
                                                                   

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO
PASSARÉ – JULHO DE 2020

1. Informações gerais

Inicialmente, importa destacar alguns fatores motivadores da escolha do

Centro  Socioeducativo  Passaré  (CSP),  localizado  em  Fortaleza  (CE), para  a

realização  da  inspeção.  Em  23/03/20  ocorreu  na  referida  Unidade  o  óbito  do

adolescente  Douglas  Vieira  da  Silva,  de  17  anos.  Com  Douglas,  já  são  10

adolescentes mortos em Unidades Socioeducativas do Estado do Ceará desde o final

de 2015,1denotando o estado de graves violações no sistema. 

Além disso,  a referida Unidade de Atendimento Socioeducativo já havia

sido inspecionada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, por meio do Núcleo de

Atendimento  aos  Jovens  e  Adolescentes  em Conflito  com a  Lei  (NUAJA),  no  dia

26/03/202.  À  época  foram  feitas  diversas  recomendações  à  Superintendência  do

Sistema  Estadual  de  Atendimento  Socioeducativo  (SEAS)  no  sentido  de  serem

garantidas medidas adequadas de prevenção ao novo coronavírus (COVID-19).

Desse modo,  a realização  da inspeção objetivou  garantir  o  seguimento

daquela anteriormente realizada pela Defensoria Pública, de modo que fosse possível

aferir  os impactos da pandemia do coronavírus no funcionamento da Unidade,  em

especial  a  adoção  de  medidas  de  prevenção  à  propagação  do  novo  coronavírus

(COVID-19) e a garantia dos direitos dos adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativa.

Assim,  na  manhã  do  dia  15/07/20  foi  realizada  inspeção  no  Centro

Socioeducativo  Passaré  (CSP),  da  qual  participaram  profissionais  do  Centro  de

1     Disponível  em:  <  http://cedecaceara.org.br/site/index.php/2020/03/24/cedeca-ceara-repudia-a-
morte-de-mais-um-adolescente-no-sistema-socioeducativo-do-estado-do-ceara/> 
2 Disponível  em:  <  http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/defensoria-realiza-inspecao-nos-
socioeducativos-e-encaminha-recomendacoes-de-prevencao-ao-covid-19/> 



                                                                   

Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA Ceará) e da Defensoria Pública do

Estado do Ceará, por meio do Núcleo de Atendimento aos Jovens e Adolescentes em

Conflito com a Lei (NUAJA) e do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da

Infância e da Juventude (NADIJ).

Inicialmente, a equipe responsável pela visita se reuniu com o Diretor da

Unidade,  o  sr.  Sady  Carneiro.  Foram  apresentados  os  objetivos  da  visita  e  a

metodologia  proposta  de  ingressos  às  alas  para  realização  da  escuta  dos

adolescentes a partir de quesitos formulados previamente e relato livre. Para tanto,

fora solicitado um distanciamento mínimo da equipe de socioeducadores durante a

escuta,  de  modo  que  esta  pudesse  ocorrer  da  maneira  mais  reservada  possível.

Ressalta-se que os integrantes da equipe portavam máscara, viseira, touca, além de

que vinham cumprindo rigoroso isolamento domiciliar e não apresentavam qualquer

sintoma de COVID-19. 

Assim, foi informado pelo Diretor que naquela data o Centro estava com 42

adolescentes, dos quais 22 estavam em cumprimento de medida socioeducativa de

internação provisória e 20 em cumprimento de internação, destacando ainda que no

Centro há uma alta rotatividade de adolescentes. A Unidade divide-se em Ala 1 (com

12 dormitórios), Ala 2 (com 12 dormitórios) e Ala Disciplinar (com 2 dormitórios).

Em  seguida,  informou  o  Diretor  que  as  atividades  socioeducativas,

excetuando-se  as  de  Educação,  estavam  ocorrendo  normalmente.  Apesar  disso,

informou que estava prevista para o dia 20/07/20 o início do funcionamento de salas

virtuais na Unidade, com a realização de aulas com professores(as) da Secretaria de

Educação do Estado (SEDUC) e da Secretaria Municipal de Educação (SME). Além

disso, também estaria próximo o início das atividades da Plataforma Edulivre. 

Ademais,  mencionou ainda que estava sendo realizada a ampliação da

sala de jogos e que a quadra da Unidade, que estava sendo reformada no momento

da visita, está há mais de 1 ano sem funcionamento. Ressalta-se que fora observado

que  os  profissionais  responsáveis  pela  reforma  não  utilizavam  Equipamentos  de

Proteção Individual (EPI) no interior da Unidade. Sobre o contato com os familiares, foi

informado  que  estão  sendo  realizadas  chamadas  telefônicas  semanais,  estando



                                                                   

previsto  o início  das  videochamadas para  o dia  20/07/20,  haja  vista que estariam

aguardando a chegada do aparelho celular.

Por fim, ao ser indagado sobre a existência de possíveis casos de COVID-

19, respondeu o Diretor que não ocorreram e que não há adolescentes positivados.

Algumas suspeitas foram identificadas, mas logo foram descartadas. Ressaltou, ainda,

que uma equipe da Cruz vermelha higienizou todos os espaços da Unidade e que

todas as medidas de segurança estão sendo tomadas.

2. Dos  relatos  de  tortura  e  outras  penas  ou  tratamentos  cruéis,
desumanos ou degradantes

Após o contato inicial com a Direção, a equipe da visita iniciou a escuta

dos adolescentes nas alas da Unidade. Inicialmente, cumpre destacar que nem todos

os adolescentes encontravam-se em seus dormitórios quando do início da ida às alas.

Foi explicado pela equipe de socioeducadores que acompanhava o momento que uma

parte dos adolescentes estaria em atividades de lazer. Tal ponto torna-se relevante na

medida em que diversos adolescentes relataram estranhamento com a realização de

atividades naquele dia e horário, atribuindo o fato a presença da equipe de inspeção. 

Foi possível aferir, de maneira generalizada, o relato de que quando os

adolescentes  ingressam na  unidade  são  ameaçados  ou  efetivamente  agredidos  e

avisados de que o "regime" seria diferenciado no CSP e de que "quem manda na casa

são os socioeducadores", em contraposição à autoridade da direção. 

Os adolescentes  que  estão na  Unidade  desde  antes  da  suspensão  das

visitas familiares por motivos sanitários confirmaram que o tratamento foi recrudescido e

passou-se a verificar com constância o uso excessivo da força. Foram relatados os usos

frequentes da sala de vistoria e da "tranca" para a realização dessas agressões quando

do ingresso dos adolescentes na unidade. 

Igualmente,  foi  generalizado o  relato  de que diante  de qualquer  infração

disciplinar ou mínima desobediência a uma ordem de determinados socioeducadores,

os adolescentes são agredidos fisicamente e levados à "tranca", ficando em condições

precárias. Os adolescentes chegaram a apontar as quintas-feiras como o dia no qual as



                                                                   

agressões geralmente ocorrem, destacando o momento da vistoria nos dormitórios. 

Segundo  os  adolescentes,  os  socioeducadores  costumam bater,  xingar

suas  mães  e  humilhá-los,  relatando  ainda  que  nas  agressões  chegam  a  sangrar

bastante. Um elemento presente em parte dos relatos foi de que os socioeducadores

se organizam em grupos para agredir  os  adolescentes,  chegando  muitas  vezes a

constituírem grupos com mais de 10 socioeducadores.

Além disso,  relataram os adolescentes  a existência  de certa  “fama”  da

Unidade  por  essas  práticas,  destacando  que  os  adolescentes  que  ingressam  no

Centro recebem uma “surra” e ficam nus em fileiras, sendo comum serem ouvidos os

gritos daqueles que são agredidos. Relataram, ainda, que alguns adolescentes que

são transferidos também apanham antes da transferência e que esses agentes dizem

que “quem manda aqui é nós, vocês são presos” (sic). 

Ao  serem  indagados  sobre  os  procedimentos  adotados  quando  da

ocorrência de conflitos na Unidade, como a realização de Comissões Disciplinares e

encaminhamento para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), informaram os

adolescentes  que  a  realização  de  tais  procedimentos  ocorre  quase  que

exclusivamente nos casos de conflitos entre os adolescentes, dificilmente ocorrendo

nas situações envolvendo socioeducadores. Ressaltaram que somente nos casos de

agressões “fortes” ocorrem alguns procedimentos, mas que mesmo nessas situações

tais procedimentos ocorreriam apenas quando as marcas das agressões sumissem.

Foi  mencionado  também  que  qualquer  manifestação  mínima  de

descontentamento por parte dos adolescentes é punida com o encaminhamento para

a “Tranca”, com agressões e com a regressão de Ala. Segundo os adolescentes “Tá

muito difícil  o que estamos passando aqui,  é muita opressão” (sic).  Relataram que

falam para as técnicas sobre as violações, mas nada acontece, apontando ainda que o

Diretor é conivente. “Ouvi dizer que o diretor que autoriza esse sistema deles” (sic); “O

diretor  nunca  vem  aqui,  só  falou  com  a  gente  por  que  vocês  estão  aqui”  (sic).

Disseram ainda que não comunicam as situações para as famílias para não causarem

preocupação, mas que sem as visitas o contexto da unidade piorou bastante.



                                                                   

Os  adolescentes  chegaram  a  mencionar  expressamente  o  nome  de  10

socioeducadores  como  responsáveis  pelas  agressões  na  Unidade.  Ressalta-se  que

durante  as  escutas,  apesar  da  solicitação  feita  no  início  da  visita,  diversos

socioeducadores ficaram circulando nas alas, observando e tentando ouvir os diálogos,

o que acabou inibindo em determinados momentos o relato dos adolescentes. Nesse

sentido, destaca-se ainda gravíssimo episódio de intimidação ocorrido durante a visita.

Enquanto parte da equipe da visita se encontrava na Ala I da Unidade, adolescentes

informaram que determinado socioeducador havia passado pelo dormitório e proferido a

seguinte frase: “eles todos vão embora, mas vocês vão ficar”. O fato foi imediatamente

comunicado à Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo

(SEAS) para a adoção das medidas cabíveis.

Ademais,  os  adolescentes  relataram  ainda  a  ocorrência  de  revistas

vexatórias em cada saída dos dormitórios. Conforme denunciado, os adolescentes têm

que tirar a roupa e se agachar cinco vezes seguidas, relatando-se ainda que por vezes

os socioeducadores os seguram com força pelos cabelos. Além disso, relataram ainda

que durante a revista vexatória é dito que a sua não realização poderá ser prejudicial a

elaboração de seus relatórios. Observou-se ainda que os adolescentes que estavam

fora dos dormitórios transitavam nos corredores da Unidade com as mãos para trás e

com a cabeça baixa.

3. Das  condições  de  salubridade  na  Unidade  e  das  medidas  de
prevenção ao novo coronavírus (COVID-19)

Em  relação  às  medidas  de  higienização  do  Centro  Socioeducativo

Passaré (CSP), não ficou claro a partir dos relatos dos adolescentes quais seriam as

rotinas do local. Sobre a limpeza da Ala, relataram que esta é realizada pelos próprios

adolescentes, além de que de vez em quando os socioeducadores varrem. 

Ainda sobre a limpeza dos corredores alas,  os adolescentes referiram

que ela é feita mormente com o uso de vassoura e desinfetante. Alguns mencionaram

a pulverização de uma substância que a direção da unidade informou se tratar de uma

solução com água sanitária, inclusive a partir da parceria com a Cruz Vermelha. No

entanto, não ficou explícita a frequência em que isso se dá.



                                                                   

Informaram também que tem muita sujeira e muitos ratos e que já foram

mordidos por esses animais.  Alguns mostraram as marcas das mordidas,  além do

desenvolvimento  de uma armadilha  com linhas  para matar  os  ratos  quando  estes

entram nos dormitórios. Foi observada a existência de muito lixo na parte lateral que

dá acesso às Alas. Os adolescentes acreditam que os ratos vêm de lá, pois disseram

que há dois meses não ocorre a limpeza desse espaço. 

De  maneira  geral  foram  apresentados  problemas  relacionados  à

higienização dos colchões, com adolescentes expondo feridas e irritações decorrentes

do contato. Também se notou acúmulo de água nos dormitórios, que são escuros,

úmidos, com paredes com diversas inscrições e odor desagradável.  As “camas” de

alvenaria  são rebaixadas,  o que expõe ainda mais os adolescentes a ratazanas e

outros animais. 

De maneira geral, os adolescentes informaram ter acesso à água, mas

que  o  fornecimento  seria  controlado,  e  aos  materiais  de  higiene,  como  sabão,

sabonete  e  creme  dental,  mencionando  problemas  na  entrega  de  aparelhos  de

barbear e na realização dos cortes de cabelo. Sobre a alimentação, disseram que o

pão fornecido é duro e que o almoço veio algumas vezes com o cheiro estranho. 

Em relação à COVID-19, relataram que atualmente não existem casos

suspeitos. Informaram que quando existe suspeita o adolescente fica isolado. Alguns

relataram terem feito teste e outros não. Um adolescente chegou a relatar que teve

sintomas da doença e não foi submetido ao teste nem foi colocado em isolamento.

Disseram, ainda, que não é sempre que os socioeducadores utilizam máscaras nas

Alas e que o uso da touca e da luva raramente ocorre.

Por fim, alguns socioeducadores relataram que não houve nova distribuição

de máscaras e que eles e elas têm se responsabilizado por adquiri-las. Relataram que é

disponibilizado álcool em gel e sabão para a higienização das mãos. Ademais, foram

feitas reclamações quanto à qualidade das refeições na Unidade e que não existiria

local de descanso apropriado,  sendo necessário recorrer muitas vezes à calçada da

unidade para descansar. Ademais, expressaram também a demanda pelo pagamento

de  adicional  de  insalubridade  ou  periculosidade  diante  das  condições  em  que

desenvolvem seu trabalho.



                                                                   

4. Dos  contatos  com  os  familiares,  da  realização  de  atividades
socioeducativas e dos atendimentos na Unidade

Os adolescentes relataram a ausência de realização de vídeo chamadas

na  Unidade,  apontando  ainda  que  os  10 minutos  por  semana de  contato  com os

familiares são insuficientes,  relatando que em algumas oportunidades acabam não

conseguindo utilizar  todo o tempo disponível.  Ademais,  dois  adolescentes estavam

sem contato com os familiares em razão dos dados estarem desatualizados.

Foram apresentados ainda graves relatos de que alguns socioeducadores

ficam próximos ao local de realização das chamadas, conseguindo ouvir as conversas

dos  adolescentes  com  os  seus  familiares.  Esse  fator  foi  apontado  como  um  dos

motivos  de  insegurança  para  que  os  adolescentes  não  apresentassem  aos  seus

familiares relatos de violações que ocorrem no Centro. Foi relatado também que desde

o início da suspensão das visitas só ocorreu 1 (uma) assembleia com os adolescentes,

mas  que  estes  ficariam  com  receio  de  participar  e  apontar  os  vários  problemas

vivenciados.

Em  relação  as  atividades  de  lazer,  os  adolescentes  relataram  que  os

cursos ofertados atualmente não dispõem de vagas suficientes para todos, havendo

uma preferência para aqueles que estão há mais tempo na Unidade. Além disso, as

atividades de lazer só aconteceriam 1 vez por semana, com tempo aproximado de 30

minutos, segundo a maioria dos relatos. As atividades não ocorrem ao ar livre, já que a

quadra teria tido início de sua reforma há pouco.

Foi constante o relato de que a realização de atividades no dia da visita de

inspeção teria se dado pela presença da equipe, mas que o contexto seria de máxima

permanência dos adolescentes nos dormitórios. Outrossim, relatou-se ainda que na

chamada  sala  de  jogos,  na  qual  são  realizadas  atividades  lúdicas  com jogos,  os

adolescentes não teriam acesso a máscaras ou álcool em gel.

Ao serem indagados  sobre os atendimentos  na Unidade,  apresentaram

informações imprecisas sobre a frequência,  com alguns relatos de que dificilmente

aconteceriam.  Em diversos momentos  foi  relatado que o  atendimento  Psicossocial

acontece no momento da própria ligação com os familiares, sendo muitas vezes de



                                                                   

curta  duração.  Apontaram  a  existência  de  profissional  de  enfermagem  que  passa

todos os  dias nas alas,  mas que os atendimentos  médicos  seriam raros.  Por  fim,

apresentaram queixas quanto à dificuldade de terem acesso à Direção da Unidade.

Por fim, conforme relatado inicialmente,  a Direção da Unidade informou

que no dia 20/07/20 seriam iniciadas as atividades letivas por meio de vídeo-aulas e

em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, além de serem

iniciadas  as  videochamadas  com  os  familiares,  tudo  a  ser  explicado  para  os

adolescentes em Assembleia a ser realizada também no dia 20/07/20.

Recomendações

À vista da gravidade do exposto, recomenda-se aos atores do Sistema de

Garantia de Direitos, considerando-se suas atribuições, que:

I-  Em relação às denúncias de tortura e outras penas ou tratamentos

cruéis, desumanos ou degradantes:

a) Seja realizada a apuração das gravíssimas denúncias de tortura e

outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em face dos

adolescentes do Centro Socioeducativo Passaré, considerando-se a gravidade

das denúncias apresentadas, incluindo-se a possível ameaça proferida durante a

realização da inspeção;

b)  Seja  realizada  a  escuta  segura  e  sigilosa  dos  adolescentes  do

Centro  Socioeducativo  Passaré,  considerando-se  os  relatos  de  ausência  de

privacidade  durantes  as  ligações  e  dos  receios  em  denunciar  as  violações

ocorridas  na  Unidade,  identificando-se  ainda  a  realização  de  Comissões

Disciplinares.



                                                                   

II- Em relação às medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-

19) e às condições de salubridade:

a) Seja informada a rotina de higienização da unidade, determinando-

se sua imediata dedetização, a pintura dos dormitórios, as reformas necessárias

para melhoria da salubridade dos dormitórios e a limpeza das áreas internas e

externas da Unidade em que haja acúmulo de lixo;

b) Sejam realizados os atendimentos médicos dos adolescentes que

apresentem  feridas  e  marcas  na  pele  em  decorrência  do  contato  com  os

colchões e da presença de ratos nos dormitórios;

c) Sejam realizados testes para identificação do novo coronavírus em

todos  os  adolescentes  da  Unidade,  garantindo-se  ainda  a  observância  dos

protocolos de isolamento dos adolescentes que apresentem sintomas;

d) Sejam  distribuídos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  para

todos os servidores da Unidade, incluindo-se o fornecimento de máscaras, bem

como sejam garantidos espaços adequados para descanso.

III-  Em  relação  aos  contatos  com  os  familiares,  a  realização  de

atividades socioeducativas e os atendimentos na Unidade:

a) Seja  garantida  a  periodicidade  e  a  duração  adequada  dos

atendimentos psicossociais e médicos dos adolescentes, atentando-se para as

demandas apresentadas pelos socioeducandos, considerando a necessidade de

garantir medidas preventivas ao novo coronavírus (COVID-19); 

b) Seja garantia a comunicabilidade de todos os adolescentes com

seus familiares, levando-se em consideração a demanda apresentada por maior

tempo de contato, bem como das garantias de privacidade durante os contatos e

da realização de videochamadas;

c) Sejam  promovidas  atividades  socioeducativas  externas  aos

dormitórios  em  condições  de  segurança  sanitária,  garantindo-se  sua

periodicidade  e  duração  adequadas  e  observando-se  a  não  exclusão  de

adolescentes;
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