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CEDECA D. Luciano Mendes - Associação Beneficente São Martinho3 

 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020 

 

Assunto: atualização de informações da Nota Técnica Conjunta 01/2020 sobre a COVID-

19 no âmbito da socioeducação no estado do Rio de Janeiro 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Cenário e contexto político atual; 3. Medidas socioeducativas e 

audiência virtual para adolescentes em conflito com a lei; 4. DEGASE: panorama geral de 

maio à julho; 5. Conclusão. 

 

1. Introdução 

 

 Levando em consideração a perpetuação do preocupante cenário pandêmico ocasionado 

pela COVID-19 (coronavirus) por mais de três meses no Brasil, tornando a situação dinâmica, 

estas organizações da sociedade civil vêm redigir nova Nota Técnica, atualizando o conteúdo da 

Nota Técnica Conjunta nº1/2020 (NTC nº1/2020) sobre o sistema socioeducativo no Rio de 

Janeiro.4  

O cenário sobre as recomendações e orientações internacionais e nacionais poderá ser 

encontrado no primeiro documento (NTC nº1/2020). No primeiro tópico, pretende-se fazer uma 

breve análise de conjuntura do Brasil, atualmente, após três meses de pandemia, com números 

cada vez mais assustadores. No segundo tópico, será abordada a problemática da realização de 

audiências virtuais para adolescentes em conflito com a lei e atualizada a pesquisa feita junto ao 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre tais audiência. No terceiro e último tópico, serão 

incrementadas as informações acerca da atuação do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (DEGASE) durante a pandemia. 

 Considerando a importância do controle social de políticas públicas socioeducativas, por 

meio deste breve documento, expõe-se e, quando necessário, denuncia-se, a falta de políticas 

unificadas e transparentes no âmbito da socioeducação estadual fluminense para prevenção e 

combate à COVID-19. Isso fica ainda mais evidente nos espaços de privação de liberdade de 

adolescentes. 

                                                      
1 Rua do Ouvidor, 183, sala 308 – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20040-030. Tel.: (55 21) 3091-4666.                                   

Site: www.cedecarj.org.br | Instagram: @cedeca_rj  |  email:cedecarj@cedecarj.org.br 

2 Rua México, 119, sala 1401 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil. Tel.: (21) 2507-6464. Site: projetolegal.org.br | 

Instagram: @projetolegalodh | Email: monicalk@projetolegal.org.br 

3 Rua Riachuelo, nº 7 – Lapa - Rio de Janeiro/RJ  - Brasil. Tel.: (5521) 2156-6530| 6538. Site: 

www.saomartinho.org.br | Instagram: @saomartinhorj | email: cedeca1@saomartinho.org.br 

4 https://cedecarj.files.wordpress.com/2020/05/nota-tc3a9cnica-conjunta-socioeducativo-rj.pdf 

http://www.cedecarj.org.br/
https://cedecarj.files.wordpress.com/2020/05/nota-tc3a9cnica-conjunta-socioeducativo-rj.pdf
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2. Cenário e contexto político  

 

 A escalada dos números de casos diagnosticados e óbitos por COVID-19 delineia um 

contexto alarmante para a população brasileira. Até o dia 02 de julho, foram registrados 61.314 

mortes por COVID-19 e 1.476.884 casos confirmados no país5. A grave situação crise de saúde 

pública é aprofundada pela absoluta irresponsabilidade do poder executivo. Este 

sistematicamente se posiciona contrário aos parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial 

da Saúde para combate à COVID-19, travando uma guerra contra a política de isolamento 

social, insistindo em falsas curas para o vírus, deixando à deriva grande parte da população que 

é acometida pela miséria e pela precarização da vida imposta pela crise.  Atrelado à isso, 

promove a desinformação e provoca seus apoiadores contra as instituições democráticas, 

tensionando a frágil e incipiente democracia brasileira.  

Ademais, cabe frisar que no momento da publicação desta nota, o Ministério da Saúde é 

capitaneado por um Ministro interino, após dois Ministros terem saído do cargo, um exonerado 

e outro demitido. À nível estadual o cenário também é preocupante, tendo vista que a Secretaria 

de Saúde também mudou de dirigente durante a pandemia, e o Secretário anterior, Edmar 

Santos, é investigado por desvios na pasta. 

 Foram expedidos decretos à nível municipal e estadual determinando a reabertura 

gradual das atividades econômicas, justamente no momento que são registrados os maiores 

números de mortes por COVID-19.  

Durante a pandemia também aumentaram o número de operações policiais e o número 

de pessoas mortas pela polícia:  

As operações, que tinham sido reduzidas em março, aumentaram 28% em 

abril, em relação a abril de 2019. Nos três meses, foram monitoradas 120 

operações policiais e 36 ações de combate ao coronavírus. As ações 

policiais criadas em março para enfrentar a Covid-19 diminuíram em 

abril e maio e as operações motivadas por “combate ao tráfico de drogas” 

aumentaram. Em abril de 2020 houve 58% mais mortes nas operações 

monitoradas do que no ano anterior. Em maio, até dia 19, já foram 

registradas 16,7% mais vítimas fatais do que no mesmo período do ano 

passado. Durante a pandemia, de 15 de março a 19 de maio, a polícia 

matou 69 pessoas em operações monitoradas6. 

                                                      
5 Vide levantamento feito por consórcio de veículos de imprensa do país, divulgado no site do G1: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/02/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-2-de-

julho-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml  

6 Dados da Rede de Observatórios de Segurança, disponíveis em: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/02/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-2-de-julho-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/02/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-2-de-julho-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml
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À despeito de decisão liminar exarada pelo Ministro do Supremo Federal Fachin, no 

bojo da ADPF 635, determinando que as operações policiais fossem restringidas durante a 

pandemia, essas seguiram ocorrendo, ceifando vidas negras e faveladas. Foram muitas as 

crianças e adolescentes vítimas da violência de Estado, tanto os que foram brutalmente 

assassinados quanto os que perderam seus familiares. 

 A mesma lógica se reproduz nos espaços de privação de liberdade para adolescentes 

cumprindo medida socioeducativa: insta salientar que a internação segue sendo empregada 

como medida socioeducativa pelo judiciário, mesmo restando óbvio que as aglomerações 

comuns às unidades violam qualquer parâmetro de prevenção e combate ao vírus. Ademais, a 

falta de transparência sobre as políticas adotadas em tais locais para tentar reduzir as 

possibilidades de disseminação do vírus agrava a situação. Resta nítido que a lógica punitivista 

se sobrepõe à proteção do direito à vida, vulnerabilizando ainda mais os adolescentes privados 

de liberdade. Nesta esteira, também identificamos outras problemáticas tendentes a agravar a 

situação atual, como a possível implementação de audiência virtual na área infracional. 

 De acordo com as informações7 sobre o estado do Rio de Janeiro publicadas pelo Grupo 

de Monitoramento e Fiscalização (GMF) sobre adolescentes do sistema socioeducativo à nível 

nacional8, faltam enfermeiros nos centros de socioeducação da capital, o estoque de 

medicamentos do sistema está com abastecimento irregular e foram realizados testes em 63 

servidores do sistema9. Cabe salientar que o GMF do TJRJ, contudo, não atualiza os dados de 

seu site desde janeiro deste ano.10  

 

3. Medidas socioeducativas e audiência virtual para adolescentes em conflito com a lei 

 

 Sobre o cumprimento de medidas socioeducativas, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, 

bem como todas as outras normativas e resoluções apontadas na NT Conjunta nº 1/2020 

apontam a necessidade de flexibilização das medidas em meio fechado para aquelas em meio 

aberto.  

                                                                                                                                                                         
http://observatorioseguranca.com.br/uma-semana-17-mortos/ 

7 Atualizadas até o dia 30 de maio. 

8 Dados postados na recém criada seção sobre a COVID-19 no website do CNJ: https://www.cnj.jus.br/sistema-

carcerario/covid-19/  

9 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/06/Monitoramento-CNJ-GMFs-Covid-19-26.06.pdf 

10 http://gmf.tjrj.jus.br/censo-sistema-socioeducativo 

http://observatorioseguranca.com.br/uma-semana-17-mortos/
https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/covid-19/
https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/covid-19/
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/06/Monitoramento-CNJ-GMFs-Covid-19-26.06.pdf
http://gmf.tjrj.jus.br/censo-sistema-socioeducativo
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As medidas em meio aberto (liberdade assistida ou prestação de serviço comunitário) 

continuam suspensas, sem apoio dos Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social (CREAS); assim como as medidas de semiliberdade. A medida de suspensão se deu por 

determinação judicial da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas (VEMSE), a pedido 

da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPGE/RJ). A decisão vem sendo renovada 

periodicamente, acompanhando as medidas restritivas de circulação por parte do governo 

estadual. Até a data de edição deste documento, o prazo para retomada do cumprimento seria 

em 27 de julho de 2020. 

Em outros estados as medidas também estão suspensas, garantindo a saúde e integridade 

dos/as adolescentes em cumprimento de medida e dos/as técnicos/as da rede assistencial. Em 

alguns destes, contudo, há acompanhamento não-presencial a estes/as adolescentes, 

principalmente no que tange ao cumprimento das medidas em meio aberto. Inclusive, 

acreditamos que esta seja a melhor maneira de dar suporte aos adolescentes em cumprimento de 

medida e suas famílias neste momento.  

 Um ponto sensível, já abordado na NT Conjunta nº 1/2020, é a realização de audiências 

virtuais no sistema socioeducativo. Até o começo de maio não se tinha uma diretriz unificada 

sobre a realização dessas teleaudiências no TJRJ, apesar do Provimento nº 36/2020, expedido 

pela Corregedoria do TJRJ em 28 de abril. Por ser recente, muitas das comarcas vinham agindo 

de diferentes formas. Ocorre que já se passaram dois meses da expedição deste Ato Normativo 

que liberou realização de audiências de apresentação e/ou continuação de adolescentes por 

videoconferência nos órgãos do sistema de justiça.  

 Assim, entramos em contato com as 77 comarcas do Estado do Rio de Janeiro por meio 

de email para entender se o cenário mudou em relação à primeira pesquisa realizada. 

Novamente, foi questionado se: (1) estavam sendo realizadas audiências, por videoconferência, 

para audiências de apresentação; (2) estavam sendo realizadas audiências de continuação. Com 

isso, obtivemos os números a seguir: 

 



5 

   

 

 

 

Os números apresentados mostram que, apesar da recente renovação da recomendação 

nº 62 do CNJ por mais 90 dias no último dia 12 de junho,11 o número de varas que abertamente 

admitem estar realizando audiências virtuais não só aumentou (de 2 para 11) como se igualou 

ao de varas que declararam não estar realizando-as, contrariando o que vem expresso no 

documento do Conselho Nacional de Justiça. A discricionariedade se evidencia também na 

manutenção de uma comarca que se manifesta atestando que realiza somente audiência una para 

apresentação e continuação e em duas que não quiseram prestar informações, indicando o 

redirecionamento das questões para a Corregedoria do TJRJ. 

Com o aumento do número de comarcas que não responderam nosso contato (de 41 para 

51), fica a preocupação quanto às medidas adotadas pela grande maioria dos juízos, sem 

qualquer segurança jurídica ou garantia de que os direitos dos adolescentes serão respeitados no 

caso de sua apreensão. Ainda, esses dados informados pelas comarcas se tornam mais 

alarmantes por irem de encontro ao que é pontuado pelos recentes posicionamentos públicos do 

Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais (CONGEDE)12 e da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos,13 contrários às audiências virtuais para tratar de jovens em 

conflito com a lei mesmo nos caso das audiências de custódia. Ambas as notas se posicionam 

em defesa das audiências de custódia e contra sua realização por videoconferência, declarando 

que sua realização por meio virtual significaria a negação do próprio instituto e expondo sua 

preocupação com o esvaziamento dos mecanismos de defesa dos jovens.  

Preocupados com essa possibilidade de intensificação das arbitrariedades voltadas aos 

adolescentes, que é a regra mesmo em tempos de normalidade, voltamos a questionar as 

comarcas contatadas também quanto ao respeito ao prazo legal de 45 dias estabelecido para a 

internação provisória. Caso a resposta à pergunta (2) fosse positiva, indagamos, ainda, se (3) 

estavam realizando videoconferência também para as audiências de continuação, ou, caso a 

resposta à pergunta (2) fosse negativa, questionamos se estavam liberando os adolescentes da 

internação provisória após o prazo legal. 

As comarcas que responderam não estar realizando videoconferência foram unânimes 

em relatar que não o fazem por não terem adolescentes nessas condições desde o início da 

                                                      
11 https://www.cnj.jus.br/cnj-renova-recomendacao-n-62-por-mais-90-dias-e-divulga-novos-dados/ 

12 http://www.condege.org.br/publicacoes/noticias/nota-publica-a-favor-das-audiencias-de-custodia-e-contra-sua-

realizacao-por-videoconferencia 

13 https://twitter.com/CIDH/status/1275525562895863809 

https://www.cnj.jus.br/cnj-renova-recomendacao-n-62-por-mais-90-dias-e-divulga-novos-dados/
http://www.condege.org.br/publicacoes/noticias/nota-publica-a-favor-das-audiencias-de-custodia-e-contra-sua-realizacao-por-videoconferencia
http://www.condege.org.br/publicacoes/noticias/nota-publica-a-favor-das-audiencias-de-custodia-e-contra-sua-realizacao-por-videoconferencia
https://twitter.com/CIDH/status/1275525562895863809
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pandemia, à exceção de uma, que afirmou não estar realizando audiências por estar efetuando a 

liberação. Já entre as que responderam positivamente, apenas 3 (três) afirmaram respeitar o 

prazo legal de liberação, enquanto as demais se abstiveram da questão. Sem que recebêssemos 

maiores detalhes quanto à oitiva de testemunhas e à presença de familiares, diante das 51 

(cinquenta e uma) comarcas (67% das contatadas) que se mantiveram silentes, a falta de uma 

diretriz comum e de transparência com a sociedade em relação às medidas adotadas com as 

crianças e adolescentes pelos tribunais permanece sendo uma das preocupações latentes desta 

Nota Técnica. 

A internação provisória, a despeito de ser medida excepcional perante o cenário 

pandêmico, acaba se tornando praticamente uma regra nas audiências de apresentação, 

respeitado o prazo legal de 45 (quarenta e cinco dias) pelos juízos de conhecimento infracionais. 

A maioria dos atos é considerado grave para justificar, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a 

internação provisória de adolescentes. 

Nesse sentido, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude 

Infracional da Capital na Recomendação nº 1/2020,14 traz uma série de direcionamentos sobre 

adoção de medidas contra o coronavírus intra-muros. No entanto, o órgão do Ministério Público 

responsável pelo monitoramento de processos individuais de prática de ato infracional acaba 

agindo de forma incoerente com o que se entende por cuidado dos adolescentes em conflito com 

a lei. Assim, este órgão, contrariando inclusive a Promotoria de Tutela Coletiva, inconformado 

em liberar os/as adolescentes após o prazo legal, continua recorrendo de tais decisões, 

requerendo, em contrário do que estabelece o ECA, a extensão do prazo de internação 

provisória. Isto acaba por configurar o desvirtuamento da medida socioeducativa e de seu 

caráter precipuamente pedagógico, pois acaba assemelhando-se ao sistema carcerário adulto, em 

que somente se busca a punição pelo ato praticado. 

O Provimento n° 36/2020 foi editado no dia 28 de abril de 2020 pela Corregedoria Geral 

de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para dispor das teleaudiências no 

âmbito do sistema prisional adulto e, também, do socioeducativo, com foco nas audiências de 

apresentação dos adolescentes. Ocorre que tal ato administrativo do TJRJ, ao liberar audiências 

virtuais para adolescentes em conflito com a lei, incorre em diversos vícios, não só formais por 

vício de iniciativa de competência privativa, mas também materiais. A doutrina da proteção 

integral dos adolescentes é claramente violada, principalmente no que tange ao resguardo da 

                                                      
14 http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/recomendao_covid19_educao__distncia_escolas_estaduais.pdf 

http://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/recomendao_covid19_educao__distncia_escolas_estaduais.pdf
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imagem e identidade dos adolescentes acusados da prática de ato infracional, já que não há 

como garantir segurança na plataforma ciscoweb utilizada pelo Tribunal. Ademais, a dificuldade 

da presença virtual dos responsáveis e, até mesmo, a dificuldade de comunicação prévia com o 

adolescente, dificultando o contraditório e ampla defesa, são pontos cruciais e problemáticos do 

Provimento n° 36/2020.  

A resposta das Comarcas que relataram estar liberando os adolescentes internados 

provisoriamente, apenas reforça que a aplicação de outras medidas é possível. A prática da 

aplicação da medida de internação por meio de audiência virtual é hipótese, portanto, que não 

deveria ser aplicada, enquanto outras medidas são possíveis, tais quais (1) a liberdade assistida 

para atos infracionais sem utilização de violência ou grave ameaça à pessoa; (2) a internação 

domiciliar para os demais atos infracionais. Estas não são medidas inovadoras. A liberdade 

assistida tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 90, inciso VI.  

Inclusive, ela deveria ser a regra para o cumprimento do fim pedagógico da medida em atos 

infracionais que não sejam de violência ou grave ameaça à pessoa. A internação domiciliar, por 

sua vez, foi amplamente adotada pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas quando o 

Supremo Tribunal Federal limitou o número de adolescentes máximos suportado pelas unidades 

de privação de liberdade de adolescentes.  

A DPGE/RJ tentou questionar tal Provimento no CNJ para parar as audiências virtuais 

no sistema prisional e socioeducativo, no entanto o Procedimento de Controle Administrativo 

foi negado. Contudo, o CNJ já se posicionou em Nota oficial sobre audiências de apresentação, 

além da Recomendação nº 62, reafirmando a escolha por medidas desinternadoras:  

   

“Ante o grave cenário causado pela pandemia e a notória vulnerabilidade das 

pessoas privadas de liberdade neste contexto, reitera-se que os juízes e 

Tribunais façam valer a máxima racionalização da medida de internação 

provisória, decretando-a apenas em hipóteses de atos infracionais de severa 

gravidade e quando absolutamente não recomendável a manutenção do 

adolescente em liberdade, tal como já delineado por este Conselho no art. 2º de 

sobredita recomendação. Em ocorrendo casos tais, e atento aos princípios da 

proteção integral e da prioridade absoluta que sustentam o arcabouço 

normativo atinente à infância e juventude em nosso país, é recomendável que a 

audiência de apresentação dos adolescentes privados provisoriamente de 

liberdade continue a ser realizada presencialmente, caso tal medida se mostre 

viável à luz dos protocolos sanitários expedidos pelas autoridades de saúde 

para a pandemia da COVID-19. Sendo impossível a realização presencial da 

audiência de apresentação, os juízes decidirão, caso a caso, sobre suspender, 

fundamentadamente, a realização da Audiência de Apresentação prevista no 

art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eventual suspensão, como é 

cediço, de caráter excepcional, deverá perdurar apenas durante o período de 
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restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em 

observância ao contexto local de disseminação do vírus, devendo ser realizada 

tão logo haja o retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça. 

(...)”.15 

 

Cabe apontar que existe uma disputa política em jogo: a compreensão de que a justiça é 

um serviço essencial e por isso deve funcionar presencialmente, respeitando todos os 

parâmetros de proteção estabelecidos pela OMS. Conforme apontado pela Agenda Nacional 

pelo Desencarceramento, a realização de audiências por chamada de vídeo importam na 

violação dos princípios constitucionais e processuais para a garantia de uma defesa justa, 

representando uma grave violação aos direitos daqueles que já são historicamente 

marginalizados e “selecionados” pelas políticas repressivas de Estado16. Se a justiça infracional 

é fundada no respeito ao melhor interesse da criança e do adolescente, sem dúvidas, a garantia 

de uma defesa efetivamente justa deve ser prezada. 

As atitudes institucionais relatadas anteriormente, somente ratificam o que se trouxe na 

NT Conjunta nº1/2020 sobre a opção política de colocar em risco a saúde dos/as adolescentes 

ingressantes no sistema e, principalmente, daqueles/as que já estão lá dentro. É de notório saber 

que as unidades são precárias, com pouca ventilação, sem acesso eficiente ao sistema único de 

saúde, tornando difícil o isolamento de adolescentes com suspeita de contágio intra-muros ou, 

até mesmo, seu atendimento médico em caso grave. Neste sentido, destaca-se um trecho do 

relatório do MECPT/RJ:  

 

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

DEGASE não são capazes de efetivar essas orientações. Historicamente 

em nossos relatórios de inspeção, colocamos os problemas em relação a 

ventilação, aeração, umidade e mofo, além da superlotação. Os 

alojamentos são pequenos e cheios e é impossível garantir, nas 

condições atuais, espaços ventilados, abertos e livre de grande 

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

Além disso, inúmeras vezes o Mecanismo denunciou a falta ou 

                                                      
15 https://www.cnj.jus.br/nota-oficial-sobre-audiencia-de-apresentacao-eca/ 

16 Para mais informações sobre esse debate, acompanhar as redes sociais da Agenda Nacional pelo 

Desencarceramento, onde há notas, vídeos e cards, como os do link a seguir, debatendo a problemática da 

utilização de videoconferências na justiça criminal, sendo possível estabelecer um paralelo com a infracional para 

refletir acerca dos impactos que podem ser gerados pelo estabelecimento de tal medida: 

https://www.facebook.com/desencarcerabr/posts/166662408196460?__xts__%5B0%5D=68.ARC1WC9UMTA--

oCEHs-QLkcJNiYif_WQkWR42Rd7Lkaawr_yGX-SGgoDcT8cWSC1-hfqq6P5sX24csxTDC_DDexikI-

v2YDCIqN5ll2d2t1K35ww4_YBwUqsWHbHQD3VdQGPYA2VeiK6DhUZM6uuhGVjitL22OgVy5gebo5RHxT_

AI_zfORFhoz1DlLg4uuQkh0ZoojUu5wB_QdtJ5J7SvByqx7_pNsH3jTpMa6FdNng3CV2PbkxE7--

wfo41o2d5yL0BQEKjS75iHj2HavDzhoGloSNBvSa7Hi-

Tppot075UbgoAN1_PVXPXk64i4N2nwVeM3_D5LfgwAcvYhJJyvE&__tn__=-R  

https://www.cnj.jus.br/nota-oficial-sobre-audiencia-de-apresentacao-eca/
https://www.facebook.com/desencarcerabr/posts/166662408196460?__xts__%5B0%5D=68.ARC1WC9UMTA--oCEHs-QLkcJNiYif_WQkWR42Rd7Lkaawr_yGX-SGgoDcT8cWSC1-hfqq6P5sX24csxTDC_DDexikI-v2YDCIqN5ll2d2t1K35ww4_YBwUqsWHbHQD3VdQGPYA2VeiK6DhUZM6uuhGVjitL22OgVy5gebo5RHxT_AI_zfORFhoz1DlLg4uuQkh0ZoojUu5wB_QdtJ5J7SvByqx7_pNsH3jTpMa6FdNng3CV2PbkxE7--wfo41o2d5yL0BQEKjS75iHj2HavDzhoGloSNBvSa7Hi-Tppot075UbgoAN1_PVXPXk64i4N2nwVeM3_D5LfgwAcvYhJJyvE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/desencarcerabr/posts/166662408196460?__xts__%5B0%5D=68.ARC1WC9UMTA--oCEHs-QLkcJNiYif_WQkWR42Rd7Lkaawr_yGX-SGgoDcT8cWSC1-hfqq6P5sX24csxTDC_DDexikI-v2YDCIqN5ll2d2t1K35ww4_YBwUqsWHbHQD3VdQGPYA2VeiK6DhUZM6uuhGVjitL22OgVy5gebo5RHxT_AI_zfORFhoz1DlLg4uuQkh0ZoojUu5wB_QdtJ5J7SvByqx7_pNsH3jTpMa6FdNng3CV2PbkxE7--wfo41o2d5yL0BQEKjS75iHj2HavDzhoGloSNBvSa7Hi-Tppot075UbgoAN1_PVXPXk64i4N2nwVeM3_D5LfgwAcvYhJJyvE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/desencarcerabr/posts/166662408196460?__xts__%5B0%5D=68.ARC1WC9UMTA--oCEHs-QLkcJNiYif_WQkWR42Rd7Lkaawr_yGX-SGgoDcT8cWSC1-hfqq6P5sX24csxTDC_DDexikI-v2YDCIqN5ll2d2t1K35ww4_YBwUqsWHbHQD3VdQGPYA2VeiK6DhUZM6uuhGVjitL22OgVy5gebo5RHxT_AI_zfORFhoz1DlLg4uuQkh0ZoojUu5wB_QdtJ5J7SvByqx7_pNsH3jTpMa6FdNng3CV2PbkxE7--wfo41o2d5yL0BQEKjS75iHj2HavDzhoGloSNBvSa7Hi-Tppot075UbgoAN1_PVXPXk64i4N2nwVeM3_D5LfgwAcvYhJJyvE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/desencarcerabr/posts/166662408196460?__xts__%5B0%5D=68.ARC1WC9UMTA--oCEHs-QLkcJNiYif_WQkWR42Rd7Lkaawr_yGX-SGgoDcT8cWSC1-hfqq6P5sX24csxTDC_DDexikI-v2YDCIqN5ll2d2t1K35ww4_YBwUqsWHbHQD3VdQGPYA2VeiK6DhUZM6uuhGVjitL22OgVy5gebo5RHxT_AI_zfORFhoz1DlLg4uuQkh0ZoojUu5wB_QdtJ5J7SvByqx7_pNsH3jTpMa6FdNng3CV2PbkxE7--wfo41o2d5yL0BQEKjS75iHj2HavDzhoGloSNBvSa7Hi-Tppot075UbgoAN1_PVXPXk64i4N2nwVeM3_D5LfgwAcvYhJJyvE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/desencarcerabr/posts/166662408196460?__xts__%5B0%5D=68.ARC1WC9UMTA--oCEHs-QLkcJNiYif_WQkWR42Rd7Lkaawr_yGX-SGgoDcT8cWSC1-hfqq6P5sX24csxTDC_DDexikI-v2YDCIqN5ll2d2t1K35ww4_YBwUqsWHbHQD3VdQGPYA2VeiK6DhUZM6uuhGVjitL22OgVy5gebo5RHxT_AI_zfORFhoz1DlLg4uuQkh0ZoojUu5wB_QdtJ5J7SvByqx7_pNsH3jTpMa6FdNng3CV2PbkxE7--wfo41o2d5yL0BQEKjS75iHj2HavDzhoGloSNBvSa7Hi-Tppot075UbgoAN1_PVXPXk64i4N2nwVeM3_D5LfgwAcvYhJJyvE&__tn__=-R
https://www.facebook.com/desencarcerabr/posts/166662408196460?__xts__%5B0%5D=68.ARC1WC9UMTA--oCEHs-QLkcJNiYif_WQkWR42Rd7Lkaawr_yGX-SGgoDcT8cWSC1-hfqq6P5sX24csxTDC_DDexikI-v2YDCIqN5ll2d2t1K35ww4_YBwUqsWHbHQD3VdQGPYA2VeiK6DhUZM6uuhGVjitL22OgVy5gebo5RHxT_AI_zfORFhoz1DlLg4uuQkh0ZoojUu5wB_QdtJ5J7SvByqx7_pNsH3jTpMa6FdNng3CV2PbkxE7--wfo41o2d5yL0BQEKjS75iHj2HavDzhoGloSNBvSa7Hi-Tppot075UbgoAN1_PVXPXk64i4N2nwVeM3_D5LfgwAcvYhJJyvE&__tn__=-R
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racionamento de água e sabonetes no DEGASE. Entendemos que a 

forma ideal de garantir uma melhor prevenção da entrada do 

coronavírus no sistema, é, com o apoio do Sistema de Justiça, 

incidindo em aplicações de medidas em meio aberto”.17 

 

Por fim, a Recomendação 62 do CNJ orienta a criação de comitê para o enfrentamento à 

COVID-19 com diferentes integrantes do sistema de justiça infantojuvenil, do governo, dos 

conselhos de direito e da sociedade civil. Este grupo, em tese, é responsável por compartilhar as 

informações com o CNJ, por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas – DMF.18 No entanto, desde a NT Conjunta 

nº 1/2020 até o presente momento, não há notícias de participação da sociedade civil e não 

encontramos as informações a serem encaminhadas ao CNJ publicizadas. 

 

4. DEGASE: panorama geral de maio a julho 

 

Quanto às unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de internação no Rio de 

Janeiro, gerenciadas pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas, ocorreram mudanças 

desde que foi editada a NT Conjunta nº 1, no começo de maio. Foram elaborados planos para 

regularizar a situação das visitas familiares por meio online e acesso à educação à distância 

(EaD), mas algumas questões relacionadas à saúde mental dos adolescentes, fluxo de 

atendimento de saúde e transparência de informações, continuam sendo pontos problemáticos.  

Em relação ao acesso à educação, a DPGE/RJ em conjunto com o MPRJ ajuizaram ação 

civil pública para garantir o acesso às aulas, na modalidade EaD, como tem sido para todos os 

outros estudantes extra-muros, durante este período. Desta forma, por decisão judicial da Vara 

de Execuções de Medidas Socioeducativas, estão sendo disponibilizados vídeos curtos de 

conteúdo pedagógico, porém, a maior parte sobre a pandemia de COVID-19. As atividades 

socieducativas, porém, continuam suspensas. 

A comunicação dos adolescentes aos seus familiares foi regulamentada através da 

Portaria nº 839 de 25 de maio de 2020. Deste modo, o DEGASE atualmente está estruturado 

para realizar vídeo-chamadas para os familiares dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação. A realização das referidas chamadas são monitoradas pelo 

Ministério Público, para que o acesso a comunicação possa ser garantido a todos. 

Temos notícia que o DEGASE também tem garantido a higienização do espaço físico, 

                                                      
17 ALERJ. Relatório COVID-19 no sistema socioeducativo. MECPT/RJ, 2020, p. 17 e 20.  

18  CNJ. Recomendação nº 62. Art. 14. 
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bem como disponibiliza equipamentos de higiene aos profissionais e adolescentes. Os 

atendimentos da equipe técnica têm ocorrido, porém, em dias diferenciados a fim de resguardar 

a saúde dos profissionais. 

A situação de atendimento médico, em especial àquele destinado a assegurar a saúde 

mental dos adolescentes encontra-se em situação precária. Segundo relatos feitos no Conselho 

de Direitos de Crianças e Adolescentes do Estado do Rio de Janeiro, a equipe de saúde do 

DEGASE contava com cinco médicos, no entanto, hoje apenas um médico segue realizando os 

atendimentos às unidades de internação. Por outro lado, há relatos de familiares de que seus 

filhos se encontram em estado depressivo grave, sem que lhes tenha sido prescrita medicação 

adequada. Assim, a situação da saúde mental continua a ser negligenciada, como se observa. 

Neste sentido, confira-se trecho do Relatório do MEPCT/RJ: 

 

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

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

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

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

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

de atividades dentro das unidades socioeducativas, gerando maior ociosidade 

aos adolescentes, assim como pela falta de informação sobre a situação de 

saúde e financeira de seus familiares, o que, por sua vez, também produz 

ansiedade. É extremamente relevante que se construa ações que possam 

garantir o acesso a atividades educativas, lúdicas e de cultura e lazer, 

apostando na capacidade criativa e disponibilidade de cada funcionário das 

unidades, com o intuito de provocar a diminuição das tensões e potenciais 

conflitos no espaço.19 

 

Em reunião virtual que ocorreu em 25/06/2020, organizada pelo CEDECA RJ e a 

AMAR – Associação de Mães e Amigos da Criança e do Adolescente em Risco, familiares de 

adolescentes em cumprimento de medida de internação puderam elaborar questionamentos e 

denúncias à representantes da Defensoria Pública, Ministério Público, Comissão de Direito 

Socioeducativo – OAB/RJ, Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de 

Janeiro – MEPCT/RJ. 

Dentre os principais assuntos relatados pelos familiares temos denúncia de celulares e 

objetos perfurantes encontrados numa cela de adolescentes no CENSE D. Bosco; revistas aos 

pertences levados pelas famílias, e o não recebimento de alguns pertencentes pelos respectivos 

adolescentes; falta de materiais de higiene (papel higiênico, sabonete e água) para adolescentes; 

atrasos na conclusão dos relatórios técnicos de adolescentes que aguardam decisão de 

                                                      
19 ALERJ. Relatório COVID-19 no sistema socioeducativo. MECPT/RJ, 2020, p. 22. 



11 

   

 

 

reavaliação de medida. Na mesma reunião, a Defensoria Pública informou que tem realizado os 

atendimentos dos adolescentes de forma não presencial, através de vídeo chamadas. O 

Ministério Público, por sua vez, relatou que as fiscalizações tem ocorrido de forma remota, 

através das câmeras alocadas nas unidades. 

O Ministério Público expressou, ainda, que o CENSE/GCA atualmente está reservado 

para receber adolescentes que chegam ao DEGASE, para que permaneçam alguns dias em 

espaço físico diferenciados dos demais, a fim de evitar a propagação da pandemia. Somente 

após esse período os adolescentes são encaminhados para o cumprimento de medida de 

internação nas demais unidades de internação. 

As visitas de inspeção de Juízes da Vara da Infância, Ministério Público e Defensoria 

Pública, estão institucionalmente suspensas, o que vem causando preocupação em relação a 

práticas de torturas. Ademais, os atendimentos realizados pela DPGE/RJ, sempre constam com 

a presença de um técnico ou de agente socioeducativo, o que acaba sendo problemático no 

momento de denúncia dos adolescentes de possíveis práticas de tortura intra-muros.                      

Desde o começo do período em que se decretou a pandemia, em março, até julho, 

ocorreram duas rebeliões em unidades do DEGASE, no Centro de Socioeducação Dom 

Bosco2021, em abril, e na unidade de Volta redonda, em junho.22 A este respeito, acreditamos 

ainda que a falta de informação e a falta de cuidado com a saúde mental são as principais razões 

pelas quais os adolescentes internados se rebelaram. Importante ressaltar que, diante da situação 

de isolamento recomendadas pela saúde pública, os adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas de internação possuem como único canal de comunicação com o mundo 

externo, os informes das respectivas unidades em que cumprem suas medidas.  

Tivemos informações concretas acerca dos planos e ações que estão sendo 

desempenhados pelo DEGASE ao participar, no dia 28 de maio, de uma reunião extraordinária 

sobre o socioeducativo, organizada pelo Comitê para Prevenção de Homicídios de 

Adolescentes no Rio de Janeiro. Na reunião, estava presente o diretor do DEGASE, a diretora 

da DIESP da SEEDUC, além de representantes do Ministério Público, da Comissão do 

Socioeducativo da OAB e do Movimento Moleque. Nesta reunião, pudemos ter acesso às 

ações do DEGASE sobre direito à educação; direito à saúde; direito à convivência familiar; e 

                                                      
20 https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/04/5899984-jovens-colocam-fogo-em-alojamento-do-degase-na-

ilha.html 

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

internacao-para-menores-na-ilha-do-governador.ghtml 

22 https://tribunasf.com.br/42897-2/ 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/04/5899984-jovens-colocam-fogo-em-alojamento-do-degase-na-ilha.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/04/5899984-jovens-colocam-fogo-em-alojamento-do-degase-na-ilha.html
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/18/pm-do-rj-e-acionada-para-rebeliao-em-unidade-de-internacao-para-menores-na-ilha-do-governador.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/18/pm-do-rj-e-acionada-para-rebeliao-em-unidade-de-internacao-para-menores-na-ilha-do-governador.ghtml
https://tribunasf.com.br/42897-2/
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fluxos com o sistema de justiça, dos adolescentes privados de liberdade.  

Há avanço nas ações no que tange à regulamentação da visitação de familiares, à volta 

às aulas na modalidade EaD por decisão judicial – que se restringe à temas relacionados à 

COVID-19 – e ao plano colaborativo da saúde dos privados de liberdade do Estado do Rio de 

Janeiro durante o período pandêmico. Ainda resta a problemática de possíveis práticas de 

tortura e da falta de transparência acerca do número de contaminados e mortes decorrente da 

contaminação por COVID-19. 

 

5. Conclusão 

  

Constatamos, com todo o exposto, que há reiterado descumprimento das recomendações 

internacionais e nacionais no que tange aos/às adolescentes privadas de liberdade para 

prevenção e enfrentamento à COVID-19 intra-muros. Ocorre que, mesmo o DEGASE sendo 

conhecido por sua precariedade no tocante à execução de medidas socioeducativas de 

internação, o cenário se vê agravado e ainda mais frágil pela pandemia global.  

Em alguns pontos se notam falhas substanciais, indo em choque às recomendações 

internacionais e nacionais: (i) dever à informação e transparência por parte dos órgãos 

governamentais do estado do Rio de Janeiro; (ii) realização de audiências virtuais; (iii) 

concretização do fluxo de cuidados de saúde para dentro do sistema; (iv) fiscalizações. 

Em relação ao ponto (i), pontua-se a falta de informações oficiais e publicizadas sobre o 

fluxo de entrada e saída de adolescentes das unidades do sistema socioeducativo, desde que o 

estado de calamidade pela pandemia foi decretado no Rio de Janeiro, e sobre a participação da 

sociedade civil no comitê para o combate ao coronavírus dentro do GMF no TJRJ.  

Em relação ao ponto (ii), percebe-se que a prática das audiências virtuais têm graves 

defeitos, tais quais a falta de participação dos familiares, a dificuldade de contato da defesa com 

os/as adolescentes acusados da prática do ato infracional e a possível exposição da imagem e 

identidade do/a adolescente acusado/a da prática de ato infracional. Portanto, é de se concluir 

que esta prática é violadora de direitos e não deve se perpetuar nem durante, nem após o período 

de isolamento social.   

O ponto (iii) já era um problema antes mesmo da decretação do contexto de pandemia. 

Agora, vê-se agravado pela falta de profissionais suficientes na preservação e atendimento à 

saúde não só dos/as adolescentes privados de liberdade, mas também dos/as técnicas e agentes 

socioeducativos que transitam dentro das unidades de internação. Ademais, as unidades de 

internação nã constam com profissionais suficientes para cuidar das questões relacionadas à 
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saúde mental dos/as adolescentes. 

Por fim, o ponto (iv) causa enormes preocupações, no que tange à perpetuação de 

práticas de tortura dentro das unidades socioeducativas. Com a falta de informações oficiais, 

mais uma vez, não se sabe a periodicidade em que vem correndo as fiscalizações às unidades de 

internação, criando um ambiente propício à perpetuação de práticas abusivas pelo Estado:  

 

Na sexta-feira, dia 05 de maio deste ano, também foi realizada reunião com 

membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com a presença 

do MEPCT/RJ e diversas organizações que compõem o Comitê Estadual de 

Prevenção e Combate a Tortura e familiar de adolescente vítima de tortura e 

homicídio no DEGASE, em busca de garantir a responsabilização dos agentes 

pela prática de tortura e maus tratos contra adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa no estado. Há de se destacar que o MEPCT/RJ e seus 

parceiros vêm reiteradamente denunciando a sistematicidade da violência 

institucional nas unidades socioeducativas fluminenses. Na reunião foram 

expostos uma série de casos ocorridos ao longo dos últimos anos, cuja 

responsabilização dos agentes ainda não foi efetivada, muitos destes ainda 

encontrandose nas unidades do estado. Ao fim da reunião foi assumido o 

compromisso pelo MPERJ de intensificação de suas ações no campo criminal, 

incluindo o monitoramento dos casos mapeados pelas instituições e 

organizações presentes.23 

 

Segundo os relatos e informações coletadas e manifestadas acima, podem-se apontar que 

o sistema de justiça fluminense insiste aprisionar adolescentes em locais que deveriam cumprir 

finalidade pedagógica para, simplesmente, buscar uma pretensão punitiva por possíveis atos 

praticados. Deve-se entender que o contrário da internação não é a impunidade, mas, sim, a 

possibilidade de resguardar o direito à vida de adolescentes, em sua maioria, negros, de baixa 

renda e periféricos, durante período pandêmico como o que se enfrenta, ao invés de, por vias 

transversas, perpetuar política de genocídio ao reforçar a exclusão social destes jovens.  

 

                                                      
23 ALERJ. Relatório COVID-19 e Sistema Socioeducativo. MECPT/RJ, p. 51.  


