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NOTA DE REPÚDIO à PEC 33/2019 

 
 
 
 
 A Rede Rio Criança, uma articulação de instituições da sociedade civi, que desenvolve um trabalho 
articulado e atua na defesa e pela garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes, em 
especial das que estão em situação de rua, vem por meio desta expressar seu repúdio à PEC 
33/2019, que altera a constituição estadual para incluir o Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas (DEGASE), e os Agentes Socioeducativos no rol dos órgãos de segurança pública 
do Estado do RJ.  

Manifestamo-nos contrários à PEC 33/2019 por considera-la inconstitucional por ferir os princípios e 
a política de atendimento socioeducativo, ao pretender alterar o artigo 183 da Constituição do 
estado do Rio de Janeiro ao incluir nos órgão de segurança pública o DEGASE, uma proposta que 
caminha na contramão do que é previsto enquanto natureza e objetivo das medidas 
socioeducativas.  

A demais afronta o que está previsto no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, que versa 
sobre a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, 
definindo a quem compete; afronta o que está previsto na Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; afronta a Lei 12.594/2012, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), que traz importantes diferenças entre o sistema prisional e o 
socioeducativo; por estar em contradição ao que está disposto no Plano Decenal Socioeducativo, 
do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do RJ (CEDCA RJ), além de ferir 
acordos e tratados internacionais os quais o Brasil é signatário.  

Dessa forma, solicitamos à Assembleia Legislativa e ao conjunto de Deputados/as do Estado do 
Rio de Janeiro que, em respeito a todas as normativas acima citadas, pelo não desvio do papel do 
agente socioeducativo e pelo bom desenvolvimento dos adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas, não aprovem a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 33/2019.  

 

Atenciosamente, 

 

Rede Rio Criança 

 

 


