, 

havia sido encaminhado um procedimento para a Corregedoria e para a Direção Geral, 

tanto em relação à “fala depreciativa” quanto pelo uso do spray de pimenta. Porém, as 

adolescentes não passaram por exame de corpo de delito. 

 

Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves  

A unidade está situada em uma estrada que liga os municípios de Campos dos 

Goytacazes e São Fidélis, em uma área rural e erma no Norte Fluminense. 

Recentemente, durante visita de fiscalização, recebemos informações da Direção que 

apontavam para ocorrências graves, como caso de brigas entre os adolescentes, sendo 

que uma delas levou um jovem a ficar desacordado após bater com a cabeça no 

concreto, além de um estupro de um adolescente. Ou seja, ocorrências de extrema 

gravidade. Ainda na unidade, em 2015 um adolescente foi gravemente torturado. 

  

Da tortura de M. 

O jovem M. foi retirado do alojamento e algemado a uma grade na parte de fora 

do módulo a partir de então, um agente socioeducador  tirou a roupa do rapaz e deu 

início à sessão de tortura. Segundo relato, o adolescente foi espancado com socos, 

chutes, golpes com uma barra de madeira e golpes com uma fivela de cinto em suas 

costas. Ato contínuo, lançou jatos de spray de pimenta em seu rosto e ainda sofreu 

choques com uma arma teaser, tendo o seu corpo molhado para aumentar o efeito da 

eletricidade.  Em seguida, o adolescente foi jogado em uma espécie de lata de lixo e, por 

fim, o agente retirou parte do seu calção e sugeriu que o adolescente praticasse sexo 

oral. As tortura só foram interrompidas após a intervenção de outros agentes do plantão.  
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         Foto do adolescente acima mencionado 

 

O caso, bem como a situação encontrada no Cense Campos, revela um quadro 

crônico de violência institucional, que vem se intensificando nos últimos anos no 

DEGASE. Tanto isso é verdade que, em inspeção à mesma unidade em 06 de junho de 

2017, foram encontradas duas barras (uma de madeira e outra de ferro) em um dos 

módulos de alojamentos, bem como foram ouvidos inúmeros relatos de agressões feitas 

com o uso desses artefatos. Além das agressões com os objetos encontrados, os 

adolescentes denunciaram socos, tapas, uso desproporcional de espargidor de gás 

pimenta e, inclusive, de disparos com armas de fogo, feitos para o alto como forma de 

ameaçá-los.  

 

Barra de ferro e madeira encontradas na sala do agentes 
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O Mecanismo reportou a situação para o Sr. Henrique, diretor da unidade 

socioeducativa, e, ao retornar para a cidade do Rio de Janeiro, agendou reunião com a 

direção do DEGASE a fim levar adiante diligências exigidas em uma situação dessa 

gravidade. 

Ao encontrar com o diretor do DEGASE, em companhia do Chefe de Gabinete, 

do Corregedor do DEGASE e do diretor do Centro de Socioeducação Professora 

Marlene Henrique Alves, em reunião no dia 27 de junho de 2017, o MEPCT/RJ pode 

explicitar sua preocupação em relação aos fatos relatados pelos adolescentes, assim 

como o receio por parte do órgão e dos adolescentes de que, se identificados os autores 

das denúncias, os mesmos poderiam ser alvo de retaliação, conforme ocorreu em 

denúncia pretérita do MEPCT/RJ na mesma unidade socioeducativa, no caso de tortura 

acima relatado, e que mesmo após quatro anos, ainda não encontrou um desfecho. 

Cumpre frisar que deve-se ao temor de represálias a escassez de registros fotográficos, 

pois os próprios adolescentes entendem que as marcas exibidas nas fotos os identificam 

e os expõem, por isso também a ausência de nomes ou qualquer outra identificação das 

vítimas. 

 

Marcas de violência no Cense de Campos 

 

O MEPCT/RJ segue acompanhando as recomendações feitas no relatório da 

mencionada visita de monitoramento e está em contato com o diretor da unidade e com 
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o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campos dos 

Goytacazes. 

 

Escola João Luiz Alves 

 A unidade está localizada no bairro da Ilha do Governador, que fica 

aproximadamente a 40 minutos do Centro do Rio de Janeiro e é destinada à internação 

de adolescentes do sexo masculino. O MEPCT/RJ já relatou inúmeros casos de 

violência ocorridos na JLA, no presente relatório temático citaremos dois destes 

episódios. 

 

Da morte de um adolescente 

Em março de 2015, o MEPCT/RJ esteve na unidade no dia seguinte à ocorrência 

de um homicídio. O fato ocorreu após o jantar dos agentes, quando os mesmos 

resolveram fazer uma reunião no pátio da unidade. Ao ouvir os gritos de socorro, os 

agentes teriam retornado ao interior da unidade e se dirigido ao alojamento. 

Segundo relatos, o adolescente foi agredido por seus colegas de alojamento até a 

morte e o motivo teria sido uma espécie de “corretivo”, pois o adolescente assassinado 

teria praticado um estupro e roubos na comunidade onde residia.    

 Segundo relato do Diretor, os internos teriam dito “tira ele daqui, senão vamos 

matá-lo!”. A vítima, que não tinha aparência externa de espancamento, foi retirada do 

alojamento e examinada por uma enfermeira, que recomendou a transferência imediata 

para um hospital. Quatro jovens assumiram a autoria e foram transferidos para a outra 

unidade. Cabe registrar que os adolescentes privados de liberdade estão sob 

responsabilidade do Estado e este deve garantir sua integridade física e psicológica, 

inclusive protegendo de agressões e ameaças de outros internos. 

 

Do incêndio e morte de adolescentes 

 Já em agosto de 2016, o MEPCT/RJ retornou à unidade e promoveu diversas 

diligências em razão de um grave incêndio em um dos alojamentos, exatamente no dia 

da festa de abertura das Olimpíadas do Rio. Segundo consta, um alojamento com 

capacidade para quatro adolescentes, mas que acolhia doze, pegou fogo e nove vítimas 

foram levadas ao Hospital Souza Aguiar, de onde foram transferidos para outros dois 
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hospitais da rede pública de saúde do município do Rio de Janeiro, com setor 

especializado no cuidado para casos grave com queimaduras. 

O Mecanismo visitou os adolescentes nos hospitais e ouviu de todos que o 

incêndio ocorreu em razão de curto-circuito no alojamento, no qual o fogo rapidamente 

se alastrou pelos colchões - feitos de material de fácil combustão e que muitas vezes não 

tem capa no DEGASE. No entanto, mais do que apurar as razões do incêndio, a 

preocupação do Mecanismo neste caso se deu, principalmente, pelo fato de que os 

adolescentes foram mantidos algemados durante a internação hospitalar, mesmo estando 

muito fracos e alguns com queimaduras nos punhos, inclusive. 

Visando reverter este quadro, o MEPCT/RJ dialogou com as equipes médicas, 

com os agentes socioeducativos e acompanhou medidas judiciais e administrativas da 

Defensoria Pública e do Ministério Público que também objetivavam a remoção das 

algemas. Contudo, não houve sucesso neste intento. Além do adolescente que faleceu 

logo após chegar ao hospital depois do incêndio, um outro rapaz faleceu no hospital dias 

depois, nos quais foi mantido algemado até as suas últimas horas de vida. Uma terceira 

vítima deste episódio, que teve a medida socioeducativa transmutada para o meio 

aberto, foi morto em uma ação da polícia militar. 

  

CAI Baixada 

 A situação de violência institucional no CAI Baixada tem sido algo recorrente já 

observado pelo MEPCT, conforme as inspeções realizadas desde agosto de 2011. Em 

2013 o Mecanismo recebera informações sobre uma ação da polícia militar dentro do 

CAI Baixada, unidade para internação de jovens do sexo masculino, havia relatos de 

que ocorrera uma briga entre dezenas de adolescentes e a direção acionou a Polícia 

Militar através do 39º Batalhão de Polícia Militar. Segundo os adolescentes, cerca de 07 

policiais fardados espancaram dezenas de jovens com emprego de barras de ferro e 

madeira, além de utilização de espargidor de pimenta. Um tiro de fuzil também foi 

disparado. 

 A equipe do MEPCT/RJ pôde observar dezenas de adolescentes apresentando 

hematomas e ferimentos graves decorrentes do uso excessivo da força, um deles 

apresentava uma ferida com a marca de um coturno utilizado pela PM. Cabe destacar 

que segundo relato, socioeducadores da unidade também participaram das sessões de 
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espancamento. Ademais, os adolescentes que apresentavam feridas visivelmente mais 

graves se encontravam em alojamentos de uma galeria denominada “triagem” que 

apresentavam as piores condições da unidade. 

 

Marca de bota nas costas de adolescente 

 

 Durante a visita em apreço, membros da Coordenadoria de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CDEDICA) também conversaram com 19 adolescentes e 

tomaram termo de declaração dos mesmos, encaminhando-os em seguida para a 

delegacia de polícia e, posteriormente, ao Instituto Médico Legal para realização de 

perícia técnica. 

 

5. Entrevistas 

 O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, buscando obter 

informações mais detalhadas e que traduzissem de alguma forma como se constituiu o 

atual modelo de cumprimento de medidas socioeducativas, entendeu ser fundamental 

entrevistar pessoas que tivessem vivenciado esta construção de diversas formas. Para 

tanto, entrevistou o José Botelho, assistente social do DEGASE desde a década de 80, 

um adolescente egresso do sistema socioeducativo e a Fernanda Soares, coordenadora 

do programa de medidas socioeducativas em meio aberto da Secretaria Municipal de 
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Assistência Social e Direitos Humanos - Sub secretaria de proteção Social Básica e 

especial64.  

 

5.1. Profissional do DEGASE 

MEPCT/RJ: Qual a sua trajetória no Sistema socioeducativo? 

José Botelho: Minha trajetória é longa desde quando o DEGASE ainda não existia, 

quando ainda era Funabem65. Em 89 entrei em uma unidade do CRIAM66 em Nilópolis. 

Naquela época o que existiam eram convênios, neste CRIAM havia um convênio com a 

Universidade de Nilópolis.  

Em 92, 93, fiz parte da equipe de criação do DEGASE, ainda durante o Governo 

Brizola. Montamos uma equipe que deu o pontapé para criar o departamento, uma 

estrutura mínima inicial, com a exigência do Estado assumir a execução da medidas 

socioeducativas. A partir de 1994 o Estado passa efetivamente a executar as medidas. 

No DEGASE eu fui assistente social, fui diretor de unidade, coordenador de 

semiliberdade, coordenador de internação, só não fui diretor-geral do DEGASE. 

 

MEPCT/RJ: Diante da política que foi idealizada no início e o que efetivamente se 

coloca em prática hoje, como é para você o DEGASE? 

José Botelho: Em 93, 94, a equipe que pensava o funcionamento das unidades de 

atendimento intensivo, já pensava em 10 unidades para atendimento intensivo dos 

adolescentes. Muito embora não se tivesse a demanda de vagas que tem hoje, esta já era 

uma projeção dentro da lógica da descentralização, assim como a lógica dos 

CRIAADs67, absorver o maior número de regiões com pequenas unidades, atendendo ao 

conceito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Hoje, o que podemos dizer: 

que houve de avanço em construção de unidades? Construímos Campos68, Volta 

Redonda69 e ainda o CAI-Baixada70, que ainda não existia naquela época. Na concepção 

                                                 
64 A entrevista realizada com Fernanda Soares foi transformada em um texto como forma de  

contextualizar as medidas socioeducativas em meio aberto. 
65 Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. 
66 Centro de Recursos Integrados e Atendimento do Menor. 
67 Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente. 
68 Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves. 
69 Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustará. 
70 Centro de Atendimento Intensivo ao Adolescente de Belford Roxo. 
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mais moderna, aliada aos conceitos do SINASE71 e do CONANDA72, só podemos 

considerar duas, porque a estrutura do CAI-Baixada não se enquadra 

arquitetonicamente, assim como a de Campos e Volta Redonda. Ou seja, a gente já pode 

ver que o avanço foi insignificante, pois os adolescentes precisam de espaço adequado, 

do contrário o trabalho socioeducativo que tem que ser realizado cai por terra. Apesar 

de iniciativas ocorridas em 2000, 2001, pois naquela época havia a intenção de se fazer 

um Centro de Atendimento Intensivo em Bangu, a Prefeitura abortou, havia um 

interesse político no local onde hoje é a quadra da Escola de Samba Padre Miguel. A 

ideia era fechar o Santo Expedito73, e veja bem há quanto tempo já se programava o 

fechamento do Santo Expedito. Tantas recomendações de fechamento, inclusive 

internacionais, mas por que não fecha? Há um nó. Seria um marco romper com a lógica 

penal que vem sendo aplicada aos adolescentes, mas nada se faz. Grande parcela da 

sociedade não liga, na verdade aprova. Grande parte do Poder Judiciário ignora, 

Ministério Público idem, Defensoria Pública é a parte mais fraca. 

De fato, só Volta Redonda e Campos que atendem a uma lógica arquitetônica 

prevista no SINASE. No mais, tudo continua da mesma forma. A JLA74 continua a 

mesma. O Padre Severino75 mudou de nome, construíram lá um novo módulo e 

chamaram de Dom Bosco, mas na lógica funciona do mesmo jeito. Na verdade, lembro 

agora que também foi construído o GCA76, derrubaram o CTR77 e construíram o GCA.  

 

MEPCT/RJ: Onde estão as idealizações dos anos 90, onde o nó não desata, por que 

elas não foram colocadas em prática? 

José Botelho: Acho que são vários “nós”. Primeiro investimento adequado, com 

transparência, controle e o Estado seguir as determinações sobre essa política. Tem que 

haver investimento sério para suprir toda essa estrutura física deficitária. Há também o 

Poder Judiciário, que tem muita facilidade de internar os adolescentes. Há despreparo e 

desconhecimento, uma visão de que todos tem que ser internados provisoriamente. 

Todo mundo é internado provisoriamente e depois passa por uma peneira, nesta 

                                                 
71 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 
72 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
73 Educandário Santo Expedito, localizado no Complexo de Gericinó, Bangu. 
74 Escola João Luis Alves, localizada na Ilha do Governador. 
75 Antigo Instituto Padre Severino, atualmente chamado de Centro de Socioeducação Dom Bosco. 
76 Centro de Socioeducação Gelson de Carvalho Amaral . 
77 Centro de Triagem e Recepção. 
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“peneiradinha” muitos ficam internados por um período longo e tem também o 

Ministério Público (MP) que gosta de representar pedindo a internação dos 

adolescentes. O MP é quem primeiro sugere a internação provisória. O Sistema 

deficitário não tem condições de receber a quantidade de adolescentes que para lá são 

mandados. 

E uma outra questão que abarca toda essa lógica é a violência institucional. Ela é 

histórica, não é do DEGASE, o DEGASE herda, com “qualidade”, aperfeiçoa. Hoje a 

violência institucional é o gás de pimenta, antes era o porrete. Hoje o gás de pimenta é a 

arma primeira e tem sua utilização baseada na lei, respaldada na lei, a possibilidade 

legal de usar este instrumento, por isso eu digo que aperfeiçoou. Essa lógica de 

violência não é mantida nos documentos do DEGASE, o arcabouço teórico utilizado é 

referência de socioeducação no país, todos documentos produzidos, seminários 

realizados, tudo tem qualidade em seu aprofundamento conceitual sobre o que deveria 

ser o sistema socioeducativo. Contudo, no ponto de vista prático, estamos no século 

passado.  

O que muitas pessoas dizem é que se o sistema não fosse assim, ele já teria 

explodido há muito tempo. Ele se sustenta porque ele é repressivo e punitivo, se ele se 

propusesse a ser socioeducativo no dia-a-dia, ele já teria explodido. Como que você vai 

aplicar um sistema socioeducativo em uma unidade que deveriam ter 100, mas tem 400 

adolescentes, sem espaço físico suficiente e sem profissionais? Como que você vai 

questionar qualquer destas unidades de internação em que metade dos garotos não estão 

na escola, se não tem vaga na escola? Sem falar naqueles que estudam de faz de conta. 

Não quero amortizar a responsabilidade de quem está lá, mas veja bem, é 

possível culpabilizar esta estrutura? O DEGASE construiu paredes bonitas, mas que 

hoje já estão destruídas, e não mudou nada. Mudar a lógica punitiva repressora requer 

mudanças estruturais muito maiores, requer mudanças culturais para os profissionais 

também, porque eles acham que tem o direito de bater, está introjetado, desta forma ele 

controla o sistema. Não há cumprimento da lei, os jovens não vão sair do DEGASE com 

perspectivas, mas a violência estrutural conseguiu que o sistema não saísse do eixo e em 

manchetes de jornal. É muita pressão. 
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As assistentes sociais vivem pressionados para fazer relatórios, mas quantas 

vezes eles conseguem atender os adolescentes? Duas vezes? Mas de qualquer forma vai 

ter que fazer o parecer.  

Não há critério, a excepcionalidade da internação é um critério? Talvez, mas na 

verdade o critério é que a fila tem que andar. E alguns garotos talvez precisassem 

realmente de um atendimento mais específico, individualizado, mas vira tudo igual, 

quem tem 10 passagens ou quem tem 01.  

 

MEPCT/RJ: E você vê isso na semiliberdade também ou há uma diferença? 

José Botelho: Não, é tudo igual. Com o SINASE e o com o advento da municipalização 

do meio aberto, se esperava um esvaziamento da internação e um fortalecimento do 

meio aberto,  mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário, talvez o recrudescimento da 

violência tenha ocasionado isso aí. Não vejo publicações sobre o meio aberto, quem 

controla, quem monitora, quem tem os dados da eficácia do meio aberto? Ninguém. 

Quantos jovens estão em PSC78? quantos estão em descumprimento? quantos nem 

apareceram? Se o meio aberto está falhando muito, o sistema como todo vai falhar. 

Esse garoto sai de um sistema [de internação] péssimo, que em alguns momentos 

é monstruoso, e passa para a semiliberdade, no qual o grau de evasão continua 

altíssimo. 

Na verdade isso deveria ser um sistema socioeducativo único, mas tem 

acontecido em três pedaços. O garoto é “cortado”, “cortado” por todos nós, a 

responsabilização é de todos nós.  

Ele vem pra internação provisória, essa é a intervenção. A partir dali, se ele 

continua no sistema, ele começa tudo de novo. Vamos dizer que ele vá para internação, 

aí ele já está um pouquinho adaptado, mas ele passa para um outro regime, para uma 

outra lógica, uma lógica diferente da internação provisória. A perspectiva dele na 

provisória é de “será que vou sair?”, mas quando ele vai para internação aí ele já sabe 

que só se ele fugir. Fugir é uma hipótese remota.  

Digamos que ele passe 06 meses, tomando esse período como uma média 

histórica. Estudou? Talvez não, uma boa parte deles nem vai estudar. Talvez tenha feito 

um curso, qualquer coisa que o tenha tirado do alojamento durante um tempo; jogou 

                                                 
78 Prestação de Serviço à Comunidade. 
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bola, ficou por ali, se adaptou, é aquele garoto safo; a equipe conseguiu atender ele duas 

vezes, fez um relatório dizendo que a família visitou, que o garoto tem perspectivas e ai 

ele é enviado para semiliberdade. E neste caso, qual a possibilidade? O garoto pensa 

“eu vou ficar, ou não vou ficar?”. 

Os CRIAADS não tem estrutura nenhuma, estão superlotados. Às vezes o garoto 

nem se pergunta se vai fugir, já foge. E se ele fica na semiliberdade já é um outro 

regime, tudo muda, a disciplina, novas regras, não há uma transição. O garoto é avisado 

da semiliberdade e pronto. Nada do que é previsto no SINASE sobre um modelo de 

transição é cumprido. E aí ele cumpre, vai para audiência, o juiz dá a progressão de 

regime. Diz “vai lá no CREAS Nelson Carneiro e se apresenta dia tal”, pronto, outro 

regime. Tudo compartimentado. 

Dentro da lógica do garoto, ele se adéqua da maneira que é possível. Se sofreu 

maus tratos e não foi possível suportar os maus tratos, ele vomita. Se foi possível 

aguentar o tranco, ele se adéqua. Aguenta inclusive os maus tratos entre eles mesmos, 

pois há muita violência inclusive sexual.  

Mas para que serviu toda a política de socioeducação a qual ele teve acesso? 

Continua a lógica do “ir lá assinar” apenas. Qual o resultado de tantos fóruns e 

seminários? Quando na verdade a intenção era acabar com essa cultura do “ir lá 

assinar”. 

Para nós do trabalho técnico há muita frustração, não posso dizer que é brincar 

de trabalhar, mas os profissionais se adaptam a essa lógica de trabalho. É a 

sobrevivência deles, não liga se o garoto está apanhando ou não, muito pelo contrário - 

claro não é a totalidade. Mas essa negligência demonstra da pressão e do 

assoberbamento de trabalho dos agentes. Não há estrutura para garantir a 

socioeducação. 

O Judiciário deveria ter o papel de fiscalizador, mas na verdade ele tem o papel 

de controle dos adolescentes. Eles [os juízes] vão até a unidade e fazem referência, por 

exemplo, à ausência de dentista ou água potável, sem mencionar que aquela estrutura 

abriga mais adolescentes do que o que deveria abrigar. 

E o agente deveria perceber isso no sentido de que, ninguém obriga ele a bater 

no garoto para segurar a casa quando ele fizer algo de grave. O Estado não vai respaldá-
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lo, muito pelo contrário, o Estado vai exigir que a lei seja cumprida. Há um 

entendimento de que tem que fazer isso, do contrário, está dando mole para bandido. 

 

MEPCT/RJ: O Diretor Geral do DEGASE nunca se posicionou contrário à 

tortura. O que você acha disso?  

José Botelho: Qualquer Diretor Geral ou de unidade tem que se posicionar sobre 

qualquer irregularidade na atuação de seus agentes. É responsabilidade dele, do 

contrário está sendo omisso. Se você fizer uma análise hoje sobre quem são os gestores 

de unidades do DEGASE, acredito que 100% são agentes de disciplina, sem qualquer 

preconceito pelo agente, mas demonstrando qual é a marca que é dada a essa função. E 

aqui estamos falando não da disciplina como elemento da formação, mas a disciplina 

como elemento de força, de controle. Essa mensagem fortalece a ideia da repressão. 

Segundo o DEGASE os agentes de disciplina são gestores operacionais, 

administrativos, mas o que quer dizer isso? São aqueles que vão imprimir a disciplina, 

as regras, as normas e faz a unidade funcionar.  

Não há gestão política técnica. Muito embora se tenha avançado muito no que se 

refere ao arcabouço teórico, na prática, não há uma gestão política. O preço do cargo 

dele está intimamente vinculado a ocorrência de algo grave, quando há denúncia de 

espancamento, maus tratos, fatos que se tornem visíveis, qual a primeira medida? A 

direção cai. E em alguns momentos podemos dizer que "cai pra cima", vira quase um 

diretor geral! 

 

MEPCT/RJ: Você acha que o DEGASE possui uma lógica militar? 

José Botelho: Sim, muito. Ele é comandado por um militar da ativa, ele não é da 

reserva, ele está exercendo função ativa. E essa lógica militarizada fica ainda mais 

evidente quando o diretor geral não manifesta claramente qual a sua posição sobre a 

tortura. Há um grupo tentando trabalhar para mudar essa lógica, mas hegemonicamente 

está dominado pela lógica da disciplina. E esse grupo só não domina a lógica conceitual 

porque eles não podem inverter a lei, muito embora na prática eles rasguem o SINASE 

todo dia.  
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Vocês conhecem a Carta de Lagoa Santa?79 Ela é fantástica! Mas esses 

documentos não são colocados em prática no dia-a-dia. Outro exemplo é o PIA80, a lei 

diz que tem que ser construído com a família, mas na verdade o garoto assina um 

documento sem saber exatamente o que é, e a mãe também. Qual é a construção, qual é 

conceito de socioeducação? Isso é um pecado dos profissionais, da equipe técnica, essa 

culpa é nossa. Todo mundo achava que o PIA ia mudar a lógica do atendimento, mas o 

juiz não exige uma nova prática, ele exige um formulário preenchido, ele quer saber o 

resultado, não como se chegou a esse formulário. As equipes técnicas para conseguir 

trabalhar tem que ser muito estrategistas, tem que ter muita força de vontade e tem que 

ter um bom relacionamento com o plantão, do contrário não tem acesso aos meninos e 

meninas. São detalhes que auxiliam na lógica do não atendimento, esse é o grande 

desafio, atender o adolescente, há que se ter um equilíbrio entre a segurança e os 

atendimentos.  

 

MEPCT/RJ: Você acha que melhores incentivos e práticas deveriam partir da 

Secretaria de Estado de Educação? 

José Botelho: A Secretaria de Educação ignora o DEGASE, está ali por decisão 

política, pelo Estado estaria em qualquer lugar, mas por acordos políticos fica lá. O 

pessoal da disciplina queria ter uma secretaria exclusiva ou estar vinculado a Secretaria 

de Segurança Pública. A ironia é que com a atual crise, nós estamos recebendo em dia 

justamente por que estamos na Secretaria de Educação, talvez se estivéssemos em outra, 

estaríamos como tantos outros com salários atrasados. 

Pensando no sistema de socioeducação, entendendo o DEGASE como um 

elemento dentro do sistema, certamente ele sofre mais pressão, mas é preciso ter mais 

atenção para os CRIAAD´s e CREAS, as Escolas. A não garantia do funcionamento 

destes equipamentos é uma violência também. Uma violência mais sutil, mas uma 

violência também, apesar da integridade física não estar ameaçada. 

Enquanto DEGASE, é preciso fortalecer as estratégias que vem sendo adotadas 

pelas equipes técnicas, projetos pontuais que vem sendo desenvolvidos por 

determinadas equipe, projetos que podiam ser política do Departamento. Por que, por 

                                                 
79 Documento disponível em: http://www.degase.rj.gov.br/Publicacoes_degase/2-

%20Carta%20de%20Lagoa%20Santa.pdf  
80 Plano Individual de Atendimento. 

http://www.degase.rj.gov.br/Publicacoes_degase/2-%20Carta%20de%20Lagoa%20Santa.pdf
http://www.degase.rj.gov.br/Publicacoes_degase/2-%20Carta%20de%20Lagoa%20Santa.pdf
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exemplo, uma unidade como a JLA parou de ter uma produção mais socioeducativa? 

Teve uma crise gigantesca, continua gigantesca, pessoas pedindo para sair, pessoas 

sendo expulsas, era um local que servia de referência para o DEGASE. As direções 

gerais não tem incentivado produções socioeducativas e elas tem se perdido ao longo do 

tempo. As equipes técnicas vão perdendo força, vão sendo deslegitimadas. Não há 

espaço de mediação, se perde o eixo. 

 

5.2. Adolescente egresso do Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro 

MEPCT/RJ: Como você foi tratado no momento da apreensão (Delegacia) até 

ingressar no sistema socioeducativo, após decisão judicial?  

Adolescente: Fui detido, mas não fui agredido fisicamente na delegacia. Mas 

verbalmente fui agredido. A audiência foi normal, fizeram as perguntas e eu respondi de 

forma simples e clara! A equipe técnica me tratou bem, me ajudaram até, perguntaram 

como eu tratava minha família, como me comportava em casa o que eu gostava de 

fazer, se eu gostava dos meus pais... Aí eu fui respondendo todas as perguntas.  

Já no DEGASE fui agredido física e verbalmente, além da sujeira, do mau 

cheiro...prefiro nem lembrar. 

 

MEPCT/RJ: Você sabe responder se, ao te visitar, a sua responsável passou pelo 

procedimento de revista vexatória?  

Adolescente: Depois da visita era revistado vexatoriamente, mas minha mãe não.  

 

MEPCT/RJ: Como isso era visto por você? 

Adolescente: Me sentia muito envergonhado. 

 

MEPCT/RJ: O que precisou mudar na vida da família para que pudessem ter 

tempo de ir te visitar? 

Adolescente: Meu pai deixou de trabalhar nos dias de visita e aumentou o gasto 

financeiro da minha família. Além das passagens, precisavam levar material de higiene, 

roupa e limpeza para mim. 

 

MEPCT/RJ: Como era sua rotina antes de ingressar no sistema socioeducativo? 
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Adolescente: Acordava, ia para escola, a tarde assistia Malhação81 e a noite batia papo 

com os amigos. 

 

MEPCT/RJ: Você acredita no caráter ressocializador da medida socioeducativa? 

Adolescente: Sinceramente, não. 

 

MEPCT/RJ: Como a apreensão mudou sua vida? 

Adolescente: Mudou muito, pois agora eu sinto medo a todo momento. 

 

MEPCT/RJ: O que você acha que precisa melhorar no sistema socioeducativo?  

Adolescente: Creio que a internação deva ser para os adolescentes que cometeram atos 

infracionais graves, cometidos com violência à pessoa. E dentro do sistema haja 

tratamento humano, tratamento psicológico e cursos profissionalizantes. O adolescente 

que não praticou ato violento, que é o meu caso, que tenha o direito de cumprir medida 

em meio aberto e sejam acompanhados pela Prefeitura, que é quem executa as medidas 

de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. E que seja 

disponibilizado curso profissionalizante, acompanhamento de frequência escolar e 

 tratamento psicológico . 

 

5.3. A municipalização das medidas socioeducativas, uma experiência na capital 

fluminense 

Historicamente e pelas informações apresentadas nesse relatório, os dados do 

sistema socioeducativo referentes à internação e internação provisória evidenciam uma 

cultura de internação no Judiciário. Nota-se que a atuação de juízes e desembargadores 

diante dos casos tem sido de cunho moralizador e correcional-repressivo, o que remete 

ao paradigma menorista. 

O ECA e o SINASE trazem em seus textos a importância que a convivência 

familiar e comunitária tem no processo de ressocialização do adolescente autor de ato 

de infracional. Desta forma, encontramos um grande empecilho ao êxito deste processo, 

                                                 
81 Telenovela em TV aberta. 
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que é a retirada deste adolescente do seio de sua família82 e de sua comunidade para o 

cumprimento da medida socioeducativa de internação ou internação provisória.  

Assim sendo, a municipalização do atendimento socioeducativo e a ênfase nas 

medidas socioeducativas em meio aberto, quais sejam Liberdade Assistida- LA e 

Prestação de Serviço a Comunidade - PSC é fundamentada nas diretrizes da política de 

atendimento à criança e ao adolescente previstas no ECA. Cumpre destacar que o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, aprovado pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA em junho do 2006, 

vem regulamentar esta matéria. 

A municipalização do atendimento está prevista no art. 88,  I, do ECA e o 

SINASE esclarece em seu texto que o significado da municipalização do atendimento 

no âmbito do sistema socioeducativo é que tanto as medidas socioeducativas quanto o 

atendimento inicial ao adolescente em conflito com a lei devem ser executados no 

limite geográfico do município, de modo a fortalecer o contato e o protagonismo da 

comunidade e da família dos adolescentes atendidos. 

A municipalização do atendimento tem conteúdo programático, sendo uma 

orientação para os atores na área da infância e da adolescência. O atendimento no 

município de origem do adolescente é um objetivo a ser perseguido e realizado sempre 

que houver recursos materiais para tanto e desde que observada a doutrina da Proteção 

Integral no caso concreto. 

Além disso, a municipalização do atendimento não deve ser instrumento para o 

fortalecimento das práticas de internação e proliferação de unidades. Dentro desse 

contexto, a municipalização das medidas de LA e PSC é ainda mais premente, uma vez 

que elas têm como lócus privilegiado o espaço e os equipamentos sociais do Município. 

Nelas há maior efetividade de inserção social, na medida em que possibilitam uma 

maior participação do adolescente na comunidade e, ao contrário das mais gravosas, 

não implicam em segregação. 

No Estado do Rio de Janeiro, somente em 2008, o Centro de Referência 

Especializada da Assistência Social - CREAS83 passou a executar as medidas 

socioeducativas em meio aberto. Até o momento este atendimento corresponde a pólos 

                                                 
82  Entendendo família como aquele grupo que o adolescente tem como referência afetiva. 

(Conceito de família extensiva) 
83

  A capital fluminense conta com 14 CREAS. 
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de referência com coordenadores e articuladores da proteção social especial. Os 

CREAS devem articular os serviços de média complexidade e operar a referência e 

contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais com as demais políticas 

públicas e instituições que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

De acordo com as orientações da UNICEF em 2007, acerca das orientações para 

a municipalização, o potencial do CREAS é favorecer a identificação de 

vulnerabilidades específicas do adolescente que cumpre medida socioeducativa. Mas 

não só dele, como de sua família, alinhavando quais serviços devem dirigir-se àquele 

núcleo familiar como forma de superação da vulnerabilidade identificada. 

Importante destacar que o CREAS integra o Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, mas não o esgota. Outras instituições podem e devem constituir-se 

como integrantes do Sistema Municipal, que poderá contar com a participação de 

entidades privadas e organizações não-governamentais, desde que em conformidade 

com o estabelecido pelo Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

Por entendermos que as medidas em meio aberto são a alternativa para diminuir 

o encarceramento de adolescentes e para melhor entendermos como a execução das 

medidas em meio aberto estão ocorrendo no município do Rio de Janeiro, conversamos 

com Fernanda Nunes, coordenadora do programa de medidas socioeducativas em meio 

aberto da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - 

Subsecretaria de Proteção Social Básica e especial. 

A coordenadora nos explicou que desde 2015 conseguiram criar novas 

estratégias de atendimento para os adolescentes, que vem dando mais resultados do que 

o acompanhamento tradicional. Por exemplo, o Educação na Medida foi um projeto 

criado em 2015/2016, com recursos do Ministério Público do Trabalho, cuja intenção 

era potencializar as ações que já são desenvolvidas nos CREAS. Foi escolhido como 

projeto piloto a área do CREAS Simone de Beauvoir, que é uma área no Centro do Rio 

e na época, tinha mais adolescentes em cumprimento de medida. A equipe envolvida na 

execução do projeto identificou que os adolescentes têm necessidade de gerar renda 

para consumo, assim como qualquer outro jovem, de qualquer classe social. Pensando 

nisso, começaram a perceber que muitos jovens encaminhados para vagas de “jovem 

aprendiz” não permaneciam na vaga por que eles não tinham, primeiramente, o 
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estereótipo desejado pela empresa; segundo, careciam de boa escolarização, 

apresentando dificuldades para ler, escrever, usar computador ou fazer tarefas 

administrativas. Observou-se, assim, a necessidade de que houvesse um tutor para 

auxiliar no desenvolvimento destas habilidades.  

Por isso elaboraram um projeto que preparasse o adolescente antes de 

encaminhá-lo para a vaga do Programa Jovem Aprendiz. “Educação na Medida” foi 

feito em parceria com ISBET e com o Circo Crescer e Viver. A meta era atender até 25 

adolescentes, sendo 10 adolescentes acompanhados pelo Circo e 15 pelo ISBET. 

No circo os adolescentes tiveram experiências aprendendo toda cadeia produtiva 

desde a parte operacional, o backstage da produção de um espetáculo, a parte de mídia 

de divulgação de comunicação, tinham momentos de sentar para escrever uma redação e 

as atividades eram sempre planejadas em conjunto com os adolescentes. No ISBET foi 

criado um formato mais tradicional, onde eles se encontravam em um espaço na 

Mangueira, chamado ART CULT, uma ONG, e lá foi criado uma programação por 

módulos, onde eles iriam refletir sobre aquelas questões que iam desde como construir 

um curriculum, até questões como se organizar financeiramente com o dinheiro que 

iriam ganhar com o projeto. 

Na experiência do ISBET havia uma atividade de circulação pela cidade, para a 

qual contavam com um ônibus que às sextas levava os adolescentes para conhecer 

espaços culturais da cidade e  nos quais se fazia uma relação deste local com a vida 

deles. Por exemplo, a ida a Casa da Moeda foi atrelada a questão da vida financeira. 

Outra linha de atuação era a linha do trabalho com as famílias desses adolescentes 

através de encontros mensais denominados de “Papo família”, onde era feito uma roda 

de conversa com familiares e eles podiam falar como estavam se sentindo, suas 

dificuldades. 

Outra linha de ação foi denominada de “Cola Comigo”, que foi um novo ritual 

para acolhimento dos novos adolescentes no CREAS. Esta ação já visava abranger 

adolescentes de toda cidade, visto que o projeto consistia na realização de um 

acolhimento inicial para explicar aos adolescentes, o que são as medidas em meio 

aberto, o CREAS, LA, PSC e o cumprimento de medidas socioeducativas em geral. 
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No período de janeiro de 2016 a julho de 201684, foram atendidos 28 

adolescentes. Porém, de fato, aderiram ao projeto 15 adolescentes, dos quais 11 foram 

inseridos em vagas do Programa Jovem Aprendiz, obtendo muito sucesso. Ao final, foi 

realizado um evento de celebração de formatura no Museu Histórico Nacional com os 

15 adolescentes. 

Outra experiência narrada pela coordenadora foi a realização de um The Voice85 

invertido, onde foram convidados vários parceiros de instituições que abriram vagas 

para estes adolescentes cumprirem PSC nas suas instituições. Na metodologia adotada, 

os parceiros se apresentavam e os adolescentes escolhiam onde queriam cumprir a PSC. 

Dentre as instituições participantes estavam Viva Rio, Centro Cultural Hélio Oiticica, 

Museu de Arte Moderna, ONG Art Cult, Cruz Vermelha e outros. 

Segundo Fernanda Nunes, toda essa experiência foi maravilhosa, permitindo 

inclusive o amadurecimento para formulação de um outro projeto, o “Passo a Passo”, 

que trouxe como diferencial o papel do tutor, a pessoa que iria incentivar este 

adolescente a explorar novas possibilidades, pois muitos não se sentem estimulados, 

ficam em seu próprio território, em sua comunidade. Com a atuação do tutor 

direcionada ao adolescente, os técnicos e técnicas do CREAS poderiam se dedicar mais 

ao trabalho com as famílias.  

Nos foi explicado que esse projeto surgiu da necessidade de se criar uma 

identidade para acompanhamento da medida, pois ainda se escuta dos adolescentes que  

só vão no CREAS para assinar presença - o que é exigido no meio aberto. Antes das 

medidas em meio aberto serem executadas pelo CREAS, eram executadas pela Vara da 

Infância e Juventude, quando o procedimento consistia em ir assinar a presença, tão 

somente. Infelizmente essa lógica ainda permanece, denunciando, ainda, uma cultura 

espelhada na lógica do sistema penal, em especial no trâmite da liberdade condicional 

de presos.  

 Atualmente, o projeto não conta com nenhum tutor por falta de recurso e a 

coordenação das medidas em meio aberto está em mobilização para tentar novos 

recursos para esta finalidade. Fernanda reconhece que os desafios ainda são enormes, 

                                                 
84

  Durante o projeto era fornecida uma bolsa de R$400,00 e Riocard para facilitar neste acesso. 
85

  Em referência ao programa de televisão mundialmente conhecido. 
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mas enfatiza a mudança de perspectiva no trabalho que vem sendo realizado. Da 

entrevista que concedeu ao Mecanismo, podemos destacar o seguinte trecho: 

"Havia no documento inclusive um mural onde se registra todas as 

conquistas, os avanços que ele teve, a gente sai daquela lógica dos avanços 

clássicos de que foi matriculado na escola, entrou para o acompanhamento 

psicológico no Capsij, que foi inserido numa vaga de aprendizagem, enfim, 

no PDI vão conter os avanços que por mais insignificantes que seja para 

gente, para ele é significativo, então aqui a gente registra e celebra junto 

com eles, cada pequena conquista, tudo de forma bem lúdica." 

  

 O MEPCT/RJ entende que a humanização do sistema socioeducativo não passa 

tão-somente pelo refinamento dos fluxos e dos trabalhos hoje instituídos. Como aponta 

Fernanda, à luz da garantia dos direitos da infância e da proteção dos direitos humanos 

de todos, se faz fundamental refletir sobre alternativas à internação, o que para ser 

levado adiante exigirá de todos auto-reflexão, busca por novas perspectivas e criação de 

práticas inovadoras.  

 

6. Considerações finais 

A realidade socioeducativa no Brasil possui, formalmente, um dos mais 

avançados parâmetros legais de reconhecimento de direitos das crianças e dos 

adolescentes, bem como para a implementação de políticas públicas nesta área. 

Portanto, ao analisar o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, o MEPCT/RJ 

observou normativas internas e internacionais na área da infância e em relação à pessoas 

privadas de liberdade. Esta deve ser a postura exigida de órgãos de Estado orientados a 

estarem sempre voltados para a proteção dos direitos humanos, principalmente com 

relação à políticas públicas específicas endereçadas a grupos socialmente vulneráveis, 

como os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

 Nesse intento, foram consideradas, por exemplo, as Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (1990), as 

Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens com restrição de liberdade 

(Regras de Beijing, de 1985), a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984, e vigor no Brasil desde 1989), a 

Constituição Federal (1988), a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 

(1990), o Estatuto da Criança e Adolescente (1990), o Sistema Nacional de 
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Atendimento Socioeducativo (2012), e outras normativas aplicáveis à execução das 

medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes a quem se atribui a prática do ato 

infracional.   

No entanto, em contraposição ao que estabelecem os referidos diplomas legais, o 

MEPCT/RJ observou um difícil quadro de violência institucional, de caráter 

generalizado, no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. Nele, as condições de 

detenção nas unidades de internação e internação provisória revelam uma situação 

degradante, onde o ambiente é insalubre, úmido, sujo e claustrofóbico. A rotina 

socioeducativa, por sua vez, sequer contempla a garantia de atividade escolar para os 

jovens, sendo comum que adolescentes passem os dias trancados em alojamentos, 

mesmo em unidades voltadas para a semiliberdade. Os estabelecimentos 

socioeducativos, à revelia do SINASE, não estão verdadeiramente abertos às famílias, à 

comunidade ou articulados com outras políticas públicas, configurando-se, em última 

instância, como instituições totais, isoladas e propensas à violência, à semelhança do 

sistema prisional. 

 Os relatos de violência no DEGASE são inúmeros. Resta inequívoco - sendo 

inclusive fato público e notório - que a violência compõe a rotina nas unidades 

socioeducativas do estado do Rio de janeiro. Em sua forma simbólica, a violência 

institucionalizada segue obrigando os adolescentes a andarem com a cabeça baixa e 

algemados, sendo chamados por números ao invés de seus nomes em muitos 

estabelecimentos, no quais é comum também que nos refeitórios sejam proibidas 

quaisquer conversas ou gestos, bem como o tempo para a refeição é diminuto e se 

obriga que os adolescentes fiquem de bruços sobre a mesa quando terminam de comer. 

Em sua forma verbal, a violência é perpetrada por meio de frequentes xingamentos e 

ameaças, além do tratamento estigmatizante do adolescente enquanto “bandido”, 

“menor”, “ganso”, “semente do mal”, “vagabundo”, dentre tantos outros, inaceitáveis. 

Em sua forma física, a violência se dá no uso rotineiro de tapas, murros, chutes, 

utilização injustificável ou desproporcional de espargidor de pimenta, armas de 

eletrochoque (teaser), barras de ferro e madeira, bem como na exposição a risco de 

adolescentes em situação de confronto, que tantas mortes já causou no sistema 

socioeducativo, na superlotação e no uso de armas de fogo dentro das próprias entidades 

de atendimento por partes de agentes. 
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O MEPCT/RJ reitera que a Convenção dos Direitos da Criança é taxativa ao 

proibir, em seu art. 37, “a”, que “nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”. Tomando por base a definição 

de tortura adotada na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, resta 

evidente que as práticas descritas acima configuram tal prática à luz de seu art. 2º: 

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo qual 

são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos 

ou mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, 

como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou com qualquer 

outro fim.  Entender-se-á também como tortura a aplicação sobre uma 

pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a 

diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou 

angústia psíquica. 

 

Contudo, a gravidade dos fatos aqui denunciados não tem sido enfrentada com a 

devida diligência por parte das autoridades administrativas e judiciais. Se por um lado o 

DEGASE, que não possui uma corregedoria e uma ouvidoria verdadeiramente 

independentes, faz das transferências de unidade ou de função a “sanção” mais enérgica 

contra os agentes que perpetram atos de violência, por outro, não há notícia de qualquer 

forma de responsabilização civil ou penal na esfera judicial em razão de torturas e maus 

tratos no DEGASE. Assim, segue não havendo qualquer reprovação contundente por 

parte das autoridades públicas quando diante de casos de tortura ou maus tratos, mesmo 

tratando-se de uma prática que tantas marcas nefastas já deixou na história do país, que 

há décadas é objeto de proibição por parte da legislação nacional, pela comunidade 

internacional e que se caracterizou, conforme o Estatuto de Roma, em um crime de lesa-

humanidade, tamanho o atentado que representa à dignidade humana. 

Se no âmbito das unidades o MEPCT/RJ verifica - e denuncia - este difícil 

diagnóstico, é importante registrar - e denunciar - que o debate político em âmbito 

nacional sobre os adolescentes em conflito com a lei é desalentador. No Rio de Janeiro, 

onde nos últimos nove anos a população de jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa aumentou em 87,44%, unidades de semiliberdade estão sendo 

transformadas em unidades de internação86, a proposta de regulamentação da 

                                                 
86 Neste momento há uma liminar obtida pela Defensoria Pública que está impedindo que as obras sejam 

realizadas. 
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quantidade de vagas no sistema foi obstaculizada e a Assembleia Legislativa aprovou a 

Lei Estadual 7.694/17 que torna os, até então, agentes socioeducativos, em agentes de 

segurança socioeducativa. Mais recentemente, estes agentes passaram a pleitear 

autorização legal para o porte de armas de fogo. O mesmo debate está sendo feito no 

âmbito do Congresso Nacional, onde ainda tramitam diversas propostas legislativas e de 

emendas constitucionais para rebaixar a idade mínima para fins penais e que aumentam 

o tempo de internação para até 10 anos. 

Para não deixar de registrar alguns avanços na prevenção à tortura e 

consolidação dos direitos elencados no ECA, registramos que no Rio de Janeiro passou 

a ocorrer, desde 2016, audiências de apresentação para adolescentes apreendidos em 

flagrante; se alcançou, desde 2015, a proibição das revistas íntimas vexatórias para 

aqueles que visitam unidades socioeducativas (Lei Estadual nº 7.011/2015); e segue 

sendo uma boa prática a realização de audiências descentralizadas para a reavaliação de 

medidas socioeducativas, que ocorrem desde 2014 no próprio DEGASE, na Ilha do 

Governador - Rio de Janeiro. 

Porém, os pequenos avanços estão longe de poder conter os danos causados 

pelos numerosos retrocessos. Chama a atenção do MEPCT/RJ que fatores elementares 

para compreender o fenômeno do encarceramento no Brasil se mostrem tão pertinentes 

para analisar o que vem acontecendo nos últimos anos com relação à Justiça Juvenil. 

Assim, fatores como cor da pele e classe social, quando observados em relação ao 

DEGASE, permitem falar de uma  seletividade socioeducativa, que opera com as 

mesmas engrenagens discriminatórias da chamada seletividade penal. Desse modo, 

adolescentes negros, pobres e com baixíssima escolaridade, tem sido os alvos principais 

da Justiça Juvenil, que deveria operar enquanto um Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente, mas que tem privilegiado a internação de jovens em 

instituições marcadas pelo abandono e pela violência. 

As engrenagens da Justiça Juvenil reproduzem outros padrões denunciados pelo 

MEPCT/RJ em relação ao sistema penal, como o abuso de internações provisórias e a 

altíssima aplicação de medidas de internação para atos infracionais relacionados ao 

comércio de drogas ilícitas. Ambos os fatores foram abordados no relatório “Quando a 

Liberdade é Exceção, a situação das pessoas presas sem condenação no Rio de Janeiro” 

(2016), e salta aos olhos verificar as mesmas práticas operando na realidade 
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socioeducativa. Conforme demonstrado neste relatório, o Rio de Janeiro é o único 

estado brasileiro em que o tráfico de drogas prevalece numericamente sobre todos os 

demais atos infracionais dentre a população em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Esta constatação apenas reforça a percepção de que a guerra contra as 

drogas travada pelas polícias e autoridades judiciais no Rio de Janeiro tem sido, em 

verdade, uma guerra contra a juventude negra das favelas e periferias da cidade.  

Ao mesmo tempo, atos infracionais sem violência ou grave ameaça à integridade 

física são objeto de massivas medidas de internação. Com relação aos atentados contra a 

vida praticados por adolescentes no Rio de Janeiro, tão alardeados pela imprensa e por 

defensores da redução da maioridade penal, não seriam suficientes hoje, para ocupar 

integralmente as vagas de qualquer uma das unidades de internação do estado, o que 

revela mais uma das contradições deste sistema. Diante de tal realidade, o MEPCT/RJ 

entende que o princípio 7º elencado no SINASE, que exige a “excepcionalidade, 

brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” quando da 

aplicação de medidas socioeducativas, tornou-se letra morta nas mãos dos operadores de 

Justiça no Rio de Janeiro. 

Diante de tudo o que foi exposto até aqui, o MEPCT/RJ considera urgente a 

utilização de alternativas ao encarceramento da juventude no Rio de Janeiro, assim 

como a criação de novos caminhos para lidar com a ocorrência de atos infracionais. A 

justiça restaurativa aponta, por exemplo, para ações de aprendizado e de reparação das 

consequências que os atos infracionais possam ter causado às suas vítimas e à 

sociedade, ao invés da atual percepção retributiva, que vem exigindo a submissão de 

adolescentes ao sofrimento do cárcere como forma de reparar e pagar por seus atos. É 

preciso dizer ainda, conforme detalhado anteriormente neste relatório, que o próprio 

sistema socioeducativo tem subutilizado as medidas em meio aberto, que possuem 

pouco investimento público e são pouco aplicadas, mas que poderiam atender, ao 

menos, os casos em que não se configura violência ou grave ameaça no cometimento do 

ato infracional. 

 Por fim, e lembrando os atores elencados no SINASE, se faz fundamental que 

famílias, sociedade e Estado priorizem a promoção e a defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes, de modo a exigir e constituir políticas públicas voltadas para a redução da 

desigualdade social, da pobreza e da discriminação racial, que imperam no Brasil e que 
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tendem a impactar de maneira ainda mais severa o grupo de crianças e adolescentes. 

Hoje a juventude brasileira está no foco dos mais intensos debates nacionais, o que 

poderia ser reflexo do que dispõe o art. 88, VI, do ECA, quando lembra “que a 

mobilização da opinião pública é fundamental para a efetiva elevação de crianças e 

adolescentes à condição de sujeitos de direitos”. Contudo, este debate tem se dado no 

sentido político da perda de direitos e garantias fundamentais, cristalizado, dentre outros 

exemplos, no atual abuso de medidas institucionais que levam adolescentes ao 

encarceramento em verdadeiros presídios com nome de escola. 

 

7. Recomendações 

Diante do exposto e no intuito de prevenir e erradicar a prática da tortura, bem 

como outras violações de direitos humanos em espaços de privação de liberdade no 

estado do Rio de Janeiro, o MEPCT/RJ reitera a necessidade de que os órgãos 

competentes levem adiante reformas institucionais de acordo com as recomendações 

apontadas nos Relatórios Anuais, Temáticos e de Visitas de Monitoramento já 

publicados pelo Mecanismo.  

Adicionalmente, e em conformidade com o art. 8º, XIII, da Lei Estadual nº 

5.778/201, o MEPCT/RJ apresenta abaixo “recomendações e observações de caráter 

geral e preventivo, bem como de caráter particular, específico e corretivo, às 

autoridades públicas ou privadas, com vistas à efetiva garantia dos direitos das pessoas 

privadas de liberdade previstos nos instrumentos internacionais e na legislação 

nacional”. As medidas apontadas foram divididas por temas, identificando a ação e o 

órgão responsável em promover novas práticas dentro de sua esfera de atuação: 

 

7.1. Acesso à informação e dados oficiais 

Ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro:  

a. Promover e garantir acesso às informações relativas ao sistema 

socioeducativo e ao funcionamento da justiça juvenil, conforme dispõe o 

art. 20, “a”, do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas 

Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes; bem como o item 6.3.1 do SINASE, relativo ao suporte 
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institucional e pedagógico. Para tanto, devem ser disponibilizadas, além 

de informações relativas ao número de pessoas privadas de liberdade em 

cada unidade, dados que levem em conta fatores como gênero, cor da 

pele, reincidência, tempo de internação, origem, especificidades das 

diferentes medidas socioeducativas, escolaridade, renda familiar, dentre 

outros. Nesse sentido, o MEPCT/RJ reconhece a importância dos dados 

atualmente disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública, que 

podem servir de modelo para que o Governo e o Tribunal de Justiça 

desenvolvam informações sobre as pessoas privadas de liberdade; 

 

7.2. Aplicação de medidas e adequação das unidades 

À Secretaria de Estado de Educação, DEGASE e direção das unidades:  

a. Reduzir o número de adolescentes por unidade para que seja observado o 

número máximo de 40 adolescentes estabelecido como parâmetro pelo 

SINASE, como orienta o Princípio XVII dos Princípios e Boas Práticas 

para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas e a 

Resolução nº 1/08, ambos editados pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos; 

b. Promover a desativação completa do Instituto Padre Severino 

(considerando todas as antigas dependências) e do Educandário Santo 

Expedito, concomitante à elaboração de um cronograma de transferência 

dos adolescentes para outras unidades. A abertura de novas unidades no 

DEGASE deverá estar vinculada à desativação destas. 

 

Ao Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público:  

a. Aplicar medida socioeducativa em meio aberto quando inexistir vaga 

para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos 

casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à 

pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais 

próxima de seu local de residência nos moldes do Art. 49 II da Lei 

12.594/2012; 
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b. Garantir o retorno do adolescente ao cumprimento da medida 

socioeducativa anteriormente aplicada na hipótese de reapresentação 

voluntária por parte do adolescente; 

c. Aplicar a Súmula n. 492 do Superior Tribunal de Justiça de 2012, que 

dispõe sobre a limitação de aplicação de medida privativa de liberdade a 

adolescentes autores de atos infracionais análogos a tráfico de drogas; 

 

7.3. Alternativas ao encarceramento 

Ao Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro:  

a. Estimular e apoiar as medidas socioeducativas em meio aberto, seja pela 

liberdade assistida ou pela prestação de serviço à comunidade, bem como 

prezando pela excepcionalidade e brevidade da medida, inclusive 

assegurando troca de experiências e difusão de melhores práticas, 

entendendo a privação de liberdade do adolescente como último recurso, 

conforme orienta o Princípio 1º das Regras Mínimas para a Proteção de 

Jovens Privados de Liberdade da ONU, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE); 

b. Estimular e implantar iniciativas de justiça restaurativa para jovens em 

conflito com a lei no Rio de Janeiro, conforme preceitua a Resolução nº 

225/2016 do CNJ em relação aos Tribunais de Justiça. Tais iniciativas 

devem considerar as diferentes metodologias de implementação e de 

práticas restaurativas que, ao invés do caráter retributivo,  possam 

promover os princípios e técnicas restaurativas também na área da 

infância e juventude; 

c. Implantar a Central de regulação de Vagas do DEGASE com o objetivo 

de diminuir a superlotação das unidades socioeducativas; 

d. Observar e aplicar a regra 65 das Regras das Nações Unidas para o 

tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para 

mulheres infratoras (Regras de Bangkok) que diz: A institucionalização 

de crianças em conflito com a lei deverá ser evitada tanto quanto 

http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/atos_normativos/resolucao/resolucao_225_31052016_02062016161414.pdf
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possível. A vulnerabilidade de gênero das jovens do sexo feminino será 

tomada em consideração nas decisões. 

 

Aos Conselhos de Estado e Municipais de Defesa das Crianças e dos Adolescentes: 

a. Estabelecer de linhas de ação direcionadas às medidas socioeducativas 

em meio aberto, quando da abertura de editais de Projetos do FUNCRIA; 

 

7.4. Assistência social e convívio familiar 

À Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Assistência Social e 

Direitos Humanos: 

a. Desenvolver Programas específicos de assistência aos familiares de 

jovens privados de liberdade, para que o acompanhamento das famílias 

seja realizado e/ou se intensifique, respeitando desta forma o direito 

fundamental à convivência familiar e comunitária, disposto no art. 111, 

VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

b. Garantir o direito do adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação o direito à visita íntima e o direito a receber 

visitas dos filhos nos moldes dos art. 67, 68 e 69 da Lei nº 12.594/2012; 

 

Às Secretarias de Estado e Municipais de Educação onde existam unidades 

socioeducativas: 

a. Garantir que as famílias de adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa não percam os benefícios financeiros do Programa Bolsa 

Família, com especial preocupação para a condicionante do referido 

programa em relação à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por 

cento) em estabelecimento de ensino regular (art. 3º da Lei nº 

10.836/2004). Segundo apurou o MEPCT/RJ, os problemas com relação 

à transferência, matrícula e/ou frequência escolar de adolescentes em 

conflito com a lei, vem acarretando o cancelamento do benefício, o que 

termina por agravar a situação de vulnerabilidade social familiar. 

 

Aos atores do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente:   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.836-2004?OpenDocument
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a. Estimular a participação dos adolescentes, seus pais e familiares durante 

todo o período de cumprimento de medidas socioeducativas, com vistas a 

permitir que os mesmos tenham um contato constante, além de garantir 

transporte para deslocamento de familiares para visitação;  

 

7.5. Condições de Detenção 

À Secretaria de Estado de Educação, ao DEGASE e à Direção das unidades:  

a. Ofertar acesso adequado a insumos de higiene pessoal, conforme orienta o item 

15 das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos da ONU; e o Princípio 

XII.2,Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas e a Resolução nº 1/08 ambos da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; 

b. Fornecer, de acordo com os padrões nacionais e internacionais, alimentação e 

acomodação adequadas, assim como itens necessários para que os adolescentes 

privados de liberdade tenham condições mínimas de dignidade no que se refere 

ao exercício do direito fundamental à saúde; 

 

7.6. Escolarização 

À Secretaria de Estado Educação:  

a. Garantir orçamento para os órgãos responsáveis pelos programas que 

atendem adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em 

meio aberto ou que tiveram suas medidas extintas; 

 

À Secretaria de Estado Educação e DEGASE:  

a. Criar canais institucionais de diálogo permanente entre o DEGASE e a 

SEDUC, de maneira a articular mutuamente tais políticas públicas e, 

principalmente, intensificar a perspectiva educativa no DEGASE. Tal 

recomendação se faz em cumprimento do Plano Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, cujo escopo fundamental para a Política de 

Socioeducação é que a mesma seja uma política pública articulada com 

as instituições do Sistema de Justiça, os governos estaduais, distrital e 

municipais, os profissionais das políticas setoriais de educação, saúde, 
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assistência social, segurança pública, trabalho, cultura, esporte e lazer, os 

profissionais que atendem aos adolescentes e suas famílias, os veículos e 

profissionais da mídia e os atores e instituições do setor produtivo. O 

MEPCT/RJ reconhece a importância da vinculação institucional do 

DEGASE à Secretaria de Educação, mas tal fato não é suficiente para 

caracterizar a perspectiva educativa no sistema; 

b. Promover a ampliar a educação regular e técnica oferecida aos 

adolescentes mantidos no sistema socioeducativo, de modo a facilitar sua 

reintegração em sua comunidade; 

 

À Secretaria de Estado Educação, DEGASE e Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente:  

a. Elaborar e implementar o Projeto Pedagógico do Sistema Socioeducativo 

do Rio de Janeiro nos moldes do SINASE; 

 

Às Secretarias de Estado e Municipais de Educação onde existam unidades 

socioeducativas: 

a. Criar um fluxo próprio para a transferência de escola/matrículas de 

alunos que cumprem medidas socioeducativas. Nota-se que, em razão do 

cumprimento de medida, os alunos mudam com maior frequência de 

escolas intra e/ou extramuros, nas esferas municipal e estadual, de modo 

que estas transferências tem se prolongado excessivamente. 

 

Às Varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

a. Adequar e condicionar a aplicação de medidas socioeducativas aos 

princípios enunciados nos diplomas de proteção dos direitos de crianças 

e adolescentes, em especial o ECA, o SINASE e as Regras de Beijing da 

ONU, no tocante à escolarização como pressuposto das medidas 

socioeducativas e a expressa obrigatoriedade do Estado em garantir a 

educação dos adolescentes em conflito com a lei. Salienta-se, desse 

modo, que a escola compreende um dos Eixos do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, configurando um dos parâmetros para sua 
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implementação (6.3 do SINASE). O ECA, por sua vez, exige a 

escolarização dos adolescentes privados de liberdade, sendo esta uma 

obrigação das entidades que desenvolvem programas de internação (art. 

94) e um direito do adolescente privado de liberdade (art. 124, XI). Por 

fim, as Regras de Beijing sacramentam tal assertiva ao elucidar que o 

objetivo do tratamento em instituição é a formação e o tratamento dos 

adolescentes, de modo que estas devem assegurar a educação para que 

auxiliar os jovens a desempenharem um papel construtivo e produtivo na 

sociedade (princípio 26 das Regras de Beijing). Portanto, o MEPCT/RJ 

entende ser incompatível com os direitos da infância e com os standards 

de direitos humanos o cumprimento de medida socioeducativa sem que o 

adolescente frequente efetivamente uma escola. Por isso, a inserção do 

adolescente em escola intra ou extramuros deve se colocar como uma 

condicionante para a aplicação de medidas socioeducativas por parte dos 

juízes da infância. 

 

Às Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro: 

a. Oferecer ação de responsabilidade em razão do não oferecimento ou 

oferta irregular de escolarização e profissionalização dos adolescentes 

privados de liberdade, em conformidade com o art. 208, VIII, do ECA, e 

observando a responsabilidade dos diferentes integrantes do Sistema de 

Garantia de Direitos. 

 

7.7. Prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou 

degradantes 

Ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Educação e 

DEGASE:  

a. Garantir plena autonomia e independência da Corregedoria e Ouvidoria 

do DEGASE, além de dotação de recursos suficientes para sua 

capacitação e desempenho competente das funções.  O MEPCT/RJ 

entende que a suposta ouvidoria atualmente em funcionamento não 
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atende aos parâmetros de independência e autonomia para atuar neste 

tipo de caso, tampouco se preocupa com a proteção das vítimas e 

denunciantes de violações de direitos humanos.  

b. Comunicar o Judiciário, o Ministério Público e a defesa para 

requerimento de eventuais diligências em situações de suspeita ou relatos 

de tortura e maus tratos, em qualquer fase de apuração de ato infracional 

ou cumprimento de medida socioeducativa; 

c. Interromper a prática de isolamento como medida disciplinar para 

adolescentes em quaisquer circunstâncias. 

 

Ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e Varas da Infância, da Juventude e do Idoso 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

a. Apresentar relatório sobre os processos administrativos e judiciais 

referentes às 19 mortes ocorridas no DEGASE ao longo dos últimos 10 

anos; 

b. Estimular a ampliação do número de Delegacias de Proteção a Crianças e 

Adolescentes (DPCA) nas diversas regiões do estado contando com 

equipe qualificada para atuar com o tema, além de garantia de 

funcionamento das mesmas durante 24h; 

 

Aos órgãos de fiscalização e atores do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do 

Adolescente:  

a. Promover maior número de visitas de inspeção, bem como estabelecer 

agenda conjunta dos órgãos do sistema de garantia de direitos 

responsáveis pela fiscalização das unidades do sistema socioeducativo; 

b. Observar a ilicitude do uso de algemas, bem como a utilização de spray 

de pimenta, armas não letais ou de qualquer uso excessivo da força em 

adolescente salvo em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou 

de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de 

terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 

responsabilização civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade 
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da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado; 

c. Estimular campanhas para visibilidade do tema da prevenção à tortura 

nos espaços de privação de liberdade, bem como publicizar os canais de 

denúncia de violações de direitos humanos; 

d. Manifestar de maneira veemente e clara a reprovação por parte das 

autoridades públicas quando diante de casos de tortura ou maus tratos, 

lembrando tratar-se de uma prática que tantas marcas nefastas deixou na 

história do país, que há décadas é objeto de proibição por parte da 

legislação nacional, pela comunidade internacional e que se caracterizou, 

conforme o Estatuto de Roma, em um crime de lesa-humanidade, sujeito 

à responsabilização dos autores e reparação integral às vítimas. 

 

À Chefia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro: 

a. Que todos os adolescentes apresentados pelo Degase para Registro de 

Ocorrência, em sede de Delegacia de Polícia, sobre qualquer fato, sejam 

encaminhados para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.  

 

Ao DEGASE: 

a. O uso do espargidor de pimenta deve constar no livro Ata da referida 

unidade de internação e o episódio que ensejou a sua utilização deve ser 

registrado em sede de Delegacia de Polícia; 

b. Vedar a circulação de agentes do sexo masculino nos alojamentos da 

unidade PACGCA de acordo com o Art. 53 inciso III das regras mínimas 

para tratamento de prisioneiros das nações unidas que diz " a vigilância 

das presas será exercida exclusivamente por funcionário do sexo 

feminino". 

 

À Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas/Secretaria de Estado de Educação, Direção das Unidades: 
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a. Estimular campanhas para visibilidade do tema de prevenção à tortura 

nos espaços de privação de liberdade, bem como publicizar os canais de 

denúncia. 

 

7.8. Serviços de saúde 

Ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretarias Municipais de Saúde onde há 

unidades do DEGASE:  

a. Aderir à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em 

Conflito com a lei em Regime de Internação e Internação Provisória 

(PNAISARI), redefinida pela Portaria 1.082, de 23 de maio de 2014, garantindo 

assim atenção integral à saúde de adolescentes em situação de privação de 

liberdade, em unidades de internação, de internação provisória e de 

semiliberdade. 

b. Construir e executar o Plano Operativo  com  objetivo de estabelecer diretrizes 

para a implantação e implementação de ações de saúde que incorporem os 

componentes da Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, descrevendo-se 

as atribuições e compromissos entre as esferas estadual e municipal de saúde e 

da gestão do sistema socioeducativo estadual na provisão dos cuidados em saúde 

da população adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em regime 

de internação, internação provisória e semiliberdade 

c. Pactuar fluxos que indiquem os compromissos intersetoriais para atenção à 

saúde mental de adolescentes, incluindo as equipes das unidades 

socioeducativas, às da atenção básica (NASF) e de Rede de Atenção 

Psicossocial (CAPSi, CAPS ad, UAI e Serviço Hospitalar de Referência), 

ofertando cuidado em saúde mental para as  diversas situações de sofrimento 

psíquico que podem ser mais ou menos intensas;  
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