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INTRODUÇÃO  

 

Este documento é uma reunião de reportagens noticiadas na mídia, ainda que sem reunir 

todas as ocorrências que não foram noticiadas por ela. É sabido por todos os servidores que as 

instituições de mídia e as próprias instituições públicas fazem de tudo para que a maioria dos 

casos que ocorrem não sejam tornados públicos. Os servidores, dentro da atual política de 

atenção e proteção total ao jovem em situação de conflito com a lei, foram abandonados dentro 

das unidades, entregues à própria sorte, frente a adolescentes com comprovado grau de 

periculosidade. 

 

É certo investir somente em educação para os internos, abandonando a segurança dos 

trabalhadores? Serão os servidores meros números, dentro de uma política onde é aceitável o 

trabalhador morrer, ser agredido e adoecer, enquanto as políticas públicas são em sua totalidade 

voltadas para o interno? O trabalhador que cuida do interno não merece igual proteção e 

investimento? A atuação do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, dos 

mecanismos de garantia de direitos e dos órgãos de direitos humanos, além das três esferas do 

governo, se limita aos direitos de quem comete ato infracional? É com esse abandono e 

desigualdade no apoio que queremos construir uma política realmente eficaz no atendimento 

socioeducativo? São essas indagações que nos levam a apresentar este documento, que contém 

as notícias mais recentes que chegaram a serem veiculadas na mídia, com mortes e agressões 

a funcionários, além de casos diversos de motins, fugas, rebeliões e tentativas de homicídio. 
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1. Agentes Mortos 

1.1  Diretor de unidade do Degase é assassinado a tiros no Rio 

Presidente do Sindicato do Degase, João Rodrigues, disse acreditar que vítima 

tenha sido reconhecida por ex-internos. 

 

Por: Inácio Loyola, do R7*, com informações da Record TV Rio 

Publicado: 21/03/2022 - 18H54 

 

O diretor de uma unidade do Degase 

(Departamento Geral de Ações Socioeducativas) 

Thiago Costa, de 40 anos, foi assassinado, nesta 

segunda-feira (21), na Ilha do Governador, na 

zona norte do Rio. 

Segundo informações preliminares, a 

vítima estava em uma loja de material de 

construção, na estrada das Canárias, fazendo 

compras para reparos na unidade. Ele estava 

acompanhado de outro servidor quando foi 

abordado por dois criminosos.  

Os bandidos queriam que os dois homens entrassem 

na comunidade do Barbante, que fica próxima à loja e à unidade do Degase. Os agentes se 

recusaram e mostraram aos criminosos que não estavam armados, mas foram atacados a tiros. 

O presidente do Sindicato dos Servidores do Degase, João Rodrigues, disse em 

entrevista ao Cidade Alerta RJ que o sobrevivente do ataque conseguiu correr. Ele disse 

acreditar que os dois agentes tenham sido reconhecidos por ex-internos do Degase. 

“Com certeza, ex-internos não iriam abordá-los se não os tivessem reconhecido. Não é o 

primeiro caso. A gente nos últimos anos vem perdendo colegas sistematicamente por serem 

reconhecidos como agentes de segurança do Estado”, disse o presidente. 

 

 

Thiago deixa esposa e dois filhos 
REPRODUÇÃO/RECORD TV 
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Em nota, o Degase informou que Thiago estava havia dez anos no sistema e que passou 

por diversas unidades. Atualmente, era diretor do Criaad (Centro de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente) na Ilha. Ele deixou esposa, uma filha e um filho recém-nascido. 

     Fonte: https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/diretor-de-unidade-do-degase-e-assassinado-a-tiros-no-rio-

21032022 (Acesso em 22/03/2022) 

 

 

1.2. Agente do Degase é assassinado em Mesquita, RJ 

Agente Thiago Correa de Souza foi surpreendido por homens armados a poucos metros 

de casa. Veículo foi atingido por mais de dez disparos. 

Por: Raoni Alves, G1 Rio 

Publicado: 07/03/2021 16h09 

 

Um agente do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas do Estado do Rio de 

Janeiro (Degase) foi morto a tiros, na manhã 

deste domingo (7), no bairro de Edson Passos, 

em Mesquita, na Baixada Fluminense, Região 

Metropolitana do RJ. 

O agente Thiago Correa de Souza, de 34 

anos, foi surpreendido e baleado a poucos 

metros do condomínio onde morava. 

O pára-brisa dianteiro do veículo foi 

atingido por, pelo menos, dez tiros. 

Primeiro, os ocupantes de uma moto 

abordaram o veículo em que Thiago estava. O 

garupa desceu atirando. O agente reagiu aos 

disparos. Neste momento, um carro passou 

atirando contra o veículo, um Eco Sport, de cor preta, que Thiago dirigia.  

 

 

 

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/diretor-de-unidade-do-degase-e-assassinado-a-tiros-no-rio-21032022
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/diretor-de-unidade-do-degase-e-assassinado-a-tiros-no-rio-21032022
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Um dos disparos atingiu a virilha do 

agente que não resistiu e morreu. 

Policiais da Delegacia de Homicídios 

da Baixada Fluminense apuram o crime. O 

corpo de Thiago de Souza foi levado para o 

Instituto Médico Legal (IML), de Nova 

Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

Thiago era lotado em Volta Redonda, 

no Sul Fluminense, e foi transferido para a 

unidade do Degase, na Ilha do Governador há 15 dias. O agente deixa esposa e um filho, de 

dois anos.  

Em nota, o Degase lamentou a 

morte do agente e afirmou que está dando 

apoio à família. Veja a íntegra: 

"O Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase) lamenta a morte 

do agente de segurança socioeducativo, 

Thiago Correa de Souza, de 34 anos, morto 

na manhã deste domingo (7/3), em 

Mesquita. O agente pertence ao quadro 

funcional do Degase há 8 anos e estava 

lotado no Centro de Socioeducação Ilha do 

Governador (Cense – Ilha). O Degase está 

prestando todo o suporte para o 

sepultamento do servidor, além de apoio 

psicológico à família por meio da Coordenação de Saúde do Departamento e da Subsecretaria 

de Vitimização da Secretaria de Desenvolvimento Social." 

 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/03/07/agente-do-degase-e-assassinado-em-mesquita-

rj.ghtml (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/03/07/agente-do-degase-e-assassinado-em-mesquita-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/03/07/agente-do-degase-e-assassinado-em-mesquita-rj.ghtml
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1.3. Agente do Degase é assassinado em Campos dos Goytacazes 

Por O Dia 

Publicado 29/10/2018 21h38  

 

O agente de segurança do Departamento 

Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), 

Werikson dos Santos Pacheco, de 39 anos, foi 

morto por volta das 18h desta segunda-feira em 

Campos dos Goytacazes, no interior do estado. 

O servidor estava com sua família pela Rua 

Capitão Machado, localizada no Parque Rio 

Branco, em Guarus, quando outro veículo teria 

emparelhado junto ao seu automóvel e efetuado 

diversos disparos. Um dos tiros atingiu o peito 

do agente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser 

acionado, mas a vítima não resistiu e morreu 

ainda no local. 

A Polícia Militar também foi acionada e realizou buscas na região, porém, até o momento, não 

identificou nem prendeu os autores. A perícia esteve no local, onde realizou a coleta do corpo e o 

encaminhou para o Posto Regional de Polícia Técnica Científica (PRPTC). O caso está sendo 

investigado pela 146ª DP (Guarús). 

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa (Sind-Degase), um dos 

agentes que trabalhava com Werikson relatou que na semana anterior ao homicídio, ele disse que teria 

encontrado um menor infrator egresso do sistema socioeducativo dentro de um supermercado de 

Guarus, onde ele morava. Nesta ocasião, o menor teria dito que "na cadeia ele era autoridade, mas na 

rua a realidade era outra." Naquele dia, Werikson conseguiu se desvencilhar do jovem e ir embora do 

local, que é próximo de onde foi morto. Ele trabalhava no sistema socioeducativo há cerca de três anos. 

 

Fonte:https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/10/5588023-agente-do-degase-e-assassinado-em-campos-dos-

goytacazes.html&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=whatsappArticle?fbclid=IwAR0XLT6c0k

RlQ29KMADFrJ2eN7PpdtHXZF4QjozrpyW8BOWS3aA3QzxO7HE#foto=1 (Acesso em 13/08/2021) 

 

 

 

 

 

1.4. Agente do Degase é morto a tiros em São Cristóvão, no Rio  

Servidor tinha sido ameaçado por menor na noite anterior ao 

crime. Caso está sendo investigado pela 146DP (Guarús): 

 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/10/5588023-agente-do-degase-e-assassinado-em-campos-dos-goytacazes.html&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=whatsappArticle?fbclid=IwAR0XLT6c0kRlQ29KMADFrJ2eN7PpdtHXZF4QjozrpyW8BOWS3aA3QzxO7HE#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/10/5588023-agente-do-degase-e-assassinado-em-campos-dos-goytacazes.html&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=whatsappArticle?fbclid=IwAR0XLT6c0kRlQ29KMADFrJ2eN7PpdtHXZF4QjozrpyW8BOWS3aA3QzxO7HE#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/10/5588023-agente-do-degase-e-assassinado-em-campos-dos-goytacazes.html&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=whatsappArticle?fbclid=IwAR0XLT6c0kRlQ29KMADFrJ2eN7PpdtHXZF4QjozrpyW8BOWS3aA3QzxO7HE#foto=1
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Por G1 Rio 

Publicado: 12/05/2017 23h39 | Atualizado há 4 anos  

 

Um agente do Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas (Degase) foi morto, na noite 

desta sexta-feira (12), no Largo da Cancela, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Testemunhas 

contam que o agente tentou evitar o assalto a uma farmácia quando foi baleado. A Delegacia de 

Homicídios investiga o caso. 

O agente Bruno Leitão da Costa 

trabalhava como coordenador de plantão do 

Educandário Santo Expedito, unidade para 

menores infratores, em Bangu, na Zona Oeste do 

Rio. Era servidor do Degase há três anos. 

De acordo com uma moradora, que não 

quis se identificar, o agente trabalhava como 

segurança de uma farmácia. 

Segundo a moradora, homens 

assaltavam a drogaria quando foram 

surpreendidos por Leitão. Ele chegou a render 

um dos criminosos, mas acabou surpreendido por outro assaltante. Bruno Leitão foi socorrido mas não 

resistiu aos ferimentos. 

Em redes sociais, amigos lamentaram a morte. "Meu amigo e colega de trabalho, Bruno Leitão, 

Tintim para os amigos, foi assassinado no início da noite de hoje em São Cristóvão. Vai com Deus 

parceiro", postou um amigo. 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/agente-do-degase-e-morto-a-tiros-em-sao-cristovao-no-

rio.ghtml (Acesso em 13/08/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Ex Agente do Degase é executado a tiros dentro de casa, em Itaboraí  

Agente do Degase Bruno foi morto nesta sexta-

feira — Foto: Reprodução/Facebook 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/agente-do-degase-e-morto-a-tiros-em-sao-cristovao-no-rio.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/agente-do-degase-e-morto-a-tiros-em-sao-cristovao-no-rio.ghtml
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Publicado: 21/04/2017 

 

Ex-agente do Departamento Geral 

de Ações Socioeducativas (Degase), Alan 

Znidarcic de Oliveira foi assassinado 

dentro de sua casa, em Itaboraí, nesta 

quarta-feira, dia 19 de abril. 

Ele trabalhou no órgão durante 

cinco anos, sob o regime de contrato 

temporário, e já não era mais agente desde 

2014. Ele deixou esposa e uma filha de 5 

anos. 

Colegas que trabalharam com ele 

acreditam que Alan tenha sido vítima de 

criminosos que atuam no tráfico de drogas 

na Rua 100, no bairro Ampliação. 

Policiais da Divisão de Homicídios (DH) vão apurar se o crime foi cometido por vingança de 

ex-internos que cumpriram medidas no Centro de Socioeducação Dom Bosco (antigo Instituto Padre 

Severino), unidade de internação provisória na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, que recebe 

menores infratores de diversos locais - inclusive de Itaboraí. 

 

 

Fonte:https://www.facebook.com/RobertaTrindadeRJ/photos/a.235058036537673.56367.224468437596633/141290592

2086206/?type=3&theater (Acesso em 13/08/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5. Agente do Degase é morto a tiros enquanto trabalhava como motorista do Uber 

https://www.facebook.com/RobertaTrindadeRJ/photos/a.235058036537673.56367.224468437596633/1412905922086206/?type=3&theater
https://www.facebook.com/RobertaTrindadeRJ/photos/a.235058036537673.56367.224468437596633/1412905922086206/?type=3&theater
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Por Extra – Rio de Janeiro 

Publicado: 20/01/2017 13h:11 

 

O agente do Departamento 

Geral de Ações Sócio-educativas 

(Degase) Thiago Tinoco de Souza, de 

29 anos, foi morto a tiros na 

madrugada desta sexta-feira enquanto 

trabalhava como motorista do Uber. O 

corpo de Thiago, que tinha porte de 

arma, foi encontrado na calçada da Rua 

Buenos Aires, no Centro do Rio, ao 

lado de seu carro. Ele teve a arma roubada. A Polícia Civil suspeita de latrocínio. 

Morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana, o agente estava noivo e ia se casar ainda 

este ano, segundo amigos. Ele deixa um filho de oito meses. O corpo da vítima foi encaminhado para 

o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. No local, familiares estavam muito abalados e não 

quiseram conversar com a reportagem. A ex-mulher do agente e mãe de seu filho chegou a desmaiar 

mais de uma vez e precisou ser amparada 

— Ele era um homem sério, honesto, trabalhador e gostava muito do que fazia — conta 

Maurício Evani, de 31 anos, amigo de infância da vítima. 

Colegas de trabalho contam que ele 

gostava de fazer musculação e era muito 

querido por todos. Eles definiram Thiago, que 

estava no Degase desde 2012 e era lotado na 

unidade da Ilha do Governador, como um 

agente disciplinado, muito sério e trabalhador. 

A Polícia Civil informou que uma perícia foi 

realizada no local do crime e abriu uma 

investigação para apurar as circunstâncias do 

crime e sua autoria. 

O enterro acontece neste sábado, às 15h30, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/agente-do-degase-morto-tiros-enquanto-trabalhava-como-

motorista-do-uber-20803414.html#ixzz4WbL6LSAK (Acesso em 13/08/2021). 

 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/agente-do-degase-morto-tiros-enquanto-trabalhava-como-motorista-do-uber-20803414.html#ixzz4WbL6LSAK
http://extra.globo.com/casos-de-policia/agente-do-degase-morto-tiros-enquanto-trabalhava-como-motorista-do-uber-20803414.html#ixzz4WbL6LSAK
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1.6. Agente do Degase de Macaé é assassinado em Cabo Frio, no RJ 

Por G1 - Região dos Lagos 

Publicado: 25/04/2016 10h58 

 

Um agente do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente de Macaé, RJ, 

foi morto com pelo menos 20 tiros em frente à subprefeitura de Tamoios, segundo distrito de Cabo 

Frio, Região dos Lagos do Rio, na manhã desta segunda-feira (25). 

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Federal, que assumiu a ocorrência, Leandro Rafael Ramos de 

Mello, de 39 anos, estava de moto quando foi atingido pelos disparos. A vítima morreu no local por volta 

das 6h. 

A perícia foi chamada para o local. O corpo da vítima será removido para o Instituto Médico Legal 

de Cabo Frio. Ninguém foi preso até o momento. 

 

 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2016/04/agente-do-degase-de-macae-e-assassinado-

em-cabo-frio-no-rj.html (Acesso em 13/08/2021). 

 

 

 

 

 

De acordo com BPRv, pelo menos 20 disparos foram feitos. 

Crime aconteceu nesta segunda-feira (25). 

http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2016/04/agente-do-degase-de-macae-e-assassinado-em-cabo-frio-no-rj.html
http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2016/04/agente-do-degase-de-macae-e-assassinado-em-cabo-frio-no-rj.html
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1.7. Secretário de juiz é morto a tiros em Mangaratiba 

Ex-servidor do Degase, ele brigava contra a presença do tráfico de drogas perto de sua casa, em 

Muriqui.  

Por Adriano.Araujo – Jornal O Dia – Rio de Janeiro 

Publicado: 22/03/2015 00h36 

 

Um comerciante e ex-servidor do Degase foi morto a tiros na madrugada de ontem em Muriqui, 

Mangaratiba, no litoral sul-fluminense. Segundo um funcionário do Tribunal de Justiça do Rio, a 

vítima é amiga de infância e secretário de um juiz que atua em comarca da região. Ainda de acordo 

com a fonte, o homem brigava contra a presença do tráfico de drogas perto da sua casa e teria sido 

morto por retaliação dos criminosos. 

 

Fonte:http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-21/secretario-de-juiz-e-morto-a-tiros-em-

mangaratiba.html (Acesso em 13/08/2021). 

 

1.8. Agente Socioeducativo é morto em Campo Grande  

Por RJ NO AR 

Publicado: 26/09/2014 - 09H40 

 

O agente socioeducativo Ricardo Teixeira Aragão, 40 anos, foi baleado na cabeça nesta sexta-

feira (20), em Campo Grande. Levado ao hospital Pedro II em Santa Cruz não resistiu aos ferimentos 

e morreu durante a tarde de sábado. Aragão trabalhava no DEGASE desde 1998 e será enterrado no 

cemitério de Paciência. O agente deixa 

mulher e quatro filhos. Aragão prestou 

concurso em 1998 e entrou no DEGASE 

em 2007. Ele estava de licença médica e 

a última unidade que trabalhou foi o 

Educandário Santo Expedito, em 

Bangu.Segundo a família do servidor, 

Aragão estava em uma loja quando 

criminosos tentaram roubar o dinheiro do 

comerciante. Ele reagiu ao assalto e foi 

baleado. 

Fonte: https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/preso-suspeito-de-matar-agente-do-degase-

16102015 (Acesso em: 13/08/2021)  

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-21/secretario-de-juiz-e-morto-a-tiros-em-mangaratiba.html%20(Acesso%20em%2013/08/2021).
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-21/secretario-de-juiz-e-morto-a-tiros-em-mangaratiba.html%20(Acesso%20em%2013/08/2021).
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/preso-suspeito-de-matar-agente-do-degase-16102015
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/preso-suspeito-de-matar-agente-do-degase-16102015
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1.9. Agente do DEGASE é morto a tiros na BR-101 

 

Por CIDADE ALERTA RJ - R7 

Publicado: 04/12/2013 - 19H50 (ATUALIZADO EM 21/02/2018 - 01H23) 

 

Cerca de 150 amigos e 

familiares compareceram, na 

tarde de ontem, no Cemitério 

Parque da Paz, no Pacheco, em 

São Gonçalo, para prestar a 

última homenagem ao agente do 

Departamento Geral das Ações 

Socioeducativas (DEGASE), 

Valdeir Coelho da Silva, de 44 

anos. Ex-funcionário da 

prefeitura, ele foi executado na 

manhã de quarta-feira, na 

Rodovia Niterói - Manilha (BR-101). Abalados, familiares da vítima preferiram não dar 

declarações. Policiais da 72ª DP (Mutuá) acreditam que o crime foi cometido por vingança e 

investigam denúncias encaminhadas à delegacia logo após o crime.  Valdeir trafegava de moto pela 

BR-101 quando foi surpreendido pelo ocupante de outra motocicleta que efetuou vários disparos em 

sua direção. O corpo foi encontrado com um tiro na cabeça e outro na clavícula. 

 

 

 

Fonte: http://videos.r7.com/motociclista-e-morto-a-tiros-em-sao-goncalo-rj-

/idmedia/529fad420cf2d45845d5a834.html (Acesso em: 13/08/2021) 

 

 

http://videos.r7.com/motociclista-e-morto-a-tiros-em-sao-goncalo-rj-/idmedia/529fad420cf2d45845d5a834.html%20(Acesso%20em:%2013/08/2021)
http://videos.r7.com/motociclista-e-morto-a-tiros-em-sao-goncalo-rj-/idmedia/529fad420cf2d45845d5a834.html%20(Acesso%20em:%2013/08/2021)
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1.10. Agente do DEGASE é morto em Bangu  

Por CIDADE ALERTA RJ -  R7 

Publicado: 08/04/2013 - 20H58 

 

A Divisão de Homicídios investiga a morte de Juan Pablo Pogian, de 37 anos, um agente do 

departamento geral de ações socioeducativas, o DEGASE. A vítima foi morta a tiros em Bangu, na 

zona norte do Rio. Segundo a Polícia, suspeita-se de uma tentativa de latrocínio. Juan Pogian foi diretor 

do Educandário Santo Expedito e subdiretor do CAI Baixada. Ele tinha 37 anos e deixa esposa e dois 

filhos. Os criminosos tentaram roubar a moto de Pogian em Padre Miguel, zona oeste do Rio. Não 

conseguiram levar a moto, mas mesmo assim dispararam contra o agente. 

 

 

 

Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cidade-alerta-rj/videos/agente-do-degase-e-morto-em-bangu-rj-

11112015 (Acesso em: 13/08/2021) 

 

1.11. Campos registra domingo violento  
Por Folha1  

Publicado: 11/06/2012 - 09h06  

 

Vila Nova – Por volta das 21h, o 

agente de disciplina do Centro de Recursos 

Integrados de Atendimento ao Adolescente 

(CRIAAD), localizado na Pecuária, Rafael 

Caetano da Silva, de 30 anos, foi encontrado 

morto, em sua residência, distrito, com corte 

profundo no pescoço. De acordo com a 

Polícia, há dois nomes de possíveis suspeitos 

do crime, que serão  

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cidade-alerta-rj/videos/agente-do-degase-e-morto-em-bangu-rj-11112015
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cidade-alerta-rj/videos/agente-do-degase-e-morto-em-bangu-rj-11112015
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intimados a depor nos próximos dias. De acordo com a família, Rafael trabalhava no setor de 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) e o enterro ocorreu ontem no Cemitério de 

Vila Nova. 

De acordo com o Chefe da seção de operações de planejamento do 8º BPM, Major Moura, 

várias operações estão sendo feitas na cidade e o policiamento está ostensivo em todos os bairros, 

localidades e distritos do município. “A própria população está presenciando o policiamento no local. 

Os crimes ocorreram num horário onde o policiamento não estava sendo realizado, mas a Polícia está 

investigando para que possamos chegar aos autores. As pessoas ameaçadas devem ligar para o Disque 

Denúncia (2723-1177) e comunicar o que está acontecendo”, concluiu o Major. 

 

Fonte:http://www.fmanha.com.br/geral/campos-registra-domingo-violento (Acesso em: 13/08/2021) 

 

1.12. Agente é baleado e morto em Campo Grande 
Por Balanço Geral 

Publicado: 08/12/2011 – 14h35 

 

O crime foi praticado na manhã 

desta quarta-feira (7), por desconhecidos 

que usaram um Gol prata e bloquearam 

o cruzamento das ruas Baipuru e Olinda 

Elis, pouco antes das 11h. Os assassinos 

se aproximaram do carro da vítima que 

estava estacionado em frente a um 

condomínio e abriram fogo. Humberto 

Pereira Cunha que aguardava por sua 

esposa que foi chamar por uma amiga, 

ainda tentou fugir, mas não resistiu 

morreu no local. Polícia Militar recebeu informações de que a vítima seria funcionário do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, estaria afastado por motivos de saúde e 

há um ano trabalhava como segurança de mercado. 

 

 

Fonte: http://videos.r7.com/agente-e-baleado-e-morto-em-campo-grande-rj-

/idmedia/4ee0f277e4b0a94e2c074feb.html (Acesso em: 13/08/2021) 

 

http://www.fmanha.com.br/geral/campos-registra-domingo-violento
http://videos.r7.com/agente-e-baleado-e-morto-em-campo-grande-rj-/idmedia/4ee0f277e4b0a94e2c074feb.html
http://videos.r7.com/agente-e-baleado-e-morto-em-campo-grande-rj-/idmedia/4ee0f277e4b0a94e2c074feb.html
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1.13. Crime por Encomenda 
Por O Dia 

Publicado: 18/12/2003 

 
Um menor internado no Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, é suspeito de ser o 

mandante do assassinato do agente da mesma unidade Antônio Luiz Recinger Monteiro, de 33 anos, 

morto segunda feira em casa, no conjunto habitacional BNH, no bairro Reto Velha, em Itaboraí. De 

acordo com o irmão gêmeo de Antônio, o também agente Jorge Luiz Recinger Monteiro, ele já havia 

recebido ameaças do rapaz, que integra um bando de traficantes da área. O agente estava com a mulher, 

Maria Rosenilda dos Santos, 31, os três filhos, o irmão e o cunhado, Francimar dos Santos, 23, quando 

foi atingido por 11 tiros disparados, segundo a família, por Wellington dos Santos Machado, o Átila, 

22, e um rapaz conhecido como Pará. O Delegado adjunto da 71ªDP, (Itaboraí) Orlando Feitosa está 

investigando as denúncias e procurando os acusados, que já foram reconhecidos, mas permanecem 

foragidos. Segundo Rosenilda, os bandidos eram moradores da área e já tinham ido a sua casa 

aproximadamente um mês atrás pedindo o telefone fixo emprestado para fazer uma ligação clandestina. 

“Eu me senti coagida e acabei entregando o telefone. Dessa vez, eles usaram a mesma desculpa, mas 

tinham intenção de matar toda a família”.  

 

Bandidos ainda tentaram matar menino de 9 anos. De acordo com a dona de casa, os rapazes 

chegaram por volta de 12hrs e, do portão, perguntaram por Antônio. Os parentes mentiram, dizendo 

que não estava, quando um dos bandidos colocou uma pistola na cabeça de Jorge e disparou duas 

vezes, mas a arma falhou. O irmão de Rosenilda, que também foi ameaçado, tentou acalmar os 

bandidos, que ainda atiraram em direção ao filho de 9 anos de Antônio.  

“Graças a Deus, a arma falhou e meu sobrinho está vivo. Mas nessa hora meu cunhado correu 

para o quintal e acabou alvejado pelos criminosos”, disse Francimar, que conseguiu fugir enquanto 

Rosenilda pedia ajuda. Os rapazes ainda dispararam mais uma vez contra Jorge, mas ele se jogou no 

chão e conseguiu se esquivar das balas. O enterro do agente, ontem, teve que ser transferido para o 

cemitério do Caju porque a família ficou com medo da ação dos traficantes. Emocionada, a mulher de 

Antônio, que ainda não sabe onde vai morar, precisou ser amparada por amigos. Mais de trinta agentes 

do DEGASE acompanharam o cortejo. Revoltados, eles não esconderam o medo de serem as próximas 

vítimas. “Não temos liberdade nem para levar os nossos filhos no parque. Quando estamos de folga, 

optamos por ficar em casa”, reclamou um inspetor, que não quis se identificar. A diretora da unidade, 

Maria Regina Alt, fez um apelo para que o Estado ampare e proteja a família: “Antônio não era efetivo, 

mas a Rosenilda precisa de ajuda financeira e de segurança.” 
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2. Agentes Feridos 

 

2.1. Funcionária do Degase é agredida com soco por detenta 

Adolescente ficou contrariada em relação à cela em que ficaria e agrediu a servidora 

 

Por Capiatl Fluminense - Tatiana Campbell 

Publicado: 23/08/2021 19h50min 

 
Uma funcionária do Degase foi agredida por uma interna na unidade feminina, na Ilha do Governador, na 

Zona Norte do Rio. 

De acordo com o Departamento, a adolescente ficou contrariada em relação à cela em que ficaria e 

agrediu a servidora com um soco no rosto e puxões de cabelo. 

O caso aconteceu na noite deste domingo (22). A mulher foi levada para o hospital da região e registrou 

boletim de ocorrência. Em uma foto que a Super Rádio Tupi teve acesso, é possível ver o rosto e o olho da 

servidora machucado e muito vermelho. 

Recentemente, dois internos fugiram do Degase, o caso aconteceu na sexta-feira (20). De acordo com 

informações iniciais, os adolescentes fizeram um buraco na parede, ameaçaram alguns agentes e escaparam. 

Outros oito jovens, que foram capturados, ajudaram na fuga. Dois deles foram levados para um hospital da região 

com suspeita de fraturas no braço. 

 

 

Fonte: https://www.tupi.fm/sentinelas/funcionaria-do-degase-e-agredida-com-soco-por-interna/ 

 

https://www.tupi.fm/sentinelas/dois-internos-fogem-do-degase-de-volta-redonda/
https://www.tupi.fm/sentinelas/funcionaria-do-degase-e-agredida-com-soco-por-interna/
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2.2 Agente do Degase é ferido em tentativa de rebelião em unidade na Ilha do Governador 

Ação dos internos aconteceu no fim da manhã deste sábado 

 

Por O Dia 

Publicado 24/01/2021 13h57 
 

Rio - Um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) foi ferido por 

internos da unidade Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, durante uma tentativa de rebelião. 

Segundo o órgão estadual, o caso aconteceu neste sábado, por volta das 11h45, quando um grupo de 

nove menores tentou fugir da unidade.  

O grupo iniciou um motim, mas logo foi repreendido pelos agentes da unidade. O profissional 

ferido foi atingido de raspão no pescoço por um pedaço de ferro. De acordo com o Degase, a tentativa 

de motim foi controlada logo que imediatamente para evitar riscos a "integridade física dos 

adolescentes e dos funcionários". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/01/6070948-agente-do-degase-e-ferido-em-tentativa-de-rebeliao-em-

unidade-na-ilha-do-governador.html (Acesso em 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/01/6070948-agente-do-degase-e-ferido-em-tentativa-de-rebeliao-em-unidade-na-ilha-do-governador.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/01/6070948-agente-do-degase-e-ferido-em-tentativa-de-rebeliao-em-unidade-na-ilha-do-governador.html
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2.3. Agente do Degase é feito refém em rebelião de menores infratores na zona norte do 

Rio 

Por: Balanço Geral - Manhã RJ - Denis Queirós 

Publicado: 16/11/2020 - 09h45 

Um agente do Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas) foi feito refém durante 

uma rebelião de menores infratores na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Na ação, os jovens 

chegaram a abrir um buraco para fugir e atearam fogo no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://recordtv.r7.com/balanco-geral-manha-rj/videos/agente-do-degase-e-feito-refem-em-rebeliao-de-menores-

infratores-na-zona-norte-do-rio-16112020  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

https://recordtv.r7.com/balanco-geral-manha-rj/videos/agente-do-degase-e-feito-refem-em-rebeliao-de-menores-infratores-na-zona-norte-do-rio-16112020
https://recordtv.r7.com/balanco-geral-manha-rj/videos/agente-do-degase-e-feito-refem-em-rebeliao-de-menores-infratores-na-zona-norte-do-rio-16112020
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2.4. Internos agridem agentes do Degase e fogem do centro socioeducativo em Volta 

Redonda 

Menores assistiam a uma videoaula quando começaram a atirar objetos contra o diretor-

técnico. Eles feriram vigilantes com pedras e cacos de vidro e pularam um muro. 

Por G1 Sul do Rio e Costa Verde 

Publicado: 25/06/2020 12h40 

 

Doze adolescentes internos do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas 

(Degase) de Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro, fugiram na manhã desta quinta-feira 

(25). A unidade fica na Estrada da Companhia, no bairro Roma I. 

Segundo nota enviada à imprensa pela assessoria de comunicação do Degase, os 

menores estavam assistindo a uma videoaula quando se levantaram com cadeiras nas mãos e 

começaram a atirar objetos contra o diretor-técnico. 

Eles conseguiram correr até uma guarita e encontraram pedras e cacos de vidros, que 

foram utilizados para ferir três vigilantes que estavam trabalhando no momento da fuga. Os 

menores escalaram um muro e passaram pelo arame farpado que protege o local. 

Ao todo, 13 internos participaram da ação, mas um dos adolescentes foi capturado 

durante a fuga e levado para a delegacia de Volta Redonda, onde o diretor fará um boletim de 

ocorrência. 

Por volta de 12h30, policiais militares faziam buscas no entorno do Degase para tentar 

encontrar os menores infratores. 

O diretor e os vigilantes do Degase sofreram ferimentos leves e passam bem. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2020/06/25/internos-agridem-agentes-do-degase-e-fogem-

de-centro-socioeducativo-em-volta-redonda.ghtml ( Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Agentes do Degase são atacados por grupo de internos e ficam feridos 

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2020/06/25/internos-agridem-agentes-do-degase-e-fogem-de-centro-socioeducativo-em-volta-redonda.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2020/06/25/internos-agridem-agentes-do-degase-e-fogem-de-centro-socioeducativo-em-volta-redonda.ghtml
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Os dois tiveram que engessar os braços; um deles teve fratura e luxação em um dos 

membros 

Por O Dia 

Publicado: 20/09/2018 – 02h06 

 

Rio - Dois agentes de segurança do Degase (Departamento Geral de Ações Socioducativas) 

foram feridos, na noite desta quarta-feira, por internos da Escola João Luis Alves, unidade de 

internação masculina, localizada na Ilha do Governador, na Zona Norte. Os funcionários foram 

atacados no momento em que trancavam as celas de um grupo de menores, quando os levavam de 

volta ao dormitório após o jantar. 

De acordo com o Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(Sind-Degase), no momento da agressão, um dos agentes foi derrubado no chão, tendo um dos braços 

fraturado e luxação em um 

dos ombros. O outro se 

feriu nas mãos. 

Os dois foram socorridos 

no Hospital Municipal 

Evandro Freire, ainda na 

Ilha, onde precisaram 

engessar os membros. De 

lá, eles foram para a Cidade 

da Polícia, no Jacaré, para 

registrar a agressão e, 

posteriormente, ao 

Instituto Médico Legal, 

onde realizaram exame de 

corpo de delito. 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5576547-agentes-do-degase-sao-atacados-por-grupo-de-internos-e-

ficam-feridos.html#foto=1  (Acesso em 13/08/2021). 

 

 

 

 

Os dois agentes tiveram que engessar os 

braços        Divulgação / Sind-Degase 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5576547-agentes-do-degase-sao-atacados-por-grupo-de-internos-e-ficam-feridos.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5576547-agentes-do-degase-sao-atacados-por-grupo-de-internos-e-ficam-feridos.html#foto=1
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2.6 Agente do Degase é agredido por menores dentro da unidade de Volta Redonda, RJ  

 

Por G1 Suld o Rio e Costa VERDE 

Publicado: 08/09/2018 12h02 

 

Um agente do Degase foi agredido por 

dois internos na manhã deste sábado (8) em 

Volta Redonda, RJ. Segundo as primeiras 

informações da Polícia Civil, o homem teve 

ferimentos lever e foi levado para um hospital 

do município e liberado. A unidade fica na 

Estrada Cabeceira do Brandão, nº 9, no bairro 

Roma. 

Até a publicação desta reportagem, 

não havia informação da dinâmica do caso. 

Por volta das 17h14, o caso era registrado na 

93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda). 

 

Rebelião na segunda 

Na segunda-feira (3), 30 adolescentes tentaram causar uma rebelião na unidade. Os 

menores estavam em posse de paus e ferros e chutavam as grades dos pavilhões. A situação 

precisou contar com o apoio da Polícia Militar. Os adolescentes serão transferidos do Degase. A 

unidade não informou para onde os menores serão levados e quando será realizada a mudança. 

 

 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/09/08/agente-do-degase-e-agredido-por-

menor-dentro-da-unidade-de-volta-redonda-rj.ghtml   (Acesso em: 13/08/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo primeiras informações da 

Polícia Civil, o homem foi levado 

para um hospital do município e vai 

prestar depoimento ainda na tarde 

deste sábado. 

 

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/09/04/menores-envolvidos-em-principio-de-rebeliao-no-degase-de-volta-redonda-rj-serao-transferidos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/09/04/menores-envolvidos-em-principio-de-rebeliao-no-degase-de-volta-redonda-rj-serao-transferidos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/09/08/agente-do-degase-e-agredido-por-menor-dentro-da-unidade-de-volta-redonda-rj.ghtml%20%20%20(Acesso%20em:%2013/08/2021).
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/09/08/agente-do-degase-e-agredido-por-menor-dentro-da-unidade-de-volta-redonda-rj.ghtml%20%20%20(Acesso%20em:%2013/08/2021).
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2.7. Agente do Degase é atingido por bala perdida na Linha Vermelha  

Ele estava indo da Ilha do Governador em direção a São Cristóvão 

Por O Dia 

Publicado 12/05/2018 04h27 

 

Um agente de segurança do Departamento Geral de Ações Socioducativas (Degase) foi 

atingido de raspão no pescoço por uma bala perdida, nesta sexta-feira, quando passava pela Linha 

Vermelha, na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade. O funcionário estava indo da 

Ilha do Governador em direção a São Cristóvão. 

Segundo o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Rio (Sind-Degase), assim 

que percebeu ter sido baleado, o agente retornou até a Ilha do Governador, dirigindo, em busca de 

atendimento médico. 

Ele foi atendido no Hospital Municipal Evandro Freire. Ainda não há informações sobre seu 

estado de saúde. 

 

 

Linha Vermelha, na altura da Maré 

Reprodução / Google Street View 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5539760-agente-do-degase-e-atingido-por-bala-perdida-

na-linha-vermelha.html (Acesso em: 13/08/2021) 

 

 

 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5539760-agente-do-degase-e-atingido-por-bala-perdida-na-linha-vermelha.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5539760-agente-do-degase-e-atingido-por-bala-perdida-na-linha-vermelha.html
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2.8. Van do Degase se envolve em acidente e Agente fica preso às ferragens  

Por O Dia 

Publicado 29/03/2018 05h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um agente do Departamento Geral de Ações Socioducativas (Degase) ficou gravemente ferido 

em um acidente de trânsito envolvendo uma van da entidade e uma carreta, nesta quarta-feira, em 

Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Carreira 

Socioeducativa do Rio (Sind-Degase), o veículo, do modelo master, bateu na traseira de uma carreta 

quando trafega na localidade da Mangueira.O agente gravemente ferido era responsável pela escolta 

do transporte e não teve sua identificação revelada. Ele chegou a ficar preso nas ferragens do carro, 

tendo que ser retirado de lá pelo Corpo de Bombeiros. O agente sofreu múltiplas fraturas no fêmur, 

perna e braço e foi levado a uma unidade de saúde. Lá, passou por uma cirurgia e, a princípio, seu 

quadro é considerado estável.  

A van ficou bastante danificada com o acidente. O motorista da viatura sofreu escoriações leves 

e o menor saiu ileso. 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/03/5526734-van-do-degase-se-envolve-em-acidente-e-

agente-fica-preso-as-ferragens.html#foto=4  (Acesso em: 13/08/2021) 

 

 

 

Van do Degase se envolve em grave acidente - Divulgação / Sind-

Degase 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/03/5526734-van-do-degase-se-envolve-em-acidente-e-agente-fica-preso-as-ferragens.html#foto=4
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/03/5526734-van-do-degase-se-envolve-em-acidente-e-agente-fica-preso-as-ferragens.html#foto=4
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2.9. Agente do Degase sofre atentado no bairro da Posse  

Por JornalHoje 

Publicado: 10/01/2018 

 

Um agente do Departamento Geral de 

Ações Socioducativas (Degase) escapou da 

morte, nesta terça-feira, dia 9 de janeiro, em 

Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

Lotado no Setor de Transporte e 

Escolta do Degase, ele tinha acabado de 

chegar a um ponto de ônibus na Rua Carmita, 

no bairro Miguel Couto, quando um Sandero 

prata passou e após frear parou a cerca de 20 

metros de distância. 

O motorista e o carona - ambos 

aparentando ser menores de idade - desceram do veículo e o condutor disse que o havia reconhecido 

do Centro de Socieducação (Cense) Dom Bosco - popularmente chamado Instituto Padre Severino - 

onde ele trabalhava anteriormente. 

Enquanto xingavam e ameaçam o agente, gritando coisas como "Aí, Seu do Padre! Vai morrer!", outros 

dois menores desceram do automóvel, empunhando pistolas, e disseram: "Vai ficar conversando com 

esse verme? Mata logo ele!" 

Um deles apertou o gatilho, mas a arma falhou. O agente do Degase então aproveitou para 

correr. Os criminosos ainda efetuaram outros três disparos, mas ele não foi atingido. 

Ele permaneceu escondido em um matagal vendo o carro passar diversas vezes. Os bandidos não 

conseguiram vê-lo e após cerca de 15 minutos de buscas foram embora. 

O agente do Degase foi até a 58ªDP, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de 

homicídio. 

 

  

Fonte: http://jornalhoje.inf.br/wp/?p=70781 

 

 

 

 

 

http://jornalhoje.inf.br/wp/?p=70781
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2.10. Agente do Degase é sequestrado e torturado por bandidos em Belford Roxo  

Funcionário foi reconhecido por ex-internos quando estava em um bar e levado para uma comunidade 

que fica próximo da unidade. 

Por adriano.araujo - O Dia - Rio de Janeiro 

Publicado 04/11/2017 14h31 

 

Um agente penitenciário do Degase foi sequestrado e torturado por criminosos em Belford 

Roxo, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira. Segundo informações, o funcionário do Departamento 

Geral de Ações Socioducativas foi reconhecido por ex-internos quando estava em um bar e levado 

para uma comunidade que fica próximo da unidade, onde foi agredido a pauladas, coronhadas e levou 

dois tiros nas pernas. O caso é investigado da 54ª DP (Belford Roxo). 

De acordo com a PM, um policial militar também foi levado pelos bandidos, mas teve a arma rouba e 

acabou liberado. Já o agente do Degase, lotado no Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo 

(CAI Baixada), ficou em poder dos criminosos do Morro Santa Marta que deram pancadas em todo o 

seu corpo.  

Segundo o sindicato que representa a categoria, o homem teve todos os dentes quebrados, 

traumatismo craniano e levou dois tiros nas pernas. Ele foi ameaçado a todo momento de execução 

pelos bandidos.  O agente teria escapado após se jogar do carro dos bandidos quando passava próximo 

de uma viatura da PM. 

A vítima foi levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna e seu quadro de saúde 

é estável. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford 

Roxo), mas a Polícia Civil ainda não deu informações sobre o caso. 

Procurada, o Degase disse que o inspetor contará com o serviço de apoio do Núcleo de 

Promoção à Saúde do Trabalhador (NUPST), ligado a Coordenação de Saúde e Reinserção Social do 

Degase. O serviço conta com assistentes sociais e psicólogos para auxiliar os funcionários em casos 

de necessidade. O departamento disse que dará o apoio necessário, caso seja solicitado, a investigação 

que será realizada pela Polícia Civil. 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-11-04/agente-do-degase-e-sequestrado-e-torturado-por-bandidos-em-belford-roxo.html  

(Acesso em: 13/08/2021) 

 

 

 

 

 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-11-04/agente-do-degase-e-sequestrado-e-torturado-por-bandidos-em-belford-roxo.html


Dossiê – Degase na mídia 
 

2021                                                                                                                                                                                                             26 

2.11 Agente do Degase sofre tentativa de sequestro no BRT  

Publicado: 13/09/2017 

 

Um agente do Degase, que preferiu não ter a identidade revelada, sofreu uma tentativa de 

sequestro enquanto se dirigia para o Centro de Socioeducação Dom Bosco (antigo Instituto Padre 

Severino), unidade de internação provisória na Ilha do Governador. 

O agente, estava dentro do ônibus do BRT na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, quando 

foi abordado por três pessoas armadas que ordenaram que o servidor desembarcasse do veículo e 

afirmando que o levariam para a comunidade da Nova Holanda. Ele reagiu e entrou um luta corporal 

com um dos criminosos, que acabou fugindo com outros comparsas ao perceberem a presença de uma 

viatura. O agente passa bem e ocorrência foi registrada na 21º DP (Bonsucesso). 

 

Fonte: http://www.tupi.am/programas/jornalismo/100583/agente-do-degase-sofre-tentativa-de-

sequestro-no-brt 

 

2.12.Agente do Degase é baleado durante tentativa de sequestro 

De acordo com informações do sindicato da categoria, vítima teve o carro roubado pelos 

suspeitos  

Por luana.benedito - O Dia - Rio de Janeiro 

Publicado: 07/04/2017 22h27  

 

Um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) sofreu uma tentativa 

de sequestro, por volta das 18h desta sexta-feira, na 

porta do Educandário Santo Expedito, unidade de 

internação para menores infratores.  O órgão fica no 

terreno anexo ao Complexo de Gericinó, em Bangu, 

na Zona Oeste do Rio. 

De acordo com informações do Sindicato dos 

Servidores do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Sind-Degase), André Jesus saía da 

unidade, quando foi abordado por dois homens 

armados que aparentavam ser menores de idade.  

Os suspeitos teriam ordenado que o agente entrasse 

dentro do carro. 

 

http://www.tupi.am/programas/jornalismo/100583/agente-do-degase-sofre-tentativa-de-sequestro-no-brt
http://www.tupi.am/programas/jornalismo/100583/agente-do-degase-sofre-tentativa-de-sequestro-no-brt
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Ainda segundo o Sind-Degase, a vítima temendo ser torturada e morta, teria pulado do veículo 

em movimento. A dupla reagiu e André foi baleado de raspão no peito pelos suspeitos.  

André foi até o 14º BPM (Bangu) onde recebeu o socorro de policiais militares. Ele foi 

encaminhado ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, onde passou por 

atendimento médico e foi liberado. 

O homem teve o veículo roubado pelos suspeitos. A ocorrência foi registrada na 34ª DP 

(Bangu). 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-04-07/agente-do-desage-e-baleado-durante-tentativa-de-sequestro.html 

(Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

2.13. Dois são mortos em ataque a bar na zona norte do Rio  

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas num ataque a um bar no bairro de 

Todos os Santos, zona norte do Rio, na noite de sexta-feira, 10. A Delegacia de Homicídios 

irá investigar o caso e se valer de imagens de câmeras de segurança. 

 

Por Brasil Estadão 

Publicado: 13/02/2017 
 

Testemunhas contaram que homens que estavam num carro desceram atirando contra as 

pessoas que estavam no estabelecimento, que fica na esquina das ruas São Brás e Conselheiro 

Agostinho. Eles fugiram em seguida. 

O crime ocorreu por volta das 20h30 e eram pelo menos três homens, segundo os relatos das 

testemunhas. Henrique Damião Filho, de 68 anos, morreu no local. Leandro Oliveira, que não teve a 

idade divulgada, morreu no Hospital Salgado Filho, no Méier, bairro vizinho. Os feridos foram 

atendidos na unidade. 

Como entre os feridos está um agente do Departamento de Ações Socioeducativas (Degase), 

Bruno Costa Lucci Dias, atingido na barriga, existe a suspeita de que tenha sido um crime motivado 

por vingança, tendo ele como alvo. Dias apresenta quadro estável. O Degase é a instituição de guarda 

de menores infratores do Estado do Rio. 

 

Fonte: http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,dois-sao-mortos-em-ataque-a-bar-na-zona-norte-

do-rio,70001662119 (acesso em: 13/08/2021) 

 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-04-07/agente-do-desage-e-baleado-durante-tentativa-de-sequestro.html
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,dois-sao-mortos-em-ataque-a-bar-na-zona-norte-do-rio,70001662119
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,dois-sao-mortos-em-ataque-a-bar-na-zona-norte-do-rio,70001662119
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2.14. Agente de segurança do Degase é agredido por menor infrator na Ilha do 

governador  

Publicado: 08/02/2017 

 

 Por volta das 17h desta segunda feira (06/02), durante o fornecimento do jantar aos menores 

apreendidos por atos infracionais no Centro de Socioeducação Gelso Carvalho do Amaral (Cense 

GCA), unidade de triagem e recepção localizada na Ilha do Governador, um dos menores se recusou a 

seguir as instruções dadas por Agentes da 

unidade, desacatando um dos 

funcionários, arremessando a quentinha 

em seu rosto e em seguida agredindo este 

funcionário. 

Imediatamente, outros Agentes partiram 

em auxílio do servidor que estava sendo 

agredido com socos e pontapés pelo 

menor, na tentativa de conter o agressor. 

Durante a tentativa de imobilização, o 

menor empurrou violentamente um 

Agente, que teve o braço ferido numa das 

portas de metal de um dos alojamentos 

dos menores. 

  

 Após a contenção do infrator, o Agente foi encaminhado para o Hospital Municipal Evandro 

Freire, também na Ilha do Governador, onde recebeu atendimento. Posteriormente, o agressor e as 

vítimas foram encaminhados para a 37ª DP (Ilha), onde foi feito o registro de ocorrência, com posterior 

encaminhamento ao IML para confecção do exame de corpo de delito. 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agente-de-seguranca-do-degase-e-agredido-por-menor-infrator-na-ilha-do-

governador/ 

 

 

 

 

http://riocrime.com.br/agente-de-seguranca-do-degase-e-agredido-por-menor-infrator-na-ilha-do-governador/
http://riocrime.com.br/agente-de-seguranca-do-degase-e-agredido-por-menor-infrator-na-ilha-do-governador/
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2.15 Agente do DEGASE é agredido durante fuga de menores infratores na Ilha do 

Governador 

Publicado: 22/01/2017 

 

Por volta das 18h30min de sábado (21/01/17), no retorno do jantar para as celas, menores 

infratores botaram em prática um plano de fuga. Durante o trajeto entre o refeitório e os dormitórios, 

um dos menores partiu para cima de um Agente de plantão no Centro de Socioeducação Gelso 

Carvalho do Amaral, unidade de recepção e triagem de menores apreendidos, localizado na Ilha do 

Governador. 

Desferindo socos no rosto do Agente, o menor conseguiu dominar o Agente, que teve o rosto 

bastante machucado. 

Ao mesmo tempo, dois menores infratores aproveitaram a ocasião para empreender fuga pelo 

portão principal da unidade, onde também fica localizada a direção geral do Órgão, aproveitando – se 

da ausência de Policiais Militares na portaria das unidades, que foram retirados no final de 2016 por 

ordem do sub comandante do 17BPM. Até o momento, os menores não foram localizados. O Agente 

agredido foi levado para o hospital municipal Evandro Freire, onde passou por atendimento médico. 

O agressor foi conduzido para a 37DP (Ilha do Governador). 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agente-do-degase-e-agredido-durante-fuga-de-menores-infratores-na-ilha-do-

governador/ 

 

 

2.16. Rebelião em unidade do Degase termina com Agentes feridos e fugas  

Por: Extra 

Publicado: 11/01/17 20h13 

 

Uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) na Penha, Zona 

Norte do Rio, foi palco de uma rebelião na tarde desta quarta-feira. Segundo informações do Sind-

Degase, sindicato que reúne servidores da área, o fato ocorreu no Centro de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) do bairro, depois que um grupo de internos em regime 

fechado foi transferido para o local, dedicado a abrigar adolescentes infratores em semiliberdade. 

Ainda de acordo com o sindicato, houve quebra-quebra e três funcionários, incluindo o diretor da 

unidade, ficaram feridos, além de três fugas registradas. 

 

http://riocrime.com.br/agente-do-degase-e-agredido-durante-fuga-de-menores-infratores-na-ilha-do-governador/
http://riocrime.com.br/agente-do-degase-e-agredido-durante-fuga-de-menores-infratores-na-ilha-do-governador/
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Relatos preliminares apontam que os vidros do setor administrativo do CRIAAD foram 

quebrados, e os menores teriam utilizado os estilhaços para improvisar armas. O Sind-Degase afirma 

ainda que cadeiras foram quebradas e arremessadas contra os agentes e contra outros internos. Dois 

funcionários teriam sido agredidos com socos no rosto, e o diretor da unidade, Raul Almeida, sofreu 

ferimentos superficiais nas costas. 

Agentes de outras unidades do Degase foram acionados, além da Polícia Militar. Em meio ao 

tumulto, três adolescentes escaparam do local pulando o muro. Outros dez internos, identificados como 

autores das agressões e do dano ao patrimônio, foram apreendidos na própria unidade e encaminhados 

à 22ª DP (Penha), que investigará o caso. Já os funcionários feridos serão encaminhados para 

atendimento no Hospital estadual Getúlio Vargas, também na Penha. 

 

Crise 

Recentemente, as unidades do CRIAAD no Rio foram palco de uma polêmica. Os 613 

adolescentes do estado que cumpriam medida socioeducativa em semiliberdade tiveram o retorno para 

o sistema adiado em uma semana devido a problemas com empresas responsáveis pela alimentação e 

limpeza das unidades. Em vez de voltar no dia 2, após passar o fim de ano com a família, os menores 

só reingressaram nos CRIAADs na última segunda-feira. 

— Ainda é cedo para afirmar, porque o ocorrido ainda está sendo apurado, mas desconfio que o 

problema que houve hoje na Penha possa ter relação com toda essa questão — afirmou João Luiz 

Pereira Rodrigues, presidente do Sind-Degase. 

Nos CRIAADs, os jovens realizam atividades externas, utilizando a rede pública para estudar, 

e retornam às unidades para dormir. Nos fins de semana, após avaliação de comportamento, os 

adolescentes podem permanecer nas próprias residências. 

 

Veja, abaixo, a nota enviada pelo Degase: 

 

"O Departamento Geral de Ações Socioeducativas esclarece que, nesta quarta-feira (11/01), 

adolescentes em conflito com a lei fizeram um tumulto ao chegar ao Centro de Recurso Integrados de 

Atendimento ao Adolescente (Criaad), na Penha. Três agentes socioeducativos que auxiliavam no 

controle da ocorrência ficaram levemente feridos. Três jovens que participaram da ação evadiram da 

unidade. 

Ressaltamos, ainda, que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia local com o 

encaminhamento de outros dez adolescentes envolvidos. Os jovens irão responder a novo processo  
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judicial, agora com ato infracional praticado durante o cumprimento da medida socioeducativa. A 

situação está normalizada na unidade. 

É importante esclarecer que nos Centros de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente (Criaads) os jovens realizam suas atividades FORA da unidade, utilizando a rede pública 

(educação, esporte, cultura, saúde, lazer, etc) e, durante a semana, dormem na unidade. Nos fins de 

semana, após avaliação do comportamento dos adolescentes, eles podem dormir em sua residência." 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/rebeliao-em-unidade-do-degase-termina-com-agentes-feridos-

fugas-20761316.html (Acesso em 14/08/2021) 

 

2.17. Menores do Degase de Campos agridem funcionários durante motim  

Internos do Degase, situado em Itereré, Campos dos Goytacazes, realizaram na noite 

desta quinta um motim na unidade e agrediram funcionários. Eles chutaram as portas 

de metal das celas e gritaram palavras de ordem de uma facção criminosa. 

 

Por: SFNotícias 

Publicado: 18/11/2016 
 

Internos do Centro de Socioeducação Professora Marlene Hebrique Alves, o Degase, situado 

em Itereré, Campos dos Goytacazes, realizaram na noite desta quinta-feira (17/11) um motim na 

unidade e agrediram funcionários que precisaram de atendimento hospitalar. 

Segundo informações, o motivo do 

protesto é a impossibilidade de serem 

remanejados de cela, visto que a unidade tem 

capacidade para 120 internos e está com 259 

adolescentes. 

Durante o protesto os internos chutaram 

as portas das celas, que são feitas de metal. Assim 

que os agentes chegaram ao local, foram 

insultados. Os menores estavam armados com 

cabos de vassouras e pedaços de metais 

arrancados das estruturas das próprias celas, e gritavam palavras de ordem de uma facção criminosa. 

Os agentes precisaram fazer uso de spray de pimenta. 

 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/rebeliao-em-unidade-do-degase-termina-com-agentes-feridos-fugas-20761316.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/rebeliao-em-unidade-do-degase-termina-com-agentes-feridos-fugas-20761316.html
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Dois funcionários ficaram feridos e precisaram ser socorridos para o Hospital Ferreira 

Machado. A ocorrência foi registrada na 134ª Delegacia Legal do Centro de Campos, com a condução 

dos internos responsáveis pelas agressões. Os agentes denunciam as condições de superlotação e a 

ausência de equipamentos não letais para conter motins e agressões, que tornam o ambiente mais tenso, 

prejudicando o convívio ordeiro no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://www.sfnoticias.com.br/menores-do-degase-de-campos-agridem-funcionarios-durante-motim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfnoticias.com.br/menores-do-degase-de-campos-agridem-funcionarios-durante-motim
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2.18. Nove jovens são hospitalizados após fogo em unidade para infratores no Rio 

 

Por: Extra – Globo – Rio de Janeiro 

Publicado: 05/08/16 14h01 

 

Nove jovens que estão internados na Escola João Luiz Alves, instituição para menores 

infratores na Ilha do Governador, 

Zona Norte do Rio, foram 

hospitalizados nesta sexta-feira 

após ficarem feridos em incêndio na 

unidade. A informação foi passada 

para o WhatsApp do EXTRA (21 

99644-1263) e confirmada pelo 

presidente do Sindicato dos 

Servidores do Departamento Geral 

de Ações Socioeducativas (Novo 

Degase), João Luiz Pereira 

Rodrigues. A instituição afirma que 

o fogo foi originado de um motim. 

Dois agentes de segurança foram 

medicados pois inalaram muita 

fumaça. 

Segundo João Luiz, por 

volta das 11h os adolescentes 

atearam fogo num colchão num dos 

alojamentos. O fogo saiu do controle. Os agentes de segurança conseguiram controlar as chamas e 

socorrer os garotos. 
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- Foi um princípio de motim. Um desses 

meninos está em estado gravíssimo, com risco 

de morte - disse João. 

Ainda de acordo com o presidente do 

Sindicato, a situação na João Luiz Alves está 

precária em virtude da superlotação.  

- São cerca de 120 vagas e tem 400 

menores internados. Essa é uma tragédia 

anunciada. Esse lugar é uma bomba-relógio, 

vítima da negligência do governo. 

 

Um vídeo mostra a movimentação dos 

agentes no corredor do alojamento onde o 

colchão foi incendiado e chamas altas saindo 

da porta. A assessoria de imprensa do Novo 

Degase foi procurada informou que "adolescentes de 

dois alojamentos da unidade de internação provisória 

Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, 

fizeram um tumulto na manhã desta sexta-feira 

(05/08) e atearam fogo em um colchão. A direção da 

unidade, juntamente com os agentes 

socioeducativos, conseguiram controlar rapidamente 

a situação isolada. Nove adolescentes em conflito 

com a lei ficaram feridos e foram encaminhados ao 

Hospital Souza Aguiar para receber atendimento 

médico. Afirmamos também que foi realizado o 

registro de ocorrência na delegacia local para a devida apuração do caso. Ressaltamos que a situação 

na unidade está normalizada". 
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Fonte:  http://extra.globo.com/casos-de-policia/nove-jovens-sao-hospitalizados-apos-fogo-em-unidade-para-

infratores-no-rio-19859620.html#ixzz4GTkH4D4J (Acesso em: 14/08/2021) 

 

2.19. Briga no Criaad termina na delegacia com um funcionário machucado e menores 

apreendidos  

Por: A Voz da Cidade 

Publicado: 04/08/2016 
 

Uma briga entre internos do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

(Criaad), no bairro Bom Pastor, terminou na 90ª Delegacia de Polícia (DP), com um dos funcionários 

da instituição machucado e seis menores apreendidos. O fato aconteceu na manhã de ontem. 

Segundo os funcionários, aconteceu uma briga generalizada por volta das 8h30min. Eles contaram que 

geralmente essas desavenças acontecem entre os internos por eles pertencerem a grupos rivais. 

Segundo a polícia, menores do Alojamento 2 estariam tentando agredir os do Alojamento 3. Eles 

teriam contado a Polícia que pertencem a facções diferentes. 

De acordo com os funcionários do Criaad, quando a briga começou eles entraram para separar, 

seguindo a determinação da direção da instituição, e um dos envolvidos teria arremessado uma cadeira 

na direção de um funcionário que teve o braço machucado. Ele foi levado, assim como os quatro 

internos do Alojamento 3, entre eles uma menina, para UPA da, onde teve o braço imobilizado. Em 

seguida eles foram levados para a delegacia para serem ouvidos. 

 

 

 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/nove-jovens-sao-hospitalizados-apos-fogo-em-unidade-para-infratores-no-rio-19859620.html#ixzz4GTkH4D4J
http://extra.globo.com/casos-de-policia/nove-jovens-sao-hospitalizados-apos-fogo-em-unidade-para-infratores-no-rio-19859620.html#ixzz4GTkH4D4J
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Segundo a Polícia Civil, os seis menores apreendidos serão encaminhados provavelmente ao 

Degase do Rio de Janeiro e autuados por fato análogo aos crimes de resistência, desacato, lesão 

corporal e ameaça. Os outros quatro foram ouvidos e liberados em seguida. 

A Polícia contou que um dos menores apreendidos teria ameaçado um policial militar e a 

menina do outro alojamento. 

 

VOLTA REDONDA 

Mês passado, Volta Redonda também registrou uma briga de internos na unidade do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), Centro de Socioeducação Irmã Asunción De 

La CándaraUstará, no bairro Roma I. Na ocasião, um menor interno de 16 anos foi espancado por 

outros três internos, como declarou o delegado titular da 93ª Delegacia de Polícia, Eliezer Lourenço. 

 

Fonte:  http://avozdacidade.com/site/noticias/policia/53131/  

 

2.20. Agentes do Degase são ameaçados de morte e agredidos por internos  

 

Por: Fique Bem Informado 

Publicado: 13/07/2016 

 

Por volta das 10:30 desta terça feira (12/07), durante procedimento de transferência de internos 

entre unidades, dois Agentes do DEGASE foram cercados ao chegarem na unidade da Penha 

(CRIAAD). Os Agentes estavam encaminhando um interno da unidade João Luiz Alves, na Ilha do 

Governador. De acordo com um dos Agentes, ao chegarem no local para entregar o adolescente que 

estava recebendo a progressão de medida de internação para semiliberdade, houve um problema com 

a documentação do menor, o que ocasionou a não recepção do mesmo por parte da unidade de 

semiliberdade. Neste momento, jovens que cumpriam medida no local, insatisfeitos com a recusa da 

unidade em receber o menor e irritados com o retorno do mesmo para a unidade de internação, 

passaram a hostilizar os Agentes que conduziam o jovem, afirmando que ele não iria retornar com eles. 

O grupo de menores, que estava no estacionamento da unidade – local proibido para circulação 

de internos – se juntou e cercou os dois Agentes, afirmando que só sairiam dali mortos. Um dos 

internos chegou a pegar um cabo de vassoura e quebrar, tentando perfurar a barriga do Agente em 

seguida. Após a agressão, os Agentes conseguiram sair da unidade com o jovem,  

 

 

http://avozdacidade.com/site/noticias/policia/53131/
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retornando para a unidade de origem. Os Agentes foram encaminhados ao hospital Dr. Moacyr 

Rodrigues do Carmo, onde foram atendidos. Após o atendimento, os dois foram até a 22DP (Penha),  

onde registraram a ocorrência. Na quarta feira (13/07), os dois comparecerão ao IML, onde será feito 

o exame de corpo de delito. Imagens das câmeras de segurança do local podem ter filmado a ação dos 

infratores, que segundo os Agentes, pareciam estar drogados. 

Somente no mês de Junho, dois assaltos foram cometidos na unidade. No dia 01/06, funcionário 

do posto de saúde que fica ao lado da unidade, tocou a campainha do local para entregar a carteira de 

um Agente, que teria sido furtada de sua mochila por um menor infrator no interior da unidade e 

arremessada por cima do muro em direção ao posto. Na ocasião, R$150,00 foram furtados. No dia 

29/06, ladrões arrombaram a porta da sala de informática do local, levando cinco monitores e um 

projetor de imagens. No dia 25/05, dois menores que cumpriam medida na unidade, após serem 

liberados para passar o final de semana em casa, resolveram voltar e pular o muro da unidade, armados 

com facas, onde renderam e roubaram os celulares de dois Agentes do local. 

Os Agentes do DEGASE não possuem porte de armas, apesar de haver Projeto de Lei na 

Assembleia Legislativa pretendendo conceder o direito aos Agentes, que são responsáveis pela 

segurança do sistema socioeducativo. 

 

Fonte: https://www.fiquebeminformado.com.br/2016/07/agentes-do-degase-sao-ameacados-de.html (Acesso 

em 14/08/2021) 

 

2.21. Jovem infrator agride Agente do Degase com barra de ferro no CRIAAD Niterói  

 

Publicado: 21/05/2016 

 

Mais um caso de agressão a Agente do DEGASE. Desta vez, a agressão aconteceu após o 

infrator David da Silva Pereira, de 18 anos, retornar de uma audiência especial realizada pela Vara da 

Infância e Juventude da Comarca de Niterói. A audiência foi realizada no dia 19/05 em virtude da 

direção da unidade ter notificado o Poder Judiciário sobre a conduta reiteradamente desrespeitosa e 

agressiva do interno em questão, que cumpria medida de semiliberdade no Centro de Recursos 

Integrados de Atendimento ao Adolescente, unidade do DEGASE em Niterói. O jovem estava na 

unidade há cerca de um mês cumprindo medida socioeducativa. Porém, mesmo com a notificação do 

DEGASE sobre o comportamento do jovem, a Juíza entendeu que não haveria motivo suficiente para 

que ele fosse submetido à regressão da medida para o regime fechado, determinando ao invés disso,  

 

 

https://www.fiquebeminformado.com.br/2016/07/agentes-do-degase-sao-ameacados-de.html
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o seu retorno para a mesma unidade de semiliberdade. David foi reencaminhado para a mesma unidade. 

Logo após chegar no local, por volta das 15h do mesmo dia, com comportamento alterado e 

desrespeitoso, foi encaminhado para a diretora da unidade, a fim de tentar resolver a situação. Contudo, 

após sair da sala da direção, o jovem foi até o seu alojamento, arrancou uma barra de ferro da beliche 

utilizada para dormir, partindo em seguida para cima do coordenador da unidade, passando a desferir 

golpes no Agente, além de socos e pontapés. O infrator chegou a morder os Agentes que tentavam 

conter o jovem e cessar as agressões. 

Após a contenção do mesmo, a direção da unidade, junto com o coordenador do plantão e Agentes da 

unidade, encaminharam David até a 76DP, onde foi registrada a Ocorrência Policial. 

Após a agressão e o registro da Ocorrência, o jovem foi encaminhado para uma nova audiência 

judicial, que desta vez enfim decidiu por aplicar a regressão da medida imposta ao infrator, que voltou 

a cumprir a medida socioeducativa em regime fechado. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/jovem-infrator-agride-agente-do-degase-com-barra-de-ferro-em-unidade-de-

niteroi/ 

 

2.22. Adolescentes infratores invadem unidade do Degase e roubam funcionários usando 

facas  

Publicado: 21/05/2016 

 

Nesta sexta feira (20/05), dois menores infratores que cumprem medida de semiliberdade no 

Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) na Penha, cometeram 

uma série de crimes no interior do local. Durante o dia, os internos G.J.B.A e A.L.S.C, ambos de 

dezesseis anos, foram flagrados pelos Agentes tentando furtar um aparelho de ar condicionado do 

local, momento em que foram impedidos pelos próprios Agentes. 

Mais tarde, após todos os internos serem liberados para passar o final de semana em casa (nas 

unidades de semiliberdade, é comum o menor sair na sexta e voltar na segunda), os dois jovens 

retornaram ao local, armados com facas. Os infratores pularam o muro da unidade e surpreenderam  

os Agentes do DEGASE, que não possuem porte de armas para realizar a segurança do local e 

resguardar a integridade física de todos os que lá trabalham e cumprem medida. 

Colocando a faca em seus pescoços e afirmando que iriam matá-los, os dois menores revistaram 

os armários dos funcionários e roubaram os celulares dos Agentes, fugindo da unidade  

 

http://riocrime.com.br/jovem-infrator-agride-agente-do-degase-com-barra-de-ferro-em-unidade-de-niteroi/
http://riocrime.com.br/jovem-infrator-agride-agente-do-degase-com-barra-de-ferro-em-unidade-de-niteroi/
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logo em seguida. G.J.B.A é morador de Campo Grande, enquanto A.L.S.C é morador da Vila Cruzeiro, 

comunidade próxima ao local onde cumpriam medida. O crime foi registrado na 22DP. 

Os Agentes do DEGASE estão revoltados com o descaso a que são submetidos pelo Estado, 

pois ficam expostos a menores com comprovado grau de periculosidade e desarmados. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/adolescentes-infratores-invadem-unidade-do-degase-e-roubam-funcionarios-

usando-facas/ 

 

2.23. Agentes do DEGASE são ameaçados de morte na Avenida Brasil  

Publicado: 24/03/2016 

 

Por volta das 14h desta quarta-feira (23/03), Agentes do Degase lotados no Educandário Santo 

Expedito, unidade de internação do DEGASE, em Bangu, circulavam na Avenida Brasil, sentido 

Centro da cidade, onde levavam um interno para ser atendido no Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho, localizado na Ilha do Fundão. Eles estavam realizando a condução de um menor infrator, 

que estava se recuperando de um tiro que tomou no momento de sua apreensão. A condução foi feita 

em uma viatura descaracterizada. 

Ao chegarem na altura do Complexo da Maré, os Agentes ficaram presos no engarrafamento, 

momento em que duas motocicletas com três ocupantes saíram de dentro da comunidade do Parque 

União, na localidade conhecida como sem Terra, e identificaram a viatura do DEGASE.  

Nesse momento, os motociclistas começaram a ameaçar os Agentes de morte, aos gritos: "Vão 

morrer funcionários!"  

Os ocupantes das motos faziam gestos com as mãos como se fossem arrancar a cabeça dos 

Agentes. Quando o trânsito abriu, os Agentes aceleraram a viatura e conseguiram se evadir, parando 

logo à frente para pedir ajuda a uma viatura da Polícia Militar, que estava baseada nas proximidades. 

Prontamente os policiais partiram em perseguição aos elementos, que conseguiram se evadir do local.  

Os Agentes do DEGASE reconheceram um dos elementos como sendo um ex-interno da 

unidade. Na delegacia, o elemento foi reconhecido como F.M.S, de 17 anos de idade, que chegou a 

levantar a blusa e mostrar uma arma para os Servidores, enquanto ocupava a garupa de uma das motos. 

Fato curioso, é que este ex-interno identificado pelos funcionários como sendo um dos 

integrantes do grupo, deu saída da unidade no dia 22/03/16, uma vez que o interno reebeu o benefício  

 

de continuar o cumprimento da medida em uma unidade de semiliberdade do órgão, ou seja, o 

adolescente saiu da unidade um dia antes do fato acima mencionado.  

http://riocrime.com.br/adolescentes-infratores-invadem-unidade-do-degase-e-roubam-funcionarios-usando-facas/
http://riocrime.com.br/adolescentes-infratores-invadem-unidade-do-degase-e-roubam-funcionarios-usando-facas/
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O caso foi registrado na 34DP, em Bangu, tendo sido encaminhado posteriormente para a 

21DP, em Bonsucesso, que está funcionando como central de flagrantes. 

 

 

 

 

Fonte: 

https://www.facebook.com/madureiranewsrj/photos/a.887796474669611.1073741828.887783754670883/930

067443775847/?type=3&pnref=story 

 

2.24. Família diz que cabo do Exército foi morto por traficantes no RJ e apela para resgatar 

corpo 

https://www.facebook.com/madureiranewsrj/photos/a.887796474669611.1073741828.887783754670883/930067443775847/?type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/madureiranewsrj/photos/a.887796474669611.1073741828.887783754670883/930067443775847/?type=3&pnref=story
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Por: Extra – Globo 

Publicado: 02/02/16 09h19 

 

Parentes e amigos do cabo do Exército Jorge Fernando Souza, de 24 anos, afirmam que ele foi 

morto por traficantes do Morro do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio, e fazem um 

apelo para que autoridades os ajudem a resgatar o corpo. Segundo eles, o militar trabalhava como 

motorista numa cooperativa para complementar a renda e, na madrugada de segunda-feira, foi 

sequestrado pelos bandidos. As notícias que chegaram aos parentes são de que Jorge foi torturado e 

morto na localidade conhecida como Final Feliz. Um outro motorista da mesma cooperativa, um agente 

do Degase, de 40 anos, também foi pego pelos bandidos mas conseguiu escapar. 

- O Jorge está morto lá dentro e ninguém faz nada. Procuramos o Exército e nada. A PM e nada. 

A Polícia Civil e nada. Queremos o corpo para acabar com esse sofrimento - disse um amigo de 

infância do militar, que preferiu não se identificar por medo de represálias. 

 

Segundo ele, parentes do cabo - 

que servia no 25º Batalhão de Logística - 

estiveram na 31ª DP (Ricardo de 

Albuquerque) na tarde desta segunda, 

pouco depois de terem sido avisados sobre 

o que acontecera com Jorge. 

- Ninguém tem ideia do que possa 

ter motivado esse sequestro. O Jorge era 

um sujeito tranquilo. Estava trabalhando 

como motorista para ganhar um pouco 

mais e, assim, conseguir quitar logo as 

parcelas do apartamento que acabou de 

comprar, na planta - contou o amigo. 

Ainda de acordo com esse amigo, os 

parentes de Jorge forneceram à polícia informações detalhadas de onde o corpo se encontra, mas não 

houve mobilização para resgatá-lo. 

Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que "está atuando hoje no 

Complexo da Pedreira (área vizinha do Chapadão) fazendo ação de vasculhamento para combater o  

 

tráfico de drogas e retirar barricadas". Sobre uma busca ao corpo do militar, a corporação alegou que 

"cabe à Polícia Civil investigar este caso". 



Dossiê – Degase na mídia 
 

2021                                                                                                                                                                                                             42 

Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 31ª DP e as investigações foram 

repassadas à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). 

O EXTRA entrou em contato, também, com as assessorias de imprensa do Comando Militar 

do Leste mas ainda não obteve retorno. 

 

Outro desaparecido 

 

Além de Jorge e do agente do Degase, outra pessoa também teria sido vítima de traficantes do 

Chapadão. O ex-militar do Exército Cleiton Felipe Macena de Souza teve seu desaparecimento 

registrado na 31ª DP. Ele também seria motorista da mesma cooperativa a que Jorge e o agente do 

Degase pertenciam. 

 

 

Segundo um parente, Cleiton deu baixa no Exército em 2014 e ficou alguns meses 

desempregado. Foi então que um amigo o chamou para se juntar à cooperativa. 

- A última vez que tivemos notícias dele foi na madrugada de segunda-feira. Ele saiu de casa depois 

de receber um telefonema de um colega da cooperativa - contou o familiar. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/familia-diz-que-cabo-do-exercito-foi-morto-por-traficantes-no-

rj-apela-para-resgatar-corpo-18588663.html#ixzz41iRQu5Yg   (Acesso em 14/08/2021) 

 

 

2.25. Menor infrator agride agente dentro do Criaad, na Vila Mury  

Publicado: 05/01/2016 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/familia-diz-que-cabo-do-exercito-foi-morto-por-traficantes-no-rj-apela-para-resgatar-corpo-18588663.html#ixzz41iRQu5Yg
http://extra.globo.com/casos-de-policia/familia-diz-que-cabo-do-exercito-foi-morto-por-traficantes-no-rj-apela-para-resgatar-corpo-18588663.html#ixzz41iRQu5Yg
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O fato aconteceu na noite de ontem no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente, o Criaad, na Vila Mury, em Volta Redonda. 

Segundo o Agente César Luís de Souza, um dos internos discutiu com ele, o xingou e o agrediu 

com um soco na boca.  Logo em seguida, ele tentou fugir da unidade. 

O menor, de 14 anos, foi contido. O funcionário registrou o caso na delegacia de Volta Redonda 

como lesão corporal e desacato. 

 

Fonte:  

http://www.folhadoaco.com.br/conteudos/3648/Menor%20infrator%20agride%20agente%20dentro%20do%2

0Criaad,%20na%20Vila%20Mury 

 

2.26. Agentes do Degase são cercados e ameaçados de morte por internos 

Os menores de idade estavam recebendo transferência para regime semiaberto, nesta 

sexta-feira 

Por marlos.mendes - O Dia - Rio de Janeiro 

Publicado 11/12/2015 21h27 

 

Rio - Dois agentes do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) foram 

ameaçados de morte enquanto faziam escolta e condução de quatro internos do Centro de 

Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, para o Centro de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente (Criaad). Os menores de idade estavam recebendo transferência para 

regime semiaberto. 

De acordo como Degase, os agentes foram cercados por um grupo de adolescentes ao chegarem 

no Criaad. Exaltados e portando mochilas, eles fizeram ameaça de morte e afirmaram que voltariam 

ao Centro Dom Bosco para matar os funcionários e resgatar os internos da mesma facção criminosa. 

Após a ameaça, os agentes acionaram a Polícia Militar através do 190. Os menores pularam o 

muro e fugiram na unidade, passando a serem considerados foragidos. A ocorrência foi registrada da 

22º DP (Penha), como ato análogo ao crime de ameaça. 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-12-11/agentes-do-degase-sao-cercados-e-ameacados-

de-morte-por-internos.html  (Acesso em 14/08/2021) 

 

2.27. Servidora do Degase contrai sarna humana na unidade de internação de Campos  

 

Publicado: 05/12/2015 

http://www.folhadoaco.com.br/conteudos/3648/Menor%20infrator%20agride%20agente%20dentro%20do%20Criaad,%20na%20Vila%20Mury
http://www.folhadoaco.com.br/conteudos/3648/Menor%20infrator%20agride%20agente%20dentro%20do%20Criaad,%20na%20Vila%20Mury
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-12-11/agentes-do-degase-sao-cercados-e-ameacados-de-morte-por-internos.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-12-11/agentes-do-degase-sao-cercados-e-ameacados-de-morte-por-internos.html
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Nesta quarta-feira (02/12), a técnica em enfermagem Mayara Ingridy Botelho Rodrigues de 

Menezes, que trabalha no Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, unidade de 

internação masculina do DEGASE, em Campos dos Goytacazes, deu entrada no Posto de Saúde da 

Família, no bairro Silvana, em Bom Jesus do Norte, divisa do Espírito Santo com o Estado do Rio de 

Janeiro. Ela se queixava de coceiras pelo corpo, que já completavam uma semana. Após o exame 

médico, a constatação: Ela havia contraído sarna humana, doença comum em presídios e unidades 

socioeducativas.  

O médico receitou tratamento tópico durante 

uma semana. No dia 25/11, um interno da mesma 

unidade foi diagnosticado com Herpes-Zoster, doença 

infectocontagiosa e incurável. Até o momento, a 

informação recebida pelos funcionários da unidade é de 

que somente os servidores que tiveram contato direto 

com o interno portador deste tipo de Herpes, serão 

vacinados. Os demais servidores sequer receberão 

imunização contra a doença. 

Casos como esse são recorrentes entre os 

servidores que trabalham nas unidades: No começo do 

mês, Agentes do DEGASE que trabalham no Centro de Recursos Integrados da Baixada, unidade de 

internação em Belford Roxo, tiveram que socorrer um interno que expelia placas de sangue. Ao 

realizarem a condução do interno ao PAM de São João de Meriti, dentro de uma kombi velha e junto 

do adolescente, foi constatado que ele estava com tuberculose.  

Em Campos, já houveram dois casos confirmados de meningite. Também existem vários casos 

confirmados de caxumba e conjuntivite nas unidades do órgão. Servidores já contraíram caxumba, 

conjuntivite, tuberculose, sarna humana e outras moléstias.  

Ao contrário dos profissionais e Agentes que trabalham no sistema penal e na área de saúde, os 

Agentes do DEGASE e a equipe médica do órgão não recebem adicional de insalubridade nem contam 

com plano de saúde, o que torna ainda mais difícil o custeio do tratamento para as variadas doenças 

que contraem dos internos. 

Fonte: http://riocrime.com.br/servidora-do-degase-contrai-sarna-humana-na-unidade-de-internacao-de-campos/ 

 

2.28. Unidade do Degase na Zona Norte registra motim 

Sindicato denuncia ação do tráfico de drogas em unidade de Ricardo de Albuquerque 

http://riocrime.com.br/servidora-do-degase-contrai-sarna-humana-na-unidade-de-internacao-de-campos/
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Por: Tiago.Frederico - O Dia - Rio de Janeiro 

Publicado: 21/08/2015 18h30 

 

Um tumulto foi registrado no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

(Criaad), unidade do Degase para menores infratores do sexo feminino, em Ricardo de Albuquerque, 

Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira. O Sind-Degase, sindicato que representa os 

servidores da instituição, afirma que apenas dois agentes estavam de plantão no local quando as 15 

jovens que cumprem regime de semiliberdade deram início a um motim, destruindo e ateando fogo 

nos alojamentos. Fotos enviadas para o WhatsApp do DIA (98762-8248) mostram a destruição na 

unidade. 

 

Ainda de acordo com o sindicato, os agentes encontraram dificuldades para obter ajuda da 

Polícia Militar para conter a rebelião. Segundo o Sind-Degase, a PM disse que só poderia intervir na 

unidade se pudesse entrar no local com um veículo blindado, visto que ela fica ao lado de uma das 

bocas de fumo do Complexo do Chapadão 

"Agentes do Degase já foram abordados por traficantes armados no portão, além de serem 

ameaçados com frequência para que não reprimam a entrada de drogas nas unidades. Algumas das 

internas do local namoram os traficantes da comunidade, que inclusive já pularam o muro da unidade 

para encontrá-las", denuncia. Embora tenha ciência do caso, segundo o Sind-Degase, a direção do 

órgão ainda não tomou providências, seja para garantir a segurança na unidade ou para transferir o 

Criaad de endereço. 
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A Polícia Militar negou que tenha colocado empecilhos para ajudar os agentes a conter o 

tumulto no Criaad e disse, em nota, que policiais do 41º BPM (Irajá) se deslocaram ainda na madrugada 

para conter o motim que ocorria no interior da unidade. 

O Degase disse que uma adolescente, "que já apresentou transtornos psiquiátricos de 

comportamento", deu início ao tumulto, mas não houve feridos. O caso foi registrado na delegacia 

local. 

 

"Esclarecemos, ainda, que a unidade, no momento da ocorrência, atendia 15 adolescentes e tem 

capacidade para 30 jovens", afirmou o Degase, explicando não ser possível a ocorrência de fugas nas 

unidades de semiliberdade em razão do próprio tipo de regime. 

"Nestes locais, os jovens realizam suas atividades fora da unidade, utilizando a rede pública 

(educação, esporte, cultura, saúde, lazer, etc) e, durante a semana, dormem na unidade. Nos fins de 

semana, após avaliação do comportamento dos adolescentes, eles podem dormir em sua residência", 

acrescentou. 

PM e Degase não comentaram a denúncia sobre a ação do tráfico de drogas na unidade. De 

acordo com informações da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), foi instaurado um inquérito para apurar 

as circunstancias do fato. Policiais fazem diligencias em busca de informações que possam ajudar no 

caso. As investigações estão em andamento. 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-08-21/unidade-do-degase-na-zona-norte-registra-

motim.html (Acesso em: 14/08/2021) 

 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-08-21/unidade-do-degase-na-zona-norte-registra-motim.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-08-21/unidade-do-degase-na-zona-norte-registra-motim.html
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2.29. Dois menores fogem após renderem agente do DEGASE em Belforoxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.jornalatualrio.com/2015/08/2-menores-fogem-apos-renderem-agente-do.html 

 

2.30. Jovens que cumpriam medidas socioeducativas fogem depois de agredir agentes do 

Degase  

Os funcionários registraram a ocorrência na delegacia e disseram que levaram socos no 

rosto e chutes nas pernas 

Por: Guilherme Ramalho – O Globo  

Publicado: 18/08/2015 17h40 

 

RIO — Dois agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) foram 

agredidos, na manhã desta terça-feira, por quatro adolescentes de uma unidade de semiliberdade na 

Penha, na Zona Norte. Os funcionários disseram que levaram socos no rosto e chutes nas pernas. Já os 

quatro adolescentes, que são do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, 

conseguiram fugir. 

 

http://www.jornalatualrio.com/2015/08/2-menores-fogem-apos-renderem-agente-do.html


Dossiê – Degase na mídia 
 

2021                                                                                                                                                                                                             48 

De acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores do Degase (Sind-Degase), João Luiz 

Pereira Rodrigues, o conflito começou porque os jovens não quiseram retornar para os seus 

alojamentos. 

— Os internos têm determinados horários para entrar nos alojamentos. Eles não quiseram acatar 

as ordens dos agentes. Houve então aquele conflito e eles partiram para cima dos funcionários. A 

princípio, foi uma questão disciplinar. Os funcionários advertiram e eles não gostaram. Quando a 

polícia chegou, os quatro evadiram. Como a unidade é de semiliberdade, o muro é baixo e eles pularam 

— contou o presidente do Sind-Degase, ressaltando que as agressões a funcionários estão cada vez 

mais frequentes na unidade: 

— A situação do sistema está caótica, está insuportável. O problema virou rotina agora. Está 

complicado trabalhar com o sistema superlotado — criticou. 

De acordo com informações da 22ª DP (Penha), um inquérito foi instaurado para apurar as 

circunstâncias do fato. Os inspetores do Degase prestaram depoimento e agentes estão em diligências 

em busca de informações que ajudem nas investigações. 

Por meio de nota, o Degase informou que os agentes receberam atendimento médico e que a 

corregedoria iniciou uma investigação para apurar o caso. Segundo o departamento, a unidade tem 

capacidade para 32 jovens e atende atualmente 31. Já o sindicato afirma que são 41 adolescentes na 

unidade. 

A nota do Degase ressalta ainda que o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente é uma unidade de aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade. Os jovens 

realizam suas atividades fora da unidade e durante a semana dormem nos alojamentos. Em 

determinados fins de semana, os internos também podem dormir em suas residências. 

 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/jovens-que-cumpriam-medidas-socioeducativas-fogem-depois-de-agredir-agentes-do-

degase-17226870 (Acesso em: 14/08/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oglobo.globo.com/rio/jovens-que-cumpriam-medidas-socioeducativas-fogem-depois-de-agredir-agentes-do-degase-17226870
http://oglobo.globo.com/rio/jovens-que-cumpriam-medidas-socioeducativas-fogem-depois-de-agredir-agentes-do-degase-17226870


Dossiê – Degase na mídia 
 

2021                                                                                                                                                                                                             49 

2.31. Abrigo de menores no Rio tem fugas e agressões em menos de 48 horas  

Agentes do DEGASE registraram ocorrência após serem agredidos na quarta. 

Departamento nega tentativa de rebelião, mas confirma confusão: 

 

Por: Gabriel Barreira - Do G1 Rio 

Publicado: 06/08/2015 17h51 

 

A semana foi conturbada em uma unidade de semiliberdade do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase), onde 

menores infratores ficam internados 

no Rio. O Centro de Recursos 

Integrados de Atendimento ao 

Adolescente (CRIAAD) da Penha, na 

Zona Norte do Rio, foi palco de 

agressões a agentes na quarta-feira (5) 

durante um motim. Um dia antes, um 

dos funcionários teria sido ameaçado 

de morte. Tudo em menos de 48 horas. 

O Degase nega que tenha 

havido uma rebelião, mas confirma a fuga de dois adolescentes e as agressões a seus trabalhadores. As 

vítimas receberam atendimento médico no Hospital Getúlio Vargas e registraram ocorrência na 22ª DP 

(Penha). O órgão informou ainda que o caso será investigado pela corregedoria. 

A confusão começou já na segunda-feira, quando um dos jovens teria descumprido o horário de 

retorno para a unidade. O menor tentou agredir um agente com uma pedra, que acabou acertando um ar 

condicionado. No dia seguinte, o mesmo menor teria ameaçado de morte um agente ao saber que, após 

provável decisão judicial, seguiria para o regime fechado. 

Funcionários do local denunciam as más condições de trabalho e dizem que a Polícia Militar 

precisou ser acionada para conter o tumulto, já que os agentes socioeducativos não têm direito a 

equipamentos de defesa — afinal, em tese, o local serve à ressocialização. 

Relatos recentes de funcionários, por outro lado, dão conta de que o local é perigoso porque só tem 

uma entrada. Só por lá, agentes e menores detidos entram e saem. Muitas vezes, os jovens fazem uma  

 

 

espécie de "corredor polonês" em volta dos agentes. Quando não há agressões, os funcionários são 

ameaçados, normalmente chamados de "vermes". 
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Degase tem histórico de problemas: 

 

Em junho, o G1 mostrou sérios problemas na estrutura do Degase. Funcionários que trabalham no 

Educandário Santo Expedito, apontado por eles mesmos como o pior dos locais para se trabalhar da rede, 

disseram que a "chance de um menor sair ressocializado de lá é zero". O local é conhecido como Bangu 0, 

por ficar dentro de Complexo Penitenciário de Gericinó. 

"É um presídio como qualquer um. O poder público dá uma conotação de colégio, mas não é a 

realidade. O funcionário é um carcereiro", disse um dos agentes. 

Dias depois, o G1 mostrou ainda que outro alojamento socioeducativo sofria de problemas 

estruturais — além da superlotação. O serviço de telefonia fixo foi cortado por falta de pagamento. Em caso 

de rebelião, como a que aconteceu em março no Educandário Santo Expedito, os agentes não teriam para 

quem pedir socorro — já que há bloqueadores de celular no local. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/abrigo-de-menores-no-rio-tem-fugas-e-agressoes-

em-menos-de-48-horas.html   (Acesso em 14/08/2021) 

 

 

 

2.32. Menores agridem agentes em unidade do Degase no Rio  

Eles quebraram vaso sanitário e atiraram pedaços em agentes 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/abrigo-de-menores-no-rio-tem-fugas-e-agressoes-em-menos-de-48-horas.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/abrigo-de-menores-no-rio-tem-fugas-e-agressoes-em-menos-de-48-horas.html
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Princípio de rebelião ocorreu na madrugada desta terça-feira (28). 

 

Por: G1 Rio 

Publicado: 28/07/2015 18h43 

 

Um grupo de menores infratores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) iniciou 

uma confusão na madrugada desta terça-feira (28), no Centro de Socioeducação Gelso Carvalho de Amaral, 

na Ilha do Governador. Segundo os agentes da unidade, jovens de um dos alojamentos chegaram a arrancar 

e quebrar um vaso sanitário da cela e atiraram os pedaços nos funcionários que tentavam controlar a situação. 

Ainda de acordo com os agentes, não há equipamentos de segurança nas unidades e, por isso, foi 

solicitado apoio da Coordenação de Segurança e Inteligência do órgão (Csint), que chegou a utilizar escudos 

balísticos para conseguir entrar no local. 

Os internos envolvidos na rebelião tiveram cortes nas mãos, causados pelo arremesso dos pedaços 

de cerâmica do vaso sanitário, segundo a polícia, e foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro 

Freire. Depois de receberem os primeiros socorros, foram encaminhados para a delegacia, onde foram 

ouvidos e levados para o Instituto Médico Legal. Nenhum agente ficou ferido. 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas informou que não houve fuga. De acordo com 

informações da 21ª DP (Bonsucesso), foi realizada perícia no local e os envolvidos foram ouvidos. Três 

adolescentes vão responder por fato análogo ao crime de dano ao patrimônio público, lesão corporal e 

desacato. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/menores-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase-

na-ilha-do-governador-rio.html  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.33. Menor agride agente do Degase e foge de unidade em São Gonçalo 

 

Por: Extra - Rio de Janeiro 

Publicado: 28/05/15 13h34 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/menores-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase-na-ilha-do-governador-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/menores-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase-na-ilha-do-governador-rio.html
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Um menor que cumpria medida socioeducativa no Centro de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), unidade de semiliberdade em São Gonçalo, na Região 

Metropolitana do Rio, agrediu um agente e fugiu do local na manhã desta quarta-feira. A agressão 

aconteceu por volta das 10h30m, durante uma atividade externa dos menores no Sesc de São Gonçalo. 

Segundo relato do agente na 72ª DP (São Gonçalo), ele foi agredido quando ia revistar um 

interno que foi ao banheiro durante a atividade no Sesc. A revista tinha o objetivo de evitar a entrada 

de drogas, armas e demais objetos não permitidos na unidade. O adolescente não aceitou a revista, 

ameaçou o agente de morte e o agrediu com socos, tapas e pontapés. A informação chegou pelo 

WhatsApp do EXTRA (21 99644-1263 e 21 99809-9952). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/menor-agride-agente-do-degase-foge-de-unidade-em-sao-

goncalo-16286923.html  (Acesso em 14/08/2021). 

 

 

 

2.34. Agente do DEGASE é baleado  

Por: RJ NO AR - R7 

Publicado: 13/04/2015 - 12H46 

 

Mais um Agente do DEGASE é atacado. Por volta das 20:30 deste sábado (11), o Agente do 

DEGASE Felipe Amâncio Marinho, lotado no Educandário Santo Expedito, foi baleado. 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/menor-agride-agente-do-degase-foge-de-unidade-em-sao-goncalo-16286923.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/menor-agride-agente-do-degase-foge-de-unidade-em-sao-goncalo-16286923.html
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O servidor tinha acabado de deixar a sua namorada em casa e retornava para sua residência, em 

Realengo, quando foi abordado por dois criminosos em uma moto. 

Sem anunciarem o assalto, o carona da motocicleta apontou a arma para o veículo e ordenou 

que parasse. Ao parar o veículo e abrir a porta com as mãos para o alto, o carona disparou contra o 

funcionário, fugindo em seguida sem levar 

nada. 

Alvejado no joelho esquerdo, Felipe 

foi encaminhado para o hospital Albert 

Schweitzer, onde passou por cirurgia e 

recebeu alta na tarde deste domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-

ar/videos/agente-do-degase-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-zona-oeste-do-rio-16102015  (Acesso 

em: 14/08/2021) 

 

2.35. Viatura do DEGASE capota próximo à Ilha do Governador  

 

Por: Felipe.Martins - O Dia 

Publicado: 27/03/2015 20h15 

 

Um agente do Degase foi baleado durante tentativa de assalto em Realengo, na zona oeste do Rio. 

Felipe Amâncio Marinho trabalha há quatro meses no Educandário Santo Expedito, em Bangu. 

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/agente-do-degase-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-zona-oeste-do-rio-16102015
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/rj-no-ar/videos/agente-do-degase-e-baleado-durante-tentativa-de-assalto-na-zona-oeste-do-rio-16102015
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Rio - Uma viatura do Degase 

capotou agora a pouco na Estrada do 

Galeão, sentido Ilha do Governador. 

Segundo informações preliminares do 

Corpo de Bombeiros o acidente teve 

apenas uma vítima com ferimentos leves. 

Ela já foi atendida pelos bombeiros, que 

estão neste momento no local. Ainda não 

se sabe o motivo do capotamento. 

Segundo uma testemunha do acidente, um 

pedestre atravessou na frente da viatura 

provocando a freada brusca do veículo. 

Por estar com o pneu careca, ainda de 

acordo a testemunha, um dos pneus acabou estourando. 

Agentes do departamento relatam que as viaturas estão em situação precária de manutenção. 

Muitos internos estão, segundo eles, sendo transportados em veículos inadequados como kombis 

velhas e até carros de passeio. 

 

 

 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-27/viatura-do-degase-capota-proximo-a-ilha-do-

governador.html 

 

 

 

 

 

 

2.36. Agente do Degase foi torturado por 16 horas em favela de Bangu 

Homem que seria queimado no chamado 'microondas' conseguiu escapar. Sindicato 

defende porte de arma fora das unidades para a categoria 

 

Uma pessoa ficou levemente ferida no acidente na Estrada do 

Galeão. 

 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-27/viatura-do-degase-capota-proximo-a-ilha-do-governador.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-27/viatura-do-degase-capota-proximo-a-ilha-do-governador.html
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Por: Tiago.Frederico - O Dia - Rio de Janeiro 

Publicado: 26/03/2015 17h06 
 

Rio - O agente do Departamento Geral 

de Ações Socioeducativas (Degase), 

sequestrado por criminosos quando voltava 

para a casa, em Bangu, foi torturado por 16 

horas, até conseguir fugir. Durante esse tempo, 

ele ficou amarrado numa árvore, no alto do 

Morro do 48, no mesmo bairro, com os braços 

presos com fios e a cabeça enrolada em fita 

adesiva. Além de levar coronhadas, chutes e 

socos, a vítima ainda teve que se deitar para 

que os bandidos passassem três vezes por cima 

dele de moto. Pouco antes de conseguir se 

desamarrar, numa distração do grupo, ele já 

tinha recebido a ‘sentença’: seria queimado, no 

chamado microondas, no início da noite. 

 

O drama de X., que é lotado no Educandário Santo Expedito (ESE), em Bangu, começou por 

volta da meia-noite de terça-feira. Ele tinha deixado o plantão na unidade, onde naquele dia havia 

ocorrido uma rebelião, quando foi abordado por dois jovens, com pistolas, que estavam em 

motocicletas. O agente foi cercado em frente a um posto de gasolina, a poucos metros de casa, e foi 

obrigado a seguir numa das garupas. Um dos menores disse para X. que o reconheceu como sendo 

funcionário do Degase e que, por isso, o levaria para dentro da comunidade. O adolescente era ex-

interno e tinha cumprido medida socioeducativa no ESE. 

Durante o período em que ficou amarrado, X. ouviu conversas dos criminosos, por telefone, 

com o chefe do tráfico do morro, que pertence a facção Comando Vermelho. Os bandidos queriam 

autorização para matá-lo. A permissão foi dada, e o grupo decidiu que ele seria morto, às 18 horas,  

 

queimado. O agente, que trabalha há apenas um ano no sistema Degase, também ficou sabendo pelos 

bandidos que eles acompanhavam a rotina de alguns funcionários. 

X. conseguiu escapar por volta das 16 horas, quando policiais do 14º BPM (Bangu) se 

preparavam para entrar na comunidade para resgatar o agente. Preocupados com a presença dos 

militares, os criminosos o deixaram sozinho, o que facilitou sua fuga. Ele está internado para fazer 

Funcionário do Defase foi torturado no Morro do 48 em 

Bangu. Ele conseguiu fugir antes de ser executado. 
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exames, mas está decidido a não voltar mais casa. Para o presidente do Sind-Degase, João Luiz Pereira 

Rodrigues, o caso, além de extremamente grave, mostra a fragilidade na segurança dos agentes. Ele 

defende o porte de arma fora das unidades. 

“Vivemos a rotina do medo. Esse agente nasceu de novo. A realidade não permite que nossos 

funcionários fiquem circulando sem ter como se defender. Se ele tivesse armado, pelo menos teria 

como reagir. Temos diversos colegas que estão sendo assassinados todos os anos no país. Em 2013, 

no Rio, perdemos três colegas. É preciso tomar uma atitude. Dentro da unidade, precisamos do EPI 

(Equipamento de Proteção Individual), para que não ocorra como na rebelião do Santo Expedito. 

Naquele dia, os agentes tiveram que correr para a rua porque os menores estavam com armas 

improvisadas”, alertou ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-26/agente-do-degase-foi-torturado-por-16-horas-

em-favela-de-bangu.html (Acesso em 14:08/2021) 

 

 

2.37. Agente do DEGASE é atacado a pedradas em São Cristóvão  

Publicado: 21/03/2015 

 

Um agente socioeducativo do DEGASE foi atacado por um grupo de adolescentes infratores 

em São Cristovão. O agente estava acompanhando seu filho que estuda no Colégio Pedro II. Pai e filho 

Após tortura o agente do Degase está decidido a não voltar mais para casa 

 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-26/agente-do-degase-foi-torturado-por-16-horas-em-favela-de-bangu.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-26/agente-do-degase-foi-torturado-por-16-horas-em-favela-de-bangu.html
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foram perseguidos pelo grupo que atirava paus e pedras, os dois conseguiram se abrigar dentro de uma 

loja do bairro e populares acionaram a Polícia Militar que enviou duas viaturas e resgatou o agente e 

seu filho sem ferimentos. Agentes do Degase não tem direito ao porte de arma, quando se deparam 

com grupos grandes de menores infratores só lhes restam rezar e correr. 

 

Fonte: http://noticiasriobrasil.com.br/?p=14424 

 

 

2.38. Agressão a Agente do Criaad Nilópolis 

Por: FuncaNews.blogspot 

Publicado: 16/01/2015 

 

Por volta das 19hrs do dia 13, o Agente Socioeducativo Helio Chaves, lotado no Centro de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) de Nilópolis, unidade de 

semiliberdade do Novo DEGASE, foi agredido por um interno. Durante uma atividade de tênis de 

mesa na unidade, após os internos jogarem repetidas vezes a raquete no funcionário, os jovens foram 

repreendidos pelo servidor, que tentou encerrar a atividade, devido ao ato de indisciplina. Neste 

instante, os internos, inconformados com a repreensão, se insurgiram contra o agente, que recebeu 

socos no rosto. 

Bastante machucado, o servidor registrou a ocorrência na 57DP (Nilópolis), onde foi registrado 

o fato análogo ao crime de lesão corporal e ameaça. Após o registro, o agente foi encaminhado para o 

IML, onde realizou o exame de corpo de delito. 

 

 

 

Fonte: http://funcanews.blogspot.com.br/2015/01/continua-agressoes-contra-servidores-do.html 

 

 

 

 

2.39. Nova agressão em unidade feminina do DEGASE  

Publicado: 09/01/2015 

 

No dia 09, houve novo princípio de motim no Cense PACGC. Desta vez, as agressões foram 

desferidas contra o sub-diretor da unidade, que foi agredido com socos no rosto e chutes pelas internas, 

http://noticiasriobrasil.com.br/?p=14424
http://funcanews.blogspot.com.br/2015/01/continua-agressoes-contra-servidores-do.html
http://funcanews.blogspot.com.br/2015/01/continua-agressoes-contra-servidores-do.html
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que haviam prometido agredi-lo no dia anterior, quando a diretora foi agredida. A confusão teve início 

após o almoço, onde foi derrubado a chutes o bebedouro da unidade, com grande confusão. Também 

foram quebrados vasos de plantas e cadeiras foram jogadas contra os agentes, além de proferirem 

vários xingamentos. No dia anterior, já haviam agredido a diretora, arrancando parte do seu cabelo e 

quebrando os seus óculos. Ambos os casos foram registrados na 37DP (Ilha). 

 

Fonte: http://agentesdegase.blogspot.com.br/2015/01/nova-agressao-em-unidade-feminina-do.html 

 

 

2.40. Diretora do Cense PACGC é agredida pelas internas  

Publicado: 08/01/2015 

 

Por volta das 17 horas do dia 08, aconteceu uma agressão física e princípio de motim no Centro 

de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa - PACGC (antigo Instituto Santos 

Dumont), unidade feminina de internação provisória e internação do Novo DEGASE. Após uma 

revista minuciosa de rotina na unidade, foram achados diversos materiais não permitidos, que 

poderiam ser utilizados como armas, como agulhas de crochê e giletes. As internas não gostaram da 

inspeção e da apreensão desses e outros materiais. Poucos instantes antes da visita programada pela 

Arquidiocese do Rio, com a Trezena de São Sebastião, com a presença do Arcebispo do Rio, Dom 

Orani Tempesta, as internas começaram o tumulto. A diretora da unidade, Marizélia, foi até o pátio da 

unidade, a fim de ajudar na solução do impasse e explicar as normas da unidade, quando foi agredida 

fisicamente pelas internas com tapas e puxões que inclusive arrancaram o seu cabelo, tendo sido atirada 

ao chão por uma das internas, onde teve também os seus óculos quebrados. Ao menos uma interna foi 

conduzida à 37° DP (Ilha), onde foi registrado o fato análogo ao crime cometido. 

 

Fonte: http://agentesdegase.blogspot.com.br/2015/01/diretora-agredida-pelas-internas.html 

 

 

 

2.41. Agentes são agredidos nas ruas 

Por: Tiago.Frederico - O Dia 

Publicado 14/09/2014 12h09 

 

Agentes socioeducativos que trabalham com menores infratores dizem estar sofrendo ameaças 

dos internos. Segundo seus relatos, os adolescentes ficam pouco tempo detidos e voltam para as ruas. 

http://agentesdegase.blogspot.com.br/2015/01/nova-agressao-em-unidade-feminina-do.html
http://agentesdegase.blogspot.com.br/2015/01/nova-agressao-em-unidade-feminina-do.html
http://agentesdegase.blogspot.com.br/2015/01/diretora-agredida-pelas-internas.html
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Na última sexta-feira, dia 12, um agente foi agredido no Centro do Rio ao ser reconhecido por um 

grupo de ex-internos. Ele precisou de atendimento médico e registrou queixa na delegacia.  

César Mamedio foi agredido por um grupo de ex-internos, próximo ao Tribunal de Justiça, na 

Avenida Rodrigues Alves. De acordo com a vítima, ele é lotado no Plantão Interinstitucional, setor do 

Degase que cuida das audiências dos menores infratores na Segunda Vara da Infância e Juventude.  

Na sexta-feira pela manhã, quando chegava para trabalhar, César foi surpreendido com golpes 

e pedradas. Ele foi atendido no Hospital Souza Aguiar e precisou tomar pontos no rosto. O agente 

registrou queixa na 5ª DP (Mem de Sá).  

Agentes alegam que os menores sabem que eles não podem usar armas e por isso os ameaçam 

nas ruas. Um agente, que preferiu não se identificar, contou que os menores estão amparados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que não leva em consideração a periculosidade. "Eles sabem 

que andamos desarmados e não temos como nos defender. Além de terem certeza da impunidade e que 

se pegos, vão sair do internato em pouco tempo", revelou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-

09-14/menores-infratores-fazem-principio-de-rebeliao-em-reformatorio-na-ilha.html (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-09-14/menores-infratores-fazem-principio-de-rebeliao-em-reformatorio-na-ilha.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-09-14/menores-infratores-fazem-principio-de-rebeliao-em-reformatorio-na-ilha.html
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2.42. Agente Do Degase É Agredido Por Internos Do CRIAAD Nilópolis 
 

Por: André Santos 

Publicado: 28/08/2014 

 

O Agente Socioeducativo José Luis Bispo, do Centro de Recursos Integrados de Atendimento 

ao Adolescente (CRIAAD) unidade de semiliberdade do DEGASE, em Nilópolis foi agredido nesta 

semana por adolescentes quem cumprem medidas socioeducativas. 

De acordo com o site Notícias Rio Brasil, os internos, que estudam na rede pública, agrediram 

um aluno da escola e fugiram de volta para o CRIAAD. Revoltados, um grupo de jovens da escola 

partiu para revidar a agressão e buscaram os internos na porta da unidade. Como as unidades de 

semiliberdade possuem menor segurança do que as de internação, houve invasão do grupo no 

CRIAAD. 

O agente tentou intervir para impedir a entrada dos invasores, quando foi agredido com socos 

pelos próprios internos do CRIAAD. Foi feito o Boletim de Ocorrência da agressão na Delegacia da 

região e os internos foram levados para o CRIAAD Nova Iguaçu.  

O agente recebeu chutes e socos dos internos. Eram quase 30 estudantes para invadir a unidade. 

A vítima da agressão está com dificuldades para andar, pois teve distensão muscular, escoriações e 

lesões. Está se recuperando em casa, bastante abalado 

 

Fonte: https://nilopolisonline.com.br/2014/08/28/agente-do-degase-e-agredido-por-internos-do-

criaad-nilopolis/  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nilopolisonline.com.br/2014/08/28/agente-do-degase-e-agredido-por-internos-do-criaad-nilopolis/
https://nilopolisonline.com.br/2014/08/28/agente-do-degase-e-agredido-por-internos-do-criaad-nilopolis/
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2.43. ‘Usam até pedaços de vasos sanitários para nos agredir’, relata Agente de unidade 

para menores infratores do Rio  

Por: Carolina Heringer - Extra - Rio de Janeiro 

Publicado 19/08/2014 06h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Os adolescentes partem para cima da gente mesmo. São tapas, chutes e socos. Usam até 

pedaços dos vasos sanitários para nos agredir. Isso sem falar nos xingamentos. Vivemos sempre em 

alerta, numa tensão permanente’’. O relato é de X., um agente socioeducativo que trabalha há 16 anos 

com menores infratores no Rio. A violência dos adolescentes contra os funcionários do Degase, tema 

do terceiro dia da série “Novo Degase, velhas práticas”, também vem aumentando. Só nos sete 

primeiros meses de 2014 já 

foram registrados cinco casos 

pelo departamento, apenas dois 

a menos do que os sete ocorridos 

em todo o ano passado. 

- Temos problemas com 

esses garotos semanalmente. 

Recentemente, um deles veio 

com um pedaço de madeira me 

bater. A sorte foi que um colega 

chegou. Eles estão acada vez 

mais agressivos — lamenta X. 
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Os agentes relatam que o aumento da 

violência dos jovens tem sido percebido por eles 

nos últimos anos, e seria resultado do uso cada vez 

mais frequente da mão-de-obra de menores 

principalmente pelo tráfico de drogas. 

— Eles estão mais inseridos no crime - 

opina o presidente do Sind-Degase, Marcos 

Aurélio Rodrigues. 

Y, outro agente que também não quer se 

identificar, conta que os funcionários possuem 

regras básicas para protegerem sua integridade física. Abrir um alojamento ou andar sozinho, por 

exemplo, nunca. É preciso sempre ter um companheiro dando cobertura. 

- A lógica é a mesma do sistema prisional, mas não temos aparato para conter os garotos. Só 

contamos com o spray de pimenta, e nem todos podem usar. O pior é que muitas vezes encontramos 

grupos com armamentos manuais fabricados lá dentro. Nossa rotina é muito estressante - relata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agente socioeducativo, Y., que também prefere o anonimato, ainda tenta se recuperar do 

trauma sofrido há 14 anos, quando ficou refém de adolescentes do Educandário Santo Expedito durante 

uma rebelião. Foi esfaqueado e torturado: 

- Nosso trabalho é muito delicado. Temos que ser amigos, psicólogos, padres, médicos, professores. 

Mas há os momentos nos quais precisamos ser repressores. Nunca tivemos tanta necessidade de  
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intervir nos conflitos entre esses jovens como atualmente. Nessas situações, os excessos acontecem. É 

uma relação de amor e ódio. 

Os agentes concordam que os menores infratores estão mais violentos. Para eles, o uso mais 

frequente do jovem pelo tráfico 

Para o advogado Carlos Nicodemos, membro do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças 

e dos Adolescentes, a violência dentro das unidades do Degase acaba transformando-se em algo 

cíclico. 

- É o agente que agride o adolescente, os jovens que se matam, ou batem nos funcionários. 

Tudo resultado de uma política socioeducativa caótica - analisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/usam-ate-pedacos-de-vasos-sanitarios-para-nos-agredir-relata-

agente-de-unidade-para-menores-infratores-do-rio-13652238.html (Acesso em 14/08/2021) 

 

 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/usam-ate-pedacos-de-vasos-sanitarios-para-nos-agredir-relata-agente-de-unidade-para-menores-infratores-do-rio-13652238.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/usam-ate-pedacos-de-vasos-sanitarios-para-nos-agredir-relata-agente-de-unidade-para-menores-infratores-do-rio-13652238.html
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2.44. Câmeras flagram adolescente infrator agredindo agente do DEGASE 

Funcionários relatam que violência em unidades é frequente. 

 

Por R7 - Rio de Janeiro 

Publicado: 04/12/2013 - 13H17  

 
 

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento que um agente do DEGASE 

(Departamento Geral das Ações Socioeducativas) foi agredido por um jovem. No vídeo, o agente abre 

o portão de ferro para os menores entrarem após uma partida de futebol. Um dos internos para ao lado 

dele e começa a agredi-lo com socos. O homem tenta se defender, mas o menor de idade continua a 

agredi-lo com socos e chutes. O funcionário do DEGASE cai no chão e outros agentes tentam conter 

o menor com spray de pimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DEGASE é o órgão para onde menores que cometem crimes são encaminhados. 

De acordo com um agente que trabalha há 15 anos na unidade de Bangu, na zona oeste do Rio, 

as agressões são frequentes.  

— Já recebi socos, pontapés, já fui furado. Tem funcionários com pressão alta, outros que 

morreram de tanto lidar com os adolescentes, que é uma coisa muito difícil. 
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O agente também diz que existem irregularidades no DEGASE. Segundo ele, os pais costumam 

levar cigarros para os filhos menores de idade nos dias de visita.  

No Estado do Rio, existem oito unidades de internação do DEGASE. Só em Bangu são mais 

de 200 adolescentes entre 16 e 21 anos, mas apenas 12 agentes fazem a segurança diariamente.  

O menor que foi flagrado agredindo o agente foi transferido para a unidade de Belford Roxo, 

na Baixada Fluminense, mas os funcionários denunciaram que os casos de violência estão em todas as 

unidades. Os agentes dizem ter medo de rebelião.  

No mês passado, 18 menores fugiram do DEGASE de Bangu por um buraco na parede. Fora 

dos muros, eles tiveram ajuda de homens armados. 

 

Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cameras-flagram-adolescente-infrator-agredindo-agente-do-

degase-04122013 (Acesso em: 14/08/2021) 

 

2.45. Veículo do DEGASE é atacado na Linha Vermelha  

Publicado: 20/10/2013 

 

Uma Kombi do DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) que transportava 

menores infratores foi atacada em plena Linha Vermelha na tarde de quarta-feira (16). Oito 

adolescentes em conflito com a lei do CRIAAD (Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente) Nilópolis voltavam de um passeio no Centro da Cidade. Na Linha Vermelha, altura da 

Vila do Pinheiro no Complexo da Maré, adolescentes e vendedores ambulantes que moram na região 

reconheceram os jovens da facção inimiga. Eles apedrejaram o veículo e quebraram os vidros da 

Kombi para tentar agredir os menores. Três servidores estavam dentro da Kombi. O motorista 

conseguiu se livrar do engarrafamento e evitou problemas maiores. 

 

Fonte: http://www.sinddegase.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=570:veiculo-do-

degase-e-atacado-na-linha-vermelha-&catid=27:2013&Itemid=4 

 

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cameras-flagram-adolescente-infrator-agredindo-agente-do-degase-04122013
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/cameras-flagram-adolescente-infrator-agredindo-agente-do-degase-04122013
http://www.sinddegase.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=570:veiculo-do-degase-e-atacado-na-linha-vermelha-&catid=27:2013&Itemid=4
http://www.sinddegase.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=570:veiculo-do-degase-e-atacado-na-linha-vermelha-&catid=27:2013&Itemid=4
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2.46. Agente do DEGASE é agredido após tentativa de fuga dos adolescentes  

 

Por: Redação Rio/Band News Fluminense FM 

Publicado: 29/06/2013 - 15h08 

 

Mais um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas foi agredido por 

adolescentes internos do Educandário Santo Expedito, em Bangu, zona oeste do Rio, na madrugada 

deste sábado, dia 29.  

De acordo com o Sindicato dos Servidores do DEGASE, cinco agentes vigiavam cerca de 60 

jovens que estavam no refeitório jantando, quando eles deram início a uma tentativa de fuga da 

unidade. Um grupo foi em direção ao agente Thiago Correa de Souza e o agrediu com socos e pontapés 

no rosto.  

Os outros agentes conseguiram conter os agressores, impedindo a fuga dos adolescentes. 

Thiago Correa foi atendido na enfermaria do Educandário e registrou a ocorrência na delegacia de 

Bangu.  

O presidente do Sindicato dos Servidores, Marcos Aurélio, denúncia crise na segurança dos 

profissionais, onde atualmente a proporção de agentes e internos é de um para 25 adolescentes, 

enquanto que o ideal seria de um agente para cada 10 jovens. Ele acredita que a superlotação facilita 

as tentativas de fuga dos menores.  

Ainda de acordo com Marcos Aurélio, os ataques dos jovens em busca de fuga são constantes. 

Em maio, seis adolescentes conseguiram escapar da Escola João Luís Alves, na Ilha do Governador, 

na zona norte do Rio, após também agredirem um funcionário do DEGASE. 

 

 

Fonte: http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000610165/agente-do-degase-%C3%A9-

agredido.html 

(Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000610165/agente-do-degase-%C3%A9-agredido.html
http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000610165/agente-do-degase-%C3%A9-agredido.html
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2.47. Funcionário do DEGASE corre risco de ficar cego após ser agredido em fuga  

Publicado: 11/05/2013 

 

O funcionário do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) agredido por 

menores infratores que fugiam da Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, na noite do último 

sábado, teve descolamento de retina e deslocamento do globo ocular, devido aos socos e pontapés que 

recebeu. Dos seis menores fugitivos, quatro já foram 

recapturados pela polícia. De acordo o vice-

presidente do Sindicato de Servidores do DEGASE 

Roberto Teixeira, a fuga aconteceu quando o 

funcionário identificado como Robson foi fechar os 

alojamentos: — Segundo a versão do funcionário, na 

hora que ele foi fechar os alojamentos, um grupo de 

seis menores infratores passou por cima dele e o 

agrediu com socos e pontapés. Assim, eles 

conseguiram chegar ao pátio da unidade e, em seguida fugiram. Como a escola é muito grande, estamos 

apurando detalhes sobre a fuga — relatou Roberto. 

Com suspeita de descolamento de retina, o funcionário agredido pode ter perda de visão. Ele 

recebeu o primeiro atendimento no Hospital Paulino Werneck, mas foi encaminhado para o Hospital 

Municipal Miguel Couto para tratamento oftalmológico. Liberado da unidade, ele volta à unidade na 

manhã desta segunda-feira para acompanhamento ambulatorial. Até o momento, quatro dos seis 

menores fugitivos já foram recapturados. Três foram encontrados num primeiro momento de buscas. 

O quarto garoto estava escondido nas proximidades. 

No sábado, 4 de maio, um grupo de 26 de adolescentes fugiu da mesma unidade, após agredirem 

outro agente socioeducativo. — Estamos constantemente tendo problemas como este. A maioria das 

unidades com menores infratores está funcionando acima de sua capacidade. Por isso,  

vivemos numa tensão constante. Mas já alertamos o governo para isso e estamos à espera de 198 

agentes concursados serem chamados para o trabalho — informou o vice-presidente do sindicato. 

 

 

Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/grupo-de-menores-infratores-foge-de-unidade-do-degase-na-ilha-

12052013 

 

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/grupo-de-menores-infratores-foge-de-unidade-do-degase-na-ilha-12052013
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/grupo-de-menores-infratores-foge-de-unidade-do-degase-na-ilha-12052013
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2.48. Agente é agredido por menores em rebelião e fuga na EJLA  

Publicado: 05/05/2013 

 

Um agente do DEGASE foi agredido por adolescentes da EJLA (Escola João Luiz Alves), na 

Ilha do Governador, zona norte do Rio. Vinte e seis menores infratores de um módulo da unidade se 

rebelaram para fugir no início da noite deste sábado (04/05). Apenas 17 foram recapturados. O agente 

socioeducativo Maxwell Vaz Rocha foi agredido por todos os adolescentes de um módulo da EJLA.  

O servidor público esteve neste domingo no Instituto Médico Legal para fazer o Exame de 

Corpo de Delito.  

Por volta das 20h deste sábado, os menores infratores agrediram o agente que se encontrava 

sozinho no módulo, contrariando a norma de procedimento que exige pelo menos dois servidores em 

cada módulo da unidade. A JLA é composta por quatro módulos com capacidade para 30 cada um. 

Havia cerca de 140 adolescentes entre 12 e 18 anos internados na unidade. Todos os 26 adolescentes 

que estavam no módulo conseguiram fugir, mas 17 foram recapturados segundo informação da Polícia 

Militar. 

O SIND-DEGASE soube da ocorrência na noite deste sábado, mas quase nada foi informado 

ao Sindicato. Além da fuga em massa, a agressão ao agente socioeducativo também foi registrada pelas 

câmeras de segurança da unidade. 

 

 

Fonte: http://www.sinddegase.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=477:agente-e-

agredido-por-menores-infratores-em-rebeliao-e-fuga-em-massa-na-jla&catid=27:2013&Itemid=28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinddegase.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=477:agente-e-agredido-por-menores-infratores-em-rebeliao-e-fuga-em-massa-na-jla&catid=27:2013&Itemid=28
http://www.sinddegase.org.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=477:agente-e-agredido-por-menores-infratores-em-rebeliao-e-fuga-em-massa-na-jla&catid=27:2013&Itemid=28
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2.49. Polícia busca menores infratores resgatados na Linha Vermelha  

 

Publicado: 25/05/2012 

 

Policiais procuram nesta sexta-feira três menores resgatados de uma van do Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas (Degase), que levou pânico a motoristas que trafegavam pela Linha 

Vermelha — uma das principais vias expressas do Rio — por volta das 17h desta quinta. 

Mesmo na hora do rush, cerca de dez criminosos usaram fuzis e pistolas, um Kia Cerato preto 

e um Peugeot vermelho, para bloquear a via e interceptar o veículo do Degase. Eles deram pelo menos 

três tiros na mala do carro, para estourar um cadeado, o que permitiu a fuga de seis dos 12 adolescentes. 

Três foram recapturados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 12 menores de idade, três foram recapturados 

Do grupo que escapou, três entraram nos veículos dos bandidos, e os outros três correram em 

direções distintas. Esses últimos acabaram pegos por PMs nas ruas. Com a confusão, o trânsito na 

Linha Vermelha ficou muito complicado, e os motoristas, apavorados. O engarrafamento ia do Caju à 

entrada da Ilha. Alguns motoristas usaram o Twitter para alertar outros. Para muitos, a ação do bando 

tratava-se de arrastão. O Centro de Operações da prefeitura orientou os motoristas a optar pela Avenida 

Brasil.Um dos dois agentes responsáveis pela escolta, que não podem trabalhar armados, foi agredido. 

Dois menores ficaram feridos por estilhaços. A van do DEGASE com o grupo, que participou de 

audiência na 2ª Vara da Infância e Juventude, no Centro, estava na altura da passarela Hospital do 

Fundão, na pista em direção à Ilha, onde fica o Instituto Padre Severino, ao ser atacada.  
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Os menores estavam no compartimento traseiro em duas celas, parecidas com gaiolas. “Fiquei 

surpreso com a ousadia dos bandidos”, afirmou o comandante do 17º BPM (Ilha do Governador), 

tenente-coronel Ezequiel Mendonça. Após o resgate, quatro patrulhas da PM seguiram para o local e 

um helicóptero da Polícia Civil sobrevoou a via expressa. 

 

Nervosismo na hora de abrir cadeado 

 

‘Eles foram rápidos e violentos. Nunca havia passado experiência como essa’, desabafou 

Marcelo Alves, agente do DEGASE que dirigia a van e ficou ferido por coronhada. Há 13 anos na 

instituição, ele contou que os criminosos só perguntavam onde estava o ‘chefão’ e se referiam a este 

através de um apelido. O agente também revelou que abriu a mala da van sob a mira de armas, mas, 

por estar nervoso, não conseguiu destrancar os cadeados das celas. ‘Achei que fosse morrer’, disse 

Marcelo. O menor procurado estava com outros cinco menores que seriam oriundos de comunidades 

dominadas pela facção TCP. Na outra cela da van, havia seis que seriam moradores de favelas do 

Comando Vermelho. Alguns aproveitaram para escapar — e foram recapturados. 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/portal/rio/pol%C3%ADcia-busca-menores-infratores-resgatados-na-linha-

vermelha-1.445220 

 

 

2.50. Agente do DEGASE foi agredido por menores infratores  

 

Por: Waleska Borges - O Globo | Extra - Rio de Janeiro 

Publicado: 07/05/07 00h24 

 

Segundo o delegado André Ladeira, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 

(DPCA), 12 menores infratores conseguiram escapar do Centro de Reabilitação Integrada e 

Atendimento ao Menor (Criam), na Penha, neste domingo à noite. Antes de fugir, os adolescentes 

agrediram um agente do DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) com uma paulada 

na cabeça. Houve tumulto no local e outros 15 jovens envolvidos na briga foram levados para DPCA. 

O agente agredido está sendo atendido no Hospital Municipal Souza Aguiar. A unidade onde ocorreu 

a fuga é de regime semiaberto. Até o início da madrugada desta segunda, nenhum adolescente infrator 

tinha sido encontrado. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/noticias/rio/agente-do-degase-foi-agredido-por-menores-infratores-677764.html 

 

http://extra.globo.com/noticias/rio/agente-do-degase-foi-agredido-por-menores-infratores-677764.html
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2.51. João Hélio - Cúmplice agrediu agente do Degase  

Publicado: 18/02/2010 

 

O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio, Francisco Rodrigues, confirma 

que um agente do Degase foi vítima da agressividade de Ezequiel Toledo de Lima dentro do 

Educandário João Luís Alves, na Ilha do Governador. Francisco classifica como absurda a proteção 

oferecida pelo governo federal. Como a Justiça vai proteger um elemento, independentemente de ser 

maior ou menor de idade, que já tentou assassinar um agente do Degase? Indaga. Sei das barbaridades 

cometidas por ele. Por isso, acho que essa decisão beira o bizarro. 

Ocorrida em 2007, a morte do menino João Hélio foi investigada por três delegados da 30ª DP 

(Marechal Hermes). Como o caso teve um grande apelo popular, todos os esforços foram concentrados 

em localizar os autores do crime, ocorrido após um assalto na Zona Norte da cidade. O delegado 

Adilson Palácio foi um dos responsáveis pela investigação e ficou insatisfeito com a inclusão de 

Ezequiel no Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Além dele, outros 

quatro acusados, todos maiores de idade, foram presos e condenados.  

Estou indignado. Trabalhamos num caso que sabemos que foi bárbaro. Nenhum deles deu o 

mínimo de chance de defesa para a vítima, um menino. Durante o percurso, eles foram avisados por 

pedestres que a criança estava pendurada e, mesmo assim, seguiram por sete quilômetros com aquela 

tortura. Com um histórico de crueldade desse, torna-se surreal acreditar que um assassino vai ser 

contemplado num programa de proteção, revolta-se o delegado Palácio, lembrando que a legislação 

deve ser amplamente discutida para evitar que casos semelhantes ocorram no futuro. 

O pai do jovem João Hélio, Elso Vieites, foi direto ao falar sobre a manutenção da proteção ao 

jovem. A Justiça existe para ser feita. Se ela está certa ou errada, não cabe a mim mudar o quadro já 

existente. Prefiro não opinar nem dar muitos detalhes. Só fico triste por tudo que eu e os meus 

familiares sofremos e continuamos sofrendo lamentou. 

 

 

Fonte: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/02/18/joao-helio-cumplice-agrediu-agente-do-degase/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2010/02/18/joao-helio-cumplice-agrediu-agente-do-degase/
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2.52.  Dois agentes são feridos em fuga em educandário do Rio  

 

Por: Agencia Estado 

Publicado: 0/11/2008 às 17h08 

 

Uma tentativa de fuga deixou hoje dois agentes feridos sem gravidade no Educandário Santo 

Expedido, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. O tumulto foi iniciado na hora do almoço e 

controlado com a chegada de agentes de outras unidades e da Polícia Militar (PM), de acordo com a 

Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas (Degase). "A situação está caótica. Pode acontecer 

uma tragédia a qualquer momento", afirmou o presidente Sind-Degase, Marco Aurélio Rodrigues, que 

representa os servidores. O sindicalista afirmou que na quarta-feira uma outra tentativa de fuga de 30 

infratores em um alojamento do Santo Expedido deixou três servidores feridos a socos e pontapés. 

Segundo ele, o diretor da unidade foi feito refém. Os agentes feridos registraram queixa na 34ª 

Delegacia de Polícia de Bangu. Na sexta-feira, após depoimento na 2ª Vara da Infância e da Juventude, 

no centro da capital fluminense, uma tentativa de fuga de oito adolescentes do mesmo alojamento 

deixou outro agente ferido. Um adolescente conseguiu fugir. O Degase confirmou as ocorrências e 

disse que a situação está controlada. 

 

 

Fonte: http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1181025-dois-agentes-sao-feridos-em-fuga-em-educandario-do-

rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1181025-dois-agentes-sao-feridos-em-fuga-em-educandario-do-rio
http://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/1181025-dois-agentes-sao-feridos-em-fuga-em-educandario-do-rio
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2.53. Agente é ferido em educandário 

Adolescentes infratores armados com estoques se rebelam, fazem cinco reféns e exigem 

audiências com juiz    

Por: Agencia Estado 

Publicado: 25/11/2001 às 17h38 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte:http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,agentecarcerario-foi-ferido-em-rebeliao-no-

rio,20011125p21885 

   

 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,agentecarcerario-foi-ferido-em-rebeliao-no-rio,20011125p21885
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,agentecarcerario-foi-ferido-em-rebeliao-no-rio,20011125p21885
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3. Rebeliões, brigas e distúrbios: 
 

3.1 Internos agridem agentes e fogem do Degase de Volta Redonda 

Funcionários da unidade ficaram feridos e precisaram ser levados para o hospital. Dos 

nove envolvidos na tentativa de fuga, dois conseguiram escapar pulando o muro. 

 

Por: G1 Sul do Rio e Costa Verde 

Publicado: 21/08/2021 12h43 

 

 

Nove adolescentes tentaram fugir do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), 

no bairro Roma, em Volta Redonda (RJ). A ação aconteceu na tarde de sexta-feira (20). 

Sete internos foram recapturados e dois estão sendo procurados. Em nota, o departamento 

informou que os menores tentaram fugir da unidade durante uma atividade escolar. Eles agrediram 

dois agentes de segurança socioeducativa com carteiras escolares e mangueiras de incêndio. 

Depois que a situação foi controlada os agentes perceberam que dois dos adolescentes 

conseguiram fugir pulando o muro da unidade. 

Um dos funcionários fraturou o braço e terá que passar por uma cirurgia. O outro sofreu 

ferimentos leves e passa bem. Os dois foram encaminhados para o Hospital São João Batista. 

A Polícia Militar foi acionada e está em busca dos fugitivos. O caso foi registrado na delegacia. 

 

 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2021/08/21/internos-agridem-agentes-e-fogem-do-degase-

de-volta-redonda.ghtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Seis internos fogem da unidade do Degase em Volta Redonda 
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Fuga aconteceu no final da tarde de sexta-feira, dia 23 

 

Por: O Dia – Rio de Janeiro 

Publicado: 23/07/2021 10h53 

 

Volta Redonda - No final da tarde de sexta-feira, dia 23, seis internos fugiram do Centro de 

Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense), unidade do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas (Degase) em Volta Redonda, no bairro Roma I.  

De acordo com as informações divulgadas, sete adolescentes tentaram fugir. Um deles foi 

contido dentro da unidade e dos seis que fugiram, um já foi encontrado. Também segundo o Degase, 

os outros cinco ainda são procurados pela Polícia Militar que realiza os trabalhos de busca. 

 

 

 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/07/6196858-seis-internos-fogem-da-unidade-do-degase-em-volta-

redonda.html (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Menores fazem rebelião em unidade do Degase 

https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/07/6196858-seis-internos-fogem-da-unidade-do-degase-em-volta-redonda.html
https://odia.ig.com.br/volta-redonda/2021/07/6196858-seis-internos-fogem-da-unidade-do-degase-em-volta-redonda.html
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Testemunhas disseram que 6 adolescentes infratores renderam um dos agentes e o 

ameaçaram com pedaços de metal 

Por: Redação Tupi – Rio de Janeiro 

Pubicado: 24/01/2021 – 13h29 

 

Um agente do Degase ficou ferido durante uma rebelião de adolescentes neste sábado (23), na 

Unidade Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Testemunhas disseram 

que logo após a visitação, seis adolescentes infratores renderam um dos agentes e o ameaçaram com 

pedaços de metal. 

Durante a ação, o funcionário foi ferido no pescoço por um dos adolescentes. Os menores só 

se acalmaram com a chegada do reforço de outros funcionários da instituição. O agente foi socorrido 

no local e liberado em seguida. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Ilha do Governador. 

A assessoria de imprensa do Degase disse por meio de nota que por volta das 11h45 deste 

sábado (23), nove internos, que cumprem medidas socioeducativas, na Escola João Luiz Alves (EJLA), 

na Ilha do Governador, tentaram iniciar um motim com objetivo de empreender fuga da unidade. Na 

tentativa, um agente foi ferido de raspão no pescoço por um pedaço de ferro. 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) ressalta que a ação foi 

imediatamente controlada com objetivo de preservar a integridade física dos adolescentes e dos 

funcionários. O agente ferido foi encaminhado para o hospital, já foi liberado e passa bem. 

 

 

Fonte: https://www.tupi.fm/rio/menores-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase/  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Agente do Degase fica ferido em rebelião em unidade na Zona Norte do Rio 

https://www.tupi.fm/rio/menores-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase/
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Internos atearam fogo em uma das galerias 

 
Por: Thaiana de Oliveira - BandNews 

Publicado: 15/11/2020 16h25 

 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas abriu uma sindicância para apurar um motim 

durante uma tentativa de fuga de internos na unidade Dom Bosco, na Ilha do Governador, na Zona 

Norte do Rio. Um agente ficou ferido. 

O Degase é a instituição em que adolescentes em conflito com a lei cumprem medidas 

determinadas pela Justiça. Neste domingo (15), um grupo ateou fogo em colchões atrás de três portas 

de acesso ao pátio principal. 

Um ouvinte da BandNews FM, que teve a identidade preservada, passou pelo local no momento 

do tumulto. O Grupamento de Ações Rápidas do Departamento e a Polícia Militar foram acionados, 

assim como o Corpo de Bombeiros, que controlou o início de incêndio. Nenhum interno fugiu. 

 

 

Fonte: https://www.bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/agente-do-degase-fica-ferido-em-rebeliao-em-u   

(Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

3.4. Rio: rebelião no Degase deixa dois agentes e dois internos feridos 
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Por: Balanço Geral - Manhã RJ 

Publicado: 20/04/2020 - 10H02  

 

Uma rebelião no Degase (Departamento Geral de Ações Sócio Educativas), localizado 

na Ilha do Governador, zona norte do Rio, deixou dois agentes e dois internos feridos. Os 

menores infratores queimaram colchões, destruíras celas e atiraram pedras nos policiais que 

tentavam conter a rebelião. Os agentes utilizaram bombas de efeito motal e balas de borracha. 

De acordo com o Degase, os menores causaram a rebelião como uma forma de protesto pela 

suspensão das visitas por conta da pandemia do coronavírus. 

 

 

 

 

Fonte: https://recordtv.r7.com/balanco-geral-manha-rj/videos/rio-rebeliao-no-degase-deixa-dois-agentes-e-dois-

internos-feridos-20042020 (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

3.5. Adolescentes fazem rebelião em unidade socioeducativa na Ilha do Governador, Rio 

https://recordtv.r7.com/balanco-geral-manha-rj/videos/rio-rebeliao-no-degase-deixa-dois-agentes-e-dois-internos-feridos-20042020
https://recordtv.r7.com/balanco-geral-manha-rj/videos/rio-rebeliao-no-degase-deixa-dois-agentes-e-dois-internos-feridos-20042020
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Cerca de 100 internos do Centro de Socioeducação Dom Bosco deixaram espaços de 

confinamento e ocuparam parte da instituição. Situação foi contida depois de 3 horas. 

 

Por: Fernanda Rouvenat, Nicolás Satriano e Raoni Alves, TV Globo e G1 Rio 

Publicado: 18/04/2020 12h40 

 

Adolescentes internados no Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do 

Governador, Zona Norte do Rio, fizeram uma rebelião que começou no fim da manhã deste 

sábado (18) e foi contida depois de aproximadamente três horas. Dois servidores foram feridos 

e precisaram ser levados para um hospital. 

A rebelião começou no fim da manhã e terminou por volta das 14h, quando agentes do 

Grupamento de Ações Rápidas do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) e 

policiais do Batalhão de Choque da PM 

entraram na unidade. 

Antes disso, bombas de gás 

lacrimogêneo chegaram a ser lançadas dentro da 

unidade e alguns internos arremessaram pedras 

nos policiais. 

 Segundo informações do Degase, dois 

servidores ficaram levemente feridos e 

precisaram ser levados para o Hospital 

Municipal Evandro Freire, também na Ilha. O 

departamento informou que nenhum 

adolescente ficou machucado e que, nesta tarde, 

fazia a contagem dos menores. | 

 

 

O Centro de Socioeducação Dom Bosco é uma das unidades do Degase, órgão do Estado do 

RJ responsável pela execução das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), e aplicadas pelo Poder Judiciário a jovens em conflito com a lei. 

 

 

Agente é ferido na orelha durante rebelião — 

Foto: Divulgação/SindDegase 
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Segundo informações do SindDegase, o sindicato de servidores do Degase, além dos agentes 

feridos, colchões foram queimados, grades quebradas e portas arrancadas. 

Imagens do Globocop mostraram dezenas de internos no telhado da unidade e eletrodomésticos 

boiando na piscina da instituição. 

 

Visitação proibida 

Mônica Cunha, coordenadora do Movimento Moleque e representante das mães que 

têm filhos no sistema socioeducativo, disse ao G1 que a rebelião começou depois que foram 

proibidas as visitas de familiares por conta da disseminação da Covid-19. Segundo ela, os 

menores não foram informados sobre o motivo do cancelamento das visitas. 

"A gente entende a não visitação nesse momento por conta do contágio. Mas o que a 

gente não pode é deixar esses meninos sem entender porque estão sem visita. Não podemos 

deixar essas mães nessa situação. É preciso buscar outros meios desses meninos verem suas 

mães", afirmou. 

O Degase afirmou que a suspensão das visitas das famílias aos jovens foi informada aos 

familiares e aos adolescentes. De acordo com o órgão, a medida foi tomada para evitar a 

propagação do coronavírus entre os jovens, servidores e familiares. 

Segundo o departamento, até este sábado (18) não há registro de casos infecções pelo 

novo coronavírus entre os adolescentes. O órgão informou que seis servidores testaram 

positivo para Covid-19, mas já se recuperaram. 

Fonte:  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  (Acesso em 14/08/2021) 
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3.6.  Rebelião em unidade do Degase na Ilha do Governador é controlada 

Foco de incêndio foi apagado e três servidores, com ferimentos leves, apresentaram dores 

nas costas, entorce no joelho e corte na orelha, e foram levados para o Hospital Municipal 

Evandro Freire, também na Ilha do Governador 

Por:  O Dia 

Publicado: 18/04/2020 

 

 

Rio - A rebelião iniciada no início da tarde deste sábado na unidade Dom Bosco 

do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, foi controlada às 15h, 

informou o Degase. Servidores negociaram a rendição dos adolescentes e o Grupamento de Ações Rápidas 

(GAR), da instituição, foi o primeiro a entrar para dar apoio aos colegas. 

O Batalhão de Choque da PMERJ já deixou a unidade. Policiais do 17° Batalhão ( Ilha) continuam 

nos arredores apenas para organizar o trânsito na saída do local. 

 

 

 

 

 

Foco de incêndio foi apagado e três servidores, com ferimentos leves, foram levados para o Hospital Municipal 
Evandro Freire, também na Ilha do Governador 
Divulgação / Sind-degase 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/04/5901943-menores-fazem-rebeliao-no-cense-dom-bosco--na-ilha-do-governador.html
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O foco de incêndio foi apagado e três servidores, com ferimentos leves, apresentaram dores nas 

costas, entorce no joelho e corte na orelha, e foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, 

também na Ilha do Governador. 

Quatro adolescentes se feriram levemente e os servidores estão fazendo a contagem dos jovens para 

verificar se houve evasão. Eles também estão limpam a unidade e isolam os locais onde será feita perícia 

policial. 

O Degase informou que apura o motivo da rebelião.  

Os servidores separam os adolescentes para registrar a ocorrência na 37ª DP (Ilha do Governador). 

Um conflito na unidade do Degase Cense Dom Bosco, na Ilha do Governador, deixou dois agentes 

que tentavam controlar a situação levemente feridos. 

A rebelião aconteceu na tarde deste sábado (18), em que internos conseguiram tomar galerias 

rapidamente e, assim, toda a unidade. 

Não houve um motivo aparente para o ocorrido, visto que os menores tiveram atendimento técnico, 

falando ao telefone, de forma supervisionada, com familiares, para substituir as visitas que estão suspensas 

devido à pandemia do novo coronavírus. 

Os agentes que se machucaram foram atendidos no local e passam bem. Nenhum interno fugiu ou 

ficou ferido. 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/04/5902073-rebeliao-em-unidade-do-degase-na-

ilha-do-governador-e-controlada.html (Acesso em: 14/08/2021) 

 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/04/5902073-rebeliao-em-unidade-do-degase-na-ilha-do-governador-e-controlada.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/04/5902073-rebeliao-em-unidade-do-degase-na-ilha-do-governador-e-controlada.html
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3.7. Funcionários descobrem plano de fuga e agressão a agentes em unidade do Degase 

Plano foi descoberto depois que um bilhete descrevendo a ação foi encontrado durante 

uma revista nos alojamentos dos internos 

Por: O Dia – Rio de Janeiro 

Publicado: 17/02/2020 08h26 

 

Rio - Funcionários do Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador 

descobriram, neste domingo, um plano de fuga montado por internados da unidade do Degase no bairro 

da Zona Norte do Rio. Além da fuga, os menores também planejavam agredir agentes do centro. 

De acordo com o Sind-Degase, o plano foi descoberto após revistas nos alojamentos dos 

internos. Na ocasião, foi encontrado um bilhete com a descrição da ação e uma observação, dizendo 

que eles não poderiam passar o Carnaval presos. 

"Esta situação retrata novamente a rotina perigosa e desvalorizada de trabalho que os 

funcionários do Degase sofrem, enfrentando rebeliões mensais nas unidades, sem amparo do governo  
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sobre seus direitos e ainda na margem do esquecimento das autoridades responsáveis, visto a demora 

para sair carteira funcional, porte de arma, progressões e tantos outros direitos que dariam mais 

segurança aos servidores", o Sind-Degase alerta, em nota. 

A unidade Dom Bosco atualmente tem 379 internos e 13 funcionários. 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/02/5869455-funcionarios-do-degase-descobrem-plano-de-fuga-e-

agressao-a-agentes-em-unidade-da-ilha.html  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

3.8. Internos fogem de unidade do Degase e servidores ficam feridos 

Doze dos 53 internos que escaparam foram encontrados até o momento 

 

Por O Dia – Rio de Janeiro 

Publicado 15/12/2019 20:03 

 

Rio - Cinquenta e três internos da unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(Degase), na Ilha do Governador, Zona Norte, fugiram enquanto eram conduzidos para uma quadra 

esportiva da unidade, na tarde deste domingo. De acordo com o Degase, os jovens pularam o muro da 

Escola João Luiz Alves e apenas 12 dos internos foram encontrados. Até o momento, há 41 jovens 

foragidos.  

Agentes afirmam ainda que cinco servidores ficaram levemente feridos durante o incidente, 

com cortes superficiais, sendo atendidos no hospital Evandro Freire. Eles fizeram registro de 

ocorrência na 21ª DP (Bonsucesso), que investiga o caso. 

Ainda de acordo com o órgão, militares do 17º BPM (Ilha do Governador) foram ao local para 

intensificar o patrulhamento e fazer buscas para encontrar os outros adolescentes. 

Em nota, a assessoria do Degase disse que será instaurada sindicância pela corregedoria do 

departamento para apurar se houve falha de procedimento. 

 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/12/5840670-internos-fogem-de-unidade-do-degase-e-servidores-

ficam-feridos.html (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/02/5869455-funcionarios-do-degase-descobrem-plano-de-fuga-e-agressao-a-agentes-em-unidade-da-ilha.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/02/5869455-funcionarios-do-degase-descobrem-plano-de-fuga-e-agressao-a-agentes-em-unidade-da-ilha.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/12/5840670-internos-fogem-de-unidade-do-degase-e-servidores-ficam-feridos.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/12/5840670-internos-fogem-de-unidade-do-degase-e-servidores-ficam-feridos.html
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3.9. Briga entre jovens provoca princípio de rebelião no Degase em Volta Redonda 

De acordo com PM, internos colocaram fogo em colchões e bateram nas portas metálicas. 

 

Por: G1 Sul do Rio e Costa Verde 

Publicado: 21/08/2019 19h02 

 

Os internos do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) de Volta Redonda, no 

Sul do Rio de Janeiro, provocaram um princípio de rebelião na tarde desta quarta-feira (21). De acordo 

com a Polícia Militar, eles colocaram fogo em colchões e bateram nas portas metálicas. 

Ainda segundo a PM, há aproximadamente 49 internos no bloco que aconteceu a rebelião e o 

motivo teria sido uma briga entre adolescentes de facções rivais. Funcionários do Degase conseguiram 

apagar o fogo e conter o tumulto. Ninguém ficou ferido. 

O Grupo de Ações Rápidas (GAR) da instituição foi até o departamento para realizar uma 

vistoria no local. A Polícia Militar montou um cerco para evitar possíveis fugas. 

Em nota, a assessoria do Degase afirmou que ninguém ficou ferido, que não houve fugas e que 

a situação já foi controlada. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/08/21/briga-entre-jovens-provoca-principio-de-

rebeliao-no-degase-em-volta-redonda.ghtml (Acesso em: 14/08/2021) 

 

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/08/21/briga-entre-jovens-provoca-principio-de-rebeliao-no-degase-em-volta-redonda.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/08/21/briga-entre-jovens-provoca-principio-de-rebeliao-no-degase-em-volta-redonda.ghtml
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3.10. Pai de interno é flagrado com droga e celular no Degase  

Publicado: 22/06/2019 

 

O pai de um menor que cumpre medida socioeducativa no Centro de Socioeducação (Cense) 

Dom Bosco, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, acabou preso ao tentar entrar na unidade 

com droga e um carregador. 

Ele chegou ao local na manhã deste sábado, dia 22 de junho, e durante procedimento de revista 

dos familiares que chegavam para a visitação semanal aos internos acabou flagrado com dois tabletes 

de maconha e um cabo carregador para celular. 

Após a apreensão, o adolescente infrator confessou que tinha um aparelho de telefone celular 

e entregou o objeto. O pai dele recebeu voz de prisão e foi conduzido à 37DP (Ilha do Governador), 

sendo posteriormente transferido para a 21DP (Bonsucesso), que funcionava como Central de 

Flagrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://www.facebook.com/RobertaTrindadeRJ/posts/2512024842174303?__tn__=K-R 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RobertaTrindadeRJ/posts/2512024842174303?__tn__=K-R
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3.11. Internos colocam fogo em colchão em unidade para menores infratores no RJ  

Seis jovens foram atendidos no Hospital Ferreira Machado (HFM). 

 

Por G1 -  Campos Goytacazes 

Publicado: 13/06/2019 08h02 

 

Internos colocaram fogo em um colchão na noite desta quarta-feira (12) no Centro de 

Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves (Cense), unidade para menores infratores do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) em Campos dos Goytacazes, no Norte 

Fluminense. 

Seis jovens foram encaminhados ao Hospital Ferreira Machado (HFM) e já receberam alta 

médica. 

Segundo o boletim de ocorrência feito na 134ª Delegacia de Polícia do Centro, houve uma briga 

entre internos. 

Ainda de acordo com o boletim, nenhum jovem que estava no local assumiu a autoria do 

incêndio. Em nota, o Degase informou que os internos não ficaram feridos e que a situação na unidade 

está controlada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/06/13/internos-colocam-fogo-em-colchoes-em-unidade-

para-menores-infratores-no-rj.ghtml (Acesso em: 13/08/2021). 

 

 

Caso aconteceu no Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves 

(Cense) — Foto: Ravy Azevedo/Inter TV 

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/06/13/internos-colocam-fogo-em-colchoes-em-unidade-para-menores-infratores-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2019/06/13/internos-colocam-fogo-em-colchoes-em-unidade-para-menores-infratores-no-rj.ghtml
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3.12. Internos provocam incêndio em unidade do Degase na Ilha e três ficam feridos  

Os menores alegaram problemas com a superlotação 

Por O Dia – Rio de Janeiro 

Publicado 10/05/2019 10h04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio - Pelo menos três internos ficaram feridos após um incêndio causado pelos menores numa 

unidade do Degase na Ilha do Governador, na noite desta quinta-feira. Os menores provocaram um 

curto-circuito na fiação elétrica, alegando problemas com a superlotação do Centro de Socioeducação 

Dom Bosco, no Galeão. 

O incidente aconteceu por volta das 18h30 e pelo menos três jovens ficaram feridos. As vítimas 

foram levadas para Hospital Municipal Evandro Freire pelo corpo de bombeiros, com queimaduras 

externas e suspeita de queimaduras internas. Um deles ficou ferido com mais gravidade. 

 

O local atende 216 jovens, no entanto, abriga 441 internos, mais que o dobro de sua capacidade. 

Na cela incendiada, estavam 8 internos em um espaço com 3 camas. 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/05/5641121-internos-provocam-incendio-em-unidade-do-degase-na-

ilha-e-tres-ficam-feridos.html?fbclid=IwAR0LI1v6Qm8L8rakYN71772yjOxACEfg9Ob-mJyGwElE6T5D2m--ZuwYfbg 

(Acesso em: 13/08/2021). 

 

 

Internos causam incêndio em unidade do Degase na Ilha e três ficam 

feridos Divulgação/Sind-Degase 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/05/5641121-internos-provocam-incendio-em-unidade-do-degase-na-ilha-e-tres-ficam-feridos.html?fbclid=IwAR0LI1v6Qm8L8rakYN71772yjOxACEfg9Ob-mJyGwElE6T5D2m--ZuwYfbg
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/05/5641121-internos-provocam-incendio-em-unidade-do-degase-na-ilha-e-tres-ficam-feridos.html?fbclid=IwAR0LI1v6Qm8L8rakYN71772yjOxACEfg9Ob-mJyGwElE6T5D2m--ZuwYfbg
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3.13. Punhais com pedaço de metal são encontrados em cela para maiores no Degase  

Unidades superlotadas agravam problemas de violência e prejudicam o funcionamento 

do sistema socioeducativo  

Por O Dia – Rio de Janeiro 

Publicado: 26/04/2019 09h58 

Diversos punhais artesanais, feitos com 

pedaço de metal foram encontrados, nesta 

quinta-feira, dentro de cela para maiores no 

Degase da Ilha do Governador, Zona Norte. 

Parte da grade de proteção das celas era 

arrancada para confeccionar o objeto, usado 

para ferir outros internos e funcionários. 

Agentes do Centro de Socioeducação 

Gelso Carvalho do Amaral e a equipe do 

Grupamento de Ações Rápidas (GAR) 

encontraram o material dentro da cela 26, em 

um prédio destinado somente a internos entre 8 

21 anos. Cerca de 50 jovens adultos cumprem 

medida socioeducativa no prédio onde os 

artefatos foram encontrados. Mesmo maiores, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 

que, caso tenham medida socioeducativa em aberto, eles podem cumprir o resto da medida no sistema. 

Nenhum dos internos assumiu ter feito os punhais. Apesar da capacidade para 120 pessoas, a 

unidade tem cerca de 230 crianças e adolescentes, incluindo os 50 maiores de idade que ficam em 

prédio separado dentro da unidade. 

De acordo com os agentes, o fechamento de outra unidade no complexo de Gericinó, os 

episódios de fuga e violência aumentaram, já que houve agravamento da superlotação com o 

remanejamento dos internos. Atividades básicas, como cursos, banhos de sol e atendimentos médicos 

foram prejudicados ou inviabilizados, devido ao número de internos, que chegou a dobrar em algumas 

unidades. 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/04/5637123-punhais-com-pedaco-de-metal-sao-encontrados-em-cela-para-maiores-

no-degase.html?fbclid=IwAR27kSspk-HzLE65pjeV4GeN2lcOY6wAiLYZ_ucRBw2LSP7Hs7tQqSOLGW8#foto=1 (Acesso 

em:13/08/2021). 

 

3.14. Jovens são baleados ao sair do Degase; um morreu e o outro continua internado em 

Campos 

Punhais feitos com pedaços de grade de proteção são encontrados 
em celas para maiores na Ilha 
Divulgação/Sind-Degase 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/04/5637123-punhais-com-pedaco-de-metal-sao-encontrados-em-cela-para-maiores-no-degase.html?fbclid=IwAR27kSspk-HzLE65pjeV4GeN2lcOY6wAiLYZ_ucRBw2LSP7Hs7tQqSOLGW8#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/04/5637123-punhais-com-pedaco-de-metal-sao-encontrados-em-cela-para-maiores-no-degase.html?fbclid=IwAR27kSspk-HzLE65pjeV4GeN2lcOY6wAiLYZ_ucRBw2LSP7Hs7tQqSOLGW8#foto=1
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Por RJ Inter TV 2ª edição * Campos dos Goytacazes (Inter TV Planície) 

Publicado em: 12/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://globoplay.globo.com/v/7537379/  (Acesso em:13/08/2021). 

 

 

 

 

3.15. Internos fogem unidade do Degase em Campos  

Polícia Militar faz buscas para recapturar os adolescentes 

https://globoplay.globo.com/v/7537379/
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Por Jornal - Online Terceira Via - C 

Publicado: 10/04/2019 10h25 

 

Seis internos que cumprem 

medidas socioeducativas fugiram do 

Centro de Socioeducação Professora 

Marlene Henrique Alves (Cense) em 

Campos dos Goytacazes. A unidade,  

administrado pelo Novo Degase 

(Departamento Geral de Ações Sócio 

Educativas), fica na RJ-158 (Campos-

São Fidélis). 

A Polícia Militar confirmou que foi 

notificada na manhã desta quarta-feira (10) sobre a fuga e que realiza buscas aos menores . 

A princípio, os adolescentes teriam cerrado as grades de uma das portarias. 

Ainda de acordo com o 8º Batalhão de Polícia Militar de Campos (8º BPM), a corporação foi chamada 

por volta das 7h30, quando também chegou aos agentes a informação de que os jovens renderam um 

casal na localidade de Santa Cruz. As vítimas estavam em um carro, 

que foi levado pelos fugitivos. 

No dia 8 de outubro do ano passado, dois adolescentes 

fugiram da unidade e forma recapturados dois dias depois. 

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Degase informou que 

cinco dos internos que fugiram têm mais de 18 anos e que será 

instaurada sindicância pela Corregedoria do departamento para apurar 

se houve falha de procedimento. 

 

 

 

Fonte: https://www.jornalterceiravia.com.br/2019/04/10/menores-fogem-de-unidade-do-degase-em-campos/  

(Acesso em: 13/08/2021). 

 

 

3.16. Agente do Degase tem o carro atingido por tiro dentro de unidade 

Caso aconteceu em meio às ameaças que os agentes têm recebido de traficantes 

https://www.jornalterceiravia.com.br/2019/04/10/menores-fogem-de-unidade-do-degase-em-campos/
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Por O Dia 

Publicado 28/03/2019 13h57 

 

Rio - Um tiro atingiu um carro 

de um agente do Degase (Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas) dentro 

do Centro de Atendimento Integrado de 

Belford Roxo, na manhã desta quinta-

feira. O disparo chegou até o veículo 

durante um tiroteio que acontecia na 

comunidade Gogó da Ema, que fica 

nas proximidades da unidade. Ainda 

não se sabe os motivos dos disparos. 

De acordo com o Sind-Degase, sindicato que reúne os profissionais que trabalham no Degase, 

os agentes da unidade têm recebido ameaças de traficantes da região, que são da facção Amigos dos 

Amigos (ADA). Eles relataram ao sindicato que os criminosos têm circulado fortemente armado e em 

comboios nas proximidades da unidade para ameaçar os funcionários. A unidade é destinada a menores 

condenados por tráfico de drogas que pertencem à ADA. 

Na noite de terça, agentes que trabalham na portaria da unidade teriam sido surpreendidos por 

um grupo de três a quatro carros, com traficantes armados com fuzis e pistolas. No momento em que 

viram os funcionários no local, os criminosos apontaram suas armas e os ameaçaram de morte. 

Ainda de acordo com relatos de agentes, diariamente durante à noite, uma boca de fumo 

funciona em um dos acessos à unidade. Por medo de represálias, os funcionários não fazem o registro 

das ocorrências na delegacia. 

Em março de 2017, uma moto com dois traficantes armados com pistolas obrigou os agentes a 

abrirem o portão da unidade e chegou a invadir o pátio interno do local. Na ocasião, eles ameaçaram 

servidores e internos da facção rival que estavam internados. 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/03/5630007-agente-do-degase-tem-o-carro-atingido-por-tiro-dentro-de-

unidade.html (Acesso em: 13/08/2021). 

 

3.17. Internos fazem rebelião em unidade do Degase 

Jovens incendiaram módulos. Fogo foi controlado e ninguém ficou ferido  

Por O Dia 

Publicado 27/02/2019 21h30  

Carro estava dentro do Centro de Atendimento Integrado de Belford 

Roxo Divulgação / Sind-Degase 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/03/5630007-agente-do-degase-tem-o-carro-atingido-por-tiro-dentro-de-unidade.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/03/5630007-agente-do-degase-tem-o-carro-atingido-por-tiro-dentro-de-unidade.html
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Rio - Internos 

do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas 

(Degase) fizeram uma rebelião 

no Educandário Santo 

Expedito, no Complexo 

Gericinó, em Bangu, Zona 

Oeste do Rio. De acordo com o 

Sindicato dos Servidores do 

Degase, com a justificativa de 

reivindicar melhorias os 

jovens colocaram fogo em módulos 

dentro do espaço.  

O incêndio provocou um curto-circuito na fiação elétrica, queimou colchões e demais 

pertences. Ainda segundo o sindicato, os inspetores tiveram bastante dificuldade para controlar as 

chamas. O Grupamento de Ações Rápidas (GAR), setor responsável por intervenções táticas e 

gerenciamento de crises, foi acionado pela equipe de plantão na unidade. 

No local, os internos arremessaram diversos objetos, como pedras e pedaços de ventiladores, 

contra as equipes. De acordo com o sindicato, até um aparelho de televisão foi arremessado contra os 

agentes. Um caco de louça de um vaso sanitário, que foi quebrado na rebelião, também foi arremessado 

e chegou a atingir a cabeça de um dos membros da equipe de intervenções, que só não se feriu porque 

utilizava capacete e equipamento de proteção individual. 

Segundo o Degase, não houve feridos. Foram identificados quinze internos como autores do 

motim, sendo dez deles maiores de idade. Os internos serão encaminhados para a 34ª DP (Bangu). Eles 

devem responder pelo crime de incêndio sendo transferidos para o sistema penitenciário (Seap). 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/02/5623113-internos-fazem-rebeliao-em-unidade-do-

degase.html?fbclid=IwAR2Eyvi_TnTF2f4P0Wah_ejkEAswCvfxch2eT2szL3hB2k91dShTTz8RkS0 (Acesso em: 

13/08/2021). 

 

 

3.18. Interno suspeito de homicídio foge do Degase de Volta Redonda  

Ele é apontado como autor da morte de menino de 11 anos 

 

Internos que cumprem medida de internação no Educandário Santo 

Expedito, unidade do Degase no Complexo de Gericinó, em Bangu, 

fizeram rebelião no local 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/02/5623113-internos-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase.html?fbclid=IwAR2Eyvi_TnTF2f4P0Wah_ejkEAswCvfxch2eT2szL3hB2k91dShTTz8RkS0
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/02/5623113-internos-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase.html?fbclid=IwAR2Eyvi_TnTF2f4P0Wah_ejkEAswCvfxch2eT2szL3hB2k91dShTTz8RkS0
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Por: Foco Regional 

Publicado: 22/01/2019 12h13 

 

Um interno que cumpria medida de internação no Degase de Volta Redonda, no bairro do 

Roma, fugiu da unidade durante atividade esportiva na quadra de futebol durante a tarde de segunda-

feira. Ele tem 15 anos de idade e responde por ato infracional a homicídio de uma criança de 11 anos, 

em Paraíba do Sul, em Dezembro do ano passado. 

Apesar de responder por um crime grave, ele - juntamente com outros 29 internos - foram 

selecionados para participar do programa “Sem Facção”, criado com o objetivo de tentar desvincular 

os infratores das organizações criminosas que também dominam as unidades do Degase. Os internos 

participantes do programa não ficam nas mesmas celas destinadas aos demais, que se dividem em 

facções. 

Durante o oferecimento da atividade esportiva, um Agente e o orientador do programa faziam 

a escolta dos 30 internos, quando dois aproveitaram a fragilidade da segurança e fugiram pela quadra 

de esportes. Um dos internos foi recapturado.O Degase ainda não se pronunciou sobre o caso. 

 

Fonte: http://www.focoregional.com.br/Noticia/interno-suspeito-de-homicidio-foge-do-degase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19. Internos do Criaad fazem motim e ameaças de morte contra agentes em Campos, 

no RJ 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/interno-suspeito-de-homicidio-foge-do-degase
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Ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (21). Internos e agentes foram levados para 

a 134ª DP, onde prestaram depoimentos. 

Por G1 — Norte Fluminense 

Publicado: 21/12/2018 11h16 

 

Jovens do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad) fizeram um 

motim na manhã desta sexta-feira (21) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. 

Segundo agentes que trabalham no local, a confusão começou depois que dois jovens fizeram 

ameaças de morte aos profissionais. Quando os agentes tentaram algemar os jovens para serem levados 

para a delegacia, outros internos se revoltaram e deram início à ação. 

Além das ameaças de morte, os agentes reclamam das condições das unidades do Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Segundo eles, há sacos de lixo espalhados e fiação exposta. 

A unidade é para jovens que cumprem medidas socioeducativas em semiliberdade. 

 

Durante toda a manhã, foi grande a movimentação de policiais militares dentro e fora do Criaad. 

Parentes dos internos se reuniram em um dos portões em busca de informações e, aos poucos, 19  

jovens foram levados em um ônibus para a 134ª DP, no Centro da cidade. Os internos e os agentes 

prestaram depoimentos. 

 

 

 

Em nota, o Degase afirmou "que não houve rebelião no Criaad Campos dos Goytacazes, nesta 

sexta-feira (21)" e que "os adolescentes em conflito com a lei iniciaram um tumulto após saberem que 

dois jovens, que ameaçaram agentes socioeducativos, seriam levados para a delegacia". 
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Disse ainda que "a situação foi controlada pelos servidores com o apoio da Polícia Militar e não houve 

nenhum ferido". 

"Afirmamos, também, que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia local, com o 

encaminhamento dos jovens envolvidos. Eles vão responder a novo processo judicial, agora com ato 

infracional praticado durante o cumprimento da medida socioeducativa. Ressaltamos, novamente, que 

a situação está controlada na unidade", informou trecho da nota. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/12/21/internos-do-criaad-fazem-motim-e-ameacas-de-

morte-contra-agentes-em-campos-no-rj.ghtml?fbclid=IwAR2B-BxHXI2XN2kUzmCWaEp5IxcQAVP7sXAL-

MRK1fV52I9xFDSQCACMLuQ (Acesso em 14:08:2021) 

 

3.20. Menores fogem do Degase de Volta Redonda  

Por: Foco Regional  

Publicado: 14/12/2018 19:h04 

 

Quatro adolescentes que cumpriam medida de internação no Centro de Socioeducação Irmã 

Assuncion de La Gandara Ústara(Cense Volta Redonda), localizado no Roma, fugiram da unidade na 

manhã desta sexta-feira. A fuga 

aconteceu durante o banho de sol 

dos internos. 

Os menores fizeram um 

buraco na tela de proteção da 

quadra de esportes, correndo em 

seguida até o muro da unidade, 

que estava com andaimes em 

função de reparos na concertina 

de arame farpado, fugindo logo em seguida. 

O registro de ocorrência foi feito na Delegacia de Volta Redonda. 

 

Fonte: http://focoregional.com.br/Noticia/menores-fogem-do-degase-de-volta-

redonda?fbclid=IwAR2MiDg5SplGHhbTR0XWs0COQom2YyR-tb1ar3g47FwVVJ3_ZHrtQcPCGvI (Acesso em 

14/08/21) 

 

3.21. Internos colocam fogo em cela de unidade do Degase em Bangu 

Eles incendiaram colchões em represália a uma tentativa de fuga frustrada 

Por O Dia 

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/12/21/internos-do-criaad-fazem-motim-e-ameacas-de-morte-contra-agentes-em-campos-no-rj.ghtml?fbclid=IwAR2B-BxHXI2XN2kUzmCWaEp5IxcQAVP7sXAL-MRK1fV52I9xFDSQCACMLuQ
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/12/21/internos-do-criaad-fazem-motim-e-ameacas-de-morte-contra-agentes-em-campos-no-rj.ghtml?fbclid=IwAR2B-BxHXI2XN2kUzmCWaEp5IxcQAVP7sXAL-MRK1fV52I9xFDSQCACMLuQ
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/12/21/internos-do-criaad-fazem-motim-e-ameacas-de-morte-contra-agentes-em-campos-no-rj.ghtml?fbclid=IwAR2B-BxHXI2XN2kUzmCWaEp5IxcQAVP7sXAL-MRK1fV52I9xFDSQCACMLuQ
http://focoregional.com.br/Noticia/menores-fogem-do-degase-de-volta-redonda?fbclid=IwAR2MiDg5SplGHhbTR0XWs0COQom2YyR-tb1ar3g47FwVVJ3_ZHrtQcPCGvI
http://focoregional.com.br/Noticia/menores-fogem-do-degase-de-volta-redonda?fbclid=IwAR2MiDg5SplGHhbTR0XWs0COQom2YyR-tb1ar3g47FwVVJ3_ZHrtQcPCGvI
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Publicado 06/12/2018 05:03 

 

 

Cinco internos que cumpriam medida socioeducativa em uma unidade do Degase 

(Departamento Geral de Ações Socioeducativas) em Bangu colocaram fogo em uma cela. O caso 

aconteceu na madrugada desta quarta-feira, no Educandário Santo Expedito, que fica no Complexo 

Penitenciário de Gericinó, na 

Zona Oeste do Rio. O incêndio 

aconteceu em represália a uma 

tentativa de fuga frustrada da 

unidade. 

De acordo com o Sin-

Degase (Sindicato dos 

Servidores do Departamento 

Geral de Ações 

Socioeducativas), na noite de 

terça, um dos agentes que 

estava cuidando da vigilância 

ouviu um barulho que identificou como de uma grade sendo cerrada em um dos módulos. Ele acionou 

equipes de plantão que revistaram as celas 1 e 2 do módulo, mas não encontraram nada de anormal. 

Já por volta das 2h de quarta, um outro agente avistou um incêndio na cela 3 do mesmo módulo. 

Os agentes de plantão foram acionados novamente e chegando no local viram que os internos haviam 

colocado fogo nos colchões da cela, em protesto por não terem conseguido fugir. O incêndio foi 

controlado pelos próprios funcionários com o uso de extintores. 

Os cinco internos foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, no bairro 

vizinho de Realengo, onde receberam atendimento médico. Depois, eles foram para a a delegacia de 

Bangu (34ª DP) e ao Instituto Médico Legal, para realização de exame de corpo de delito. 

Já por volta das 2h de quarta, um outro agente avistou um incêndio na cela 3 do mesmo módulo. 

Os agentes de plantão foram acionados novamente e chegando no local viram que os  

 

internos haviam colocado fogo nos colchões da cela, em protesto por não terem conseguido fugir. 

O incêndio foi controlado pelos próprios funcionários com o uso de extintores. 
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Os cinco internos foram encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, no bairro 

vizinho de Realengo, onde receberam atendimento médico. Depois, eles foram para a delegacia de 

Bangu (34ª DP) e ao Instituto Médico Legal, para realização de exame de corpo de delito. 

 

Três maiores 

 

Os internos assumiram que colocaram fogo na cela. Três deles são maiores de idade: Edson 

Mota da Silva, conhecido como Gadernal da Boca do Mato, comunidade de Cabo Frio, de 18 anos; 

Matheus Tavares Alexandre, o Piu Piu, também de 18 anos, morador de Olaria; e Tiago dos Santos 

Bastos, 19, de Petrópolis. 

O trio foi preso em flagrante pelo crime de incêndio e corrupção de menores, foram 

encaminhados ao sistema penitenciário do estado, e vão responder pelos crimes presos. 

Os dois internos menores de idade foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e 

Adolescente (DPCA) para responder à nova infração, desta vez praticada durante o cumprimento de 

medida socioeducativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/12/5599835-internos-colocam-fogo-em-cela-de-unidade-do-degase-em-

bangu.html?fbclid=IwAR2qZnbjHte91qxytLlvEQuipdyoc1H1Pu0ad0r12yO0rvSoOIPiG8Y38lw#foto=1 (Acesso em: 

14/08/2021) 

 

3.22. Interno que cumpria medida socioeducativa por estupro é morto dentro do Degase 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/12/5599835-internos-colocam-fogo-em-cela-de-unidade-do-degase-em-bangu.html?fbclid=IwAR2qZnbjHte91qxytLlvEQuipdyoc1H1Pu0ad0r12yO0rvSoOIPiG8Y38lw#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/12/5599835-internos-colocam-fogo-em-cela-de-unidade-do-degase-em-bangu.html?fbclid=IwAR2qZnbjHte91qxytLlvEQuipdyoc1H1Pu0ad0r12yO0rvSoOIPiG8Y38lw#foto=1
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O adolescente foi assassinado por outros internos que, assim como ele, estavam 

ameaçados e conviviam na mesma cela 

Por O Dia 

Publicado 16/11/2018 03:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio - Um menor de idade que cumpria medida socioeducativa em uma unidade do Degase 

(Departamento Geral de Ações Socioducativas) na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, foi 

morto na madruga desta sexta-feira. O adolescente de 16 anos estava no Centro de Educação Dom 

Bosco por ter estuprado uma menina de três anos, que era sua vizinha, em junho passado. Desde 

então, ele estava em uma cela destinada a presos ameaçados de morte. 

De acordo com o Sind-Degase, o jovem foi assassinado por outros internos que também 

estavam ameaçados e conviviam na mesma cela que ele. A decisão de matá-lo serviria como forma de 

tentar se redimir com as suas respectivas facções. As causas da morte ainda estão sendo apuradas. 

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) foi acionada e esteve no local para fazer a perícia 

e apurar as circunstâncias do crime. O diretor, Alexandre Azevedo de Jesus, e o sub-diretor do 

Degase, Sylvio Amand, também estiveram na unidade. 

 

 

Represálias 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/06/5551493-adolescente-de-16-anos-tem-a-mao-decepada-por-estuprar-menina-de-3-anos.html
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Antes de ser internado no Degase, o adolescente já havia sido mutilado e quase assassinado por 

traficantes da localidade de onde morava, no bairro São Jacinto, na zona rural de Cabo Frio. Com 

golpes de facão, o menor teve a mão decepada. Ele só escapou da morte naquele momento porque 

o facão não estava afiado. 

Em nota, o Degase informou que um jovem foi morto por outros três adolescentes em um 

alojamento do Centro de Socioeducação Dom Bosco, unidade de internação e internação provisória, 

na Ilha do Governador. O caso foi registrado na delegacia local. Os envolvidos vão responder a novo 

processo judicial, agora com ato infracional praticado durante o cumprimento de medida 

socioeducativa. 

"Ressaltamos que a Polícia Civil e a Corregedoria do Novo Degase foram imediatamente 

avisadas e já estão investigando o ocorrido. O Novo Degase esclarece que está prestando o auxílio 

necessário aos familiares da vítima", declarou no texto. 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/11/5593683-interno-que-cumpria-medida-socioeducativa-por-estupro-

e-morto-dentro-do-degase.html?fbclid=IwAR1dm0kef-

cp8M9B5kNPrCxaI3ydMJJpUUVkBF9esuoPsFF7c0qB4gq3IUw#foto=1 (Acesso em 14/08/2021) 

 

 

3.23. Namorada de interno é apreendida em visita no Degase 

Publicado: 15/10/2018 

 

Agentes da unidade do Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas (Degase), localizado 

no bairro Roma, Em Volta Redonda, flagraram, no último domingo, 14, um adolescente com maconha. 

A menor, segundo foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia (DP), tentou entrar na unidade com a 

droga escondida no chinelo. 

O entorpecente, de acordo com a polícia, seria entregue ao namorado da adolescente. Ele cumpre 

medida socioeducativa na unidade. A menor foi revistada durante a visita aos internos. A menor foi 

levada para a 93ª DP para, em seguida, ser apresentada à Vara da Infância, Juventude, e do Idoso de 

Volta Redonda, no Fórum. 

 

Fonte: https://avozdacidade.com/menor-tenta-entrar-com-droga-no-degase-de-volta-redonda-e-e-apreendida/ 

 

 

 

3.24. Dois adolescentes fogem de unidade do Degase em Campos, no RJ  

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/11/5593683-interno-que-cumpria-medida-socioeducativa-por-estupro-e-morto-dentro-do-degase.html?fbclid=IwAR1dm0kef-cp8M9B5kNPrCxaI3ydMJJpUUVkBF9esuoPsFF7c0qB4gq3IUw#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/11/5593683-interno-que-cumpria-medida-socioeducativa-por-estupro-e-morto-dentro-do-degase.html?fbclid=IwAR1dm0kef-cp8M9B5kNPrCxaI3ydMJJpUUVkBF9esuoPsFF7c0qB4gq3IUw#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/11/5593683-interno-que-cumpria-medida-socioeducativa-por-estupro-e-morto-dentro-do-degase.html?fbclid=IwAR1dm0kef-cp8M9B5kNPrCxaI3ydMJJpUUVkBF9esuoPsFF7c0qB4gq3IUw#foto=1
https://avozdacidade.com/menor-tenta-entrar-com-droga-no-degase-de-volta-redonda-e-e-apreendida/
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Internos fugiram quando iam dos alojamentos para a quadra, onde fariam atividade esportiva. 

 

Por G1 — Campos dos Goytacazes 

08/10/2018 14h01 

 

Dois adolescentes 

internos da unidade do 

Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase) de 

Campos dos Goytacazes, no 

Norte Fluminense, fugiram do 

local nesta segunda-feira (8). 

Segundo o Degase, os internos 

fugiram quando iam dos 

alojamentos para a quadra, onde 

fariam atividade esportiva. 

Ainda segundo o Degase, a fuga foi comunicada ao Poder Judiciário e registrada na 134ª 

Delegacia Legal. 

O Departamento informou também que a corregedoria foi acionada para apurar se houve falha 

de procedimento. 

 

 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/10/08/dois-adolescentes-fogem-de-unidade-do-degase-

em-campos-no-rj.ghtml (Acesso em 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/10/08/dois-adolescentes-fogem-de-unidade-do-degase-em-campos-no-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/10/08/dois-adolescentes-fogem-de-unidade-do-degase-em-campos-no-rj.ghtml
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3.25.  Oito internos fogem de unidade do Degase em Bangu  

Os menores serraram as grades de uma das janelas da cela que ocupavam 

Por: O Dia 

Publicado: 29/09/2018 05h13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oito menores infratores que cumpriam medida de internação socioeducativa no Educandário 

Santo Expedito, unidade do Degase em Bangu, conseguiram fugir do local nesta sexta-feira. A unidade 

fica no complexo de Gericinó, na Zona Oeste. A fuga aconteceu de madrugada e foi possível após os 

internos serrarem as grades de uma das janelas da cela em que estavam. 

De acordo com o Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(Sind-Degase), após retirarem a grade da janela, oito dos nove internos que ocupavam o local se 

jogaram de uma altura de cinco metros, deixando chilenos e partes das roupas para trás. O nono não 

fugiu porque não conseguiu passar pela abertura na grade. 

Após saírem da cela, eles escalaram uma grade de proteção e um muro com uma cerca cortante, 

onde chegaram até um segundo muro, na entrada da unidade. Os internos, então, subiram por uma 

escada até a guarita de vigilância e conseguiram passar por mais uma cerca cortante que fica no topo 

do muro, conseguindo, assim, chegar na rua. 

Ainda segundo o Sind-Degase, toda a ação durou poucos minutos e os agentes de segurança da 

unidade não conseguiram impedir a fuga. Até agora, os menores não foram capturados e o registro da 

ocorrência foi feito na delegacia do bairro 34ª DP. 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5579302-oito-internos-fogem-de-unidade-do-degase-

em-bangu.html#foto=1   (Acesso em 14/08/2021) 

 

 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5579302-oito-internos-fogem-de-unidade-do-degase-em-bangu.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5579302-oito-internos-fogem-de-unidade-do-degase-em-bangu.html#foto=1
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3.26. Bandidos tentam invadir unidade do Degase em Nova Friburgo  

Uma parte de um dos portões foi arrancada e uma cerca cortante danificada 

 

Por: O Dia 

Publicado: 21/09/2018 02h11 
 

 

 

Rio - Uma unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioducativas) que fica em 

Nova Friburgo, na Região Serrana, quase foi invadida por bandidos, na noite desta quinta-feira. Por 

volta das 19h50, os agentes da segurança do local, que fica na Rua Ventura Spargoli, no bairro de 

Conselheiro Paulino, escutaram golpes violentos em um dos portões da unidade, que foi arrancado. 

Uma cerca cortante também foi danificada. 

De acordo com o Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(Sind-Degase), os funcionários usaram mesas e uma viatura para improvisar uma barreira que 

impedisse a entrada dos criminosos. De fora da unidade, que é de semiliberdade, ameaças de morte 

foram feitas, além de gritos de ordem de uma facção rival foram direcionados aos internos que 

cumprem medida socioeducativa no local. 
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Policiais do batalhão do município (11º BPM) foram acionados e estiveram na unidade. A 

ocorrência do caso foi feita na delegacia da cidade (151ª DP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem policiamento 

O Sind-Degase reclama que diversas unidades de ações socioducativas do estado perderam o 

policialmento permanente que tinham. De acordo com eles, os agentes foram desviados para o 

patrulhamento rotineiro nas regiões. 

O sindicato também denuncia que o Centro de Atendimento Intensivo da Baixada (CAI-

Baixada), unidade para menores infratores localizado em Belford Roxo, tem sofrido constantes 

investidas de traficantes da região. De acordo com a entidade, dois criminosos armados da comunidade 

Gogó da Ema já chegaram a invadir a unidade, a bordo de uma moto, ameaçando de morte servidores 

e internos de facção rival. 

O DIA tentou entrar em contato com a Polícia Militar e a Secretaria estadual de Segurança 

sobre a questão do policiamento nas unidades, mas até o momento não obteve retorno. A reportagem 

também acionou a Secretaria estadual de Educação, responsável pelo Degase, bem como a entidade 

sobre o que têm feito sobre a situação no CAI-Baixada e aguarda posicionamento. 

 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5576950-bandidos-tentam-invadir-unidade-do-degase-

em-nova-friburgo.html#foto=1 (Acesso em: 14/08/2021) 

 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5576950-bandidos-tentam-invadir-unidade-do-degase-em-nova-friburgo.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/09/5576950-bandidos-tentam-invadir-unidade-do-degase-em-nova-friburgo.html#foto=1
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3.27. Rebelião no Degase deixa dois internos feridos  

Por: Foco Regional 

Publicado: 04/09/2018 – 07h48 

 

 A rebelião ocorrida no final da tarde da segunda-feira no Centro de Socieducação Irmã 

Assuncioón De lá Gandara Ustara (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) deixou dois 

internos levemente feridos. Eles receberam atendimento médico. A informação foi dada pela assessoria 

de imprensa do órgão. 

 O tumulto teve início por volta das 16h30min, quando cerca de 30 internos da unidade, 

localizada no bairro Roma, começaram a chutar as portas das celas. Segundo agentes socioeducativos, 

a intenção era derrubar as portas para tomar a unidade. 

 A Polícia Militar foi chamada para ajudar a conter a rebelião. Pelo menos 15 homens apoiaram 

os agentes do Degase. A situação, no entanto, só foi totalmente controlada à noite. 

 Os PMs que foram para o Degase receberam a informação de que haviam menores armados 

com pedaços de paus e ferro, em três pavilhões. À noite, houve rumores de que internos teriam 

colocado fogo no corredor de uma das galerias. O FOCO REGIONAL questionou a assessoria a 

respeito, mas na nota encaminhada ao jornal não houve menção ao fato. 

Também não houve resposta sobre o que teria 

motivado o tumulto. Um boletim de 

ocorrência foi feito na delegacia de Volta 

Redonda. 

 Os menores envolvidos vão responder 

a processo judicial, agora por ato infracional 

praticado durante o cumprimento da medida 

socioeducativa. 

 O Degase abriga adolescentes 

infratores que estão no cumprimento de medidas socioeducativas determinadas pela Justiça. A unidade 

de Volta Redonda tem capacidade para 90 internos, mas atualmente tem mais que o dobro deste 

número: cerca de 190 adolescentes estão em suas instalações> 

 

. 

Fonte: http://www.focoregional.com.br/Noticia/rebeliao-no-degase-deixa-2-internos-feridos (Acesso em: 

14/08/2021) 

Todos os direitos reservados ao Jornal Foco Regional 

 

http://www.focoregional.com.br/Noticia/rebeliao-no-degase-deixa-2-internos-feridos
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3.28. Internos ateiam fogo em ala de unidade do Degase em Campos  

 

Publicado: 29/07/2018 

 

Internos do Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, na localidade de 

Itereré, em Campos, atearam fogo em uma das alas da unidade, noite deste sábado (27/07). A ação foi 

controlada por agentes da unidade e não houve registro de fuga.   

De acordo com a assessoria do órgão, o fogo em alguns objetos ocorreu no corredor dos 

alojamentos. A direção da unidade, juntamente com os agentes socioeducativos, conseguiram controlar 

rapidamente a situação isolada. Um alojamento foi danificado e não houve feridos nem fugas. 

O caso foi registrado na 134ª Delegacia Legal e os três adolescentes envolvidos vão responder 

a novo processo judicial, agora com ato infracional praticado durante o cumprimento de medida 

socioeducativa. 

O Degase informou, ainda, que a situação na unidade está normalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

http://www.ururau.com.br/noticias/cidades/internos-ateiam-fogo-em-ala-de-unidade-do-degase-em-

campos/18883/ 

 

 

3.29. Internos do Degase tentam fazer motim em unidade de internação  

http://www.ururau.com.br/noticias/cidades/internos-ateiam-fogo-em-ala-de-unidade-do-degase-em-campos/18883/
http://www.ururau.com.br/noticias/cidades/internos-ateiam-fogo-em-ala-de-unidade-do-degase-em-campos/18883/
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Por: Blog Adilson Ribeiro 

Publicado:14/06/2018 – 15h45  
 

Na noite desta quarta-feira (14/06), menores infratores que cumprem medida socioeducativa de 

internação na Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, tentaram iniciar um motim e agredir os 

Agentes. 

Por volta das 23h, os jovens de um alojamento da unidade começaram a chutar e forçar a porta 

da cela, gritando palavras de ordem de uma facção criminosa e ameaçando os Agentes e outros internos 

de morte. 

Parte da estrutura da porta chegou a ceder. Após conseguirem cessar com o tumulto, os Agentes 

de Segurança apreenderam materiais que estavam sendo utilizados como punhais artesanais para ferir 

os funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://adilsonribeiro.net/2018/06/14/quinta-feira-1545-internos-do-degase-tentam-fazer-motim-em-

unidade-de-internacao-clique-na-foto-abaixo-e-veja-mais/ (Acesso em: 14/08/2021) 

 

3.30. Internas do Degase incendeiam colchões na Ilha  

https://adilsonribeiro.net/2018/06/14/quinta-feira-1545-internos-do-degase-tentam-fazer-motim-em-unidade-de-internacao-clique-na-foto-abaixo-e-veja-mais/
https://adilsonribeiro.net/2018/06/14/quinta-feira-1545-internos-do-degase-tentam-fazer-motim-em-unidade-de-internacao-clique-na-foto-abaixo-e-veja-mais/
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Por: O Dia – Rio de Janeiro 

Publicado: 27/05/2018 -17h03 
 

Internas que cumprem medida de internação no Centro de Socioeducação Professor Antonio 

Carlos Gomes da Costa, na Ilha do Governador, se rebelaram e iniciaram um tumulto na unidade, na 

noite deste sábado. Em uma das celas, elas chegaram a provocar um incêndio. As jovens rasgaram os 

colchões e tacaram fogo neles, jogando pedaços para o corredor da galeria. A fumaça tomou o 

ambiente, com algumas menores chegando a passar mal. 

Os agentes que trabalham na unidade conseguiram controlar as chamas e salvar as internas. 

Quatorze infratoras foram identificadas como participantes do motim e conduzidos na manhã deste 

domingo para a 37ª DP (Ilha do Governador), onde foi feito o registro de ocorrência. 

 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5544073-internas-do-degase-incendeiam-colchoes-na-ilha.html 

(Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

3.31. Após duas fugas em unidade do Degase, internos promovem princípio de rebelião  

Internas incendiaram colchões em unidade do Degase 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/05/5544073-internas-do-degase-incendeiam-colchoes-na-ilha.html
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Por: Site Rio Crime 

Publicado: 26/04/2018  
 

Na manhã desta quarta-feira (25/04), internos 

que cumprem medida socioeducativa de internação na 

Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, 

iniciaram um princípio de rebelião na unidade. 

Segundo informações dos Agentes de 

Segurança do Órgão, o motim teve início durante 

procedimento de revista nos alojamentos do módulo 1 

da unidade. Após a vistoria, realizada por Agentes do 

grupo de intervenção do Departamento, internos 

descontentes com a busca nas celas começaram a 

chutar as chapas de aço das portas e a arremessar 

comidas e outros objetos em direção ao corredor da 

galeria, proferindo ameaças e palavras de ordem de 

facções criminosas. 

Em razão da instabilidade gerada, os Agentes 

do grupo especial decidiram por não continuar as 

buscas no módulo 2. 

A Escola João Luiz Alves foi palco de duas 

fugas ocorridas somente nessa semana. No dia 17, dois internos fugiram utilizando uma árvore 

tombada há meses junto ao muro da unidade. Sete dias depois, mais dois internos conseguiram se 

evadir durante o jantar, utilizando a mesma árvore como escada. 

Agentes da unidade relatam que desde a determinação judicial de fechamento do Educandário 

Santo Expedito, em Bangu, internos considerados de maior periculosidade - muitos maiores de idade 

- passaram a ser encaminhados para a unidade da Ilha, o que agravou ainda mais o quadro de 

insegurança vivido. É que a unidade da Ilha era destinada a internos considerados de menor potencial 

ofensivo, além de internos de até 16 anos e compleição física menor. Agora, a unidade - que já estava 

superlotada - passará a acautelar maiores de idade (18 a 21 anos). 

Fonte: http://siteriocrime.blogspot.com.br/2018/04/apos-duas-fugas-em-unidade-do-degase.html?m=1 (acesso 

em: 14/08/2021) 

 

3.32. Menores fogem de unidade do Degase na Ilha do Governador 

http://siteriocrime.blogspot.com.br/2018/04/apos-duas-fugas-em-unidade-do-degase.html?m=1
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Sindicato denuncia que é a segunda fuga em uma semana  

Por: O Dia – Rio de Janeiro 

Publicado: 25/04/2018 05h05 

 
 

 

Dois menores infratores de 17 anos fugiram, nesta terça-feira, da Escola João Luiz Alves 

(EJLA), unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, 

na Zona Norte da cidade. Segundo o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Rio (Sind-

Degase), a fuga aconteceu quando os internos estavam sendo encaminhados para o jantar.Eles teriam 

saído correndo em direção a uma árvore tombada no pátio da unidade, por onde se projetaram para 

escalar o muro da escola. Eles teriam passado por uma residência vizinha à escola até fugir em direção 

ao Morro do Barbante. 

O Sind-Degase diz que os agentes da unidade tentaram perseguir os menores, mas não 

conseguiram alcançá-los. 

O sindicato ainda alerta que no último dia 17, outros dois internos da mesma unidade teriam 

fugido utilizando o mesmo trajeto dos evadidos nesta terça. 

Procurada pelo DIA, o Degase esclareceu que "foi realizada, imediatamente, a comunicação 

ao Poder Judiciário e o registro de ocorrência na delegacia local (37ª DP - Ilha do Governador). Ao 

mesmo tempo, foi instaurado procedimento de apuração pela corregedoria do departamento". 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/04/5534628-menores-fogem-de-unidade-do-degase-na-ilha-do-

governador.html (Acesso em: 14/08/2021) 

 

3.33. Serra é encontrada em unidade de internação provisória do Degase 
 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/04/5534628-menores-fogem-de-unidade-do-degase-na-ilha-do-governador.html
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/04/5534628-menores-fogem-de-unidade-do-degase-na-ilha-do-governador.html
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Por: Siteriocirme. Blogspot 

Publicado:14/04/2018  
 

No final da manhã desta sexta-feira (13/04), Agentes de Segurança do Degase que trabalham 

no Centro de Socioeducação Dom Bosco, unidade de internação provisória localizada na Ilha do 

Governador, foram chamados por um interno que estava em uma das celas. Segundo o interno, que 

havia chegado na unidade ainda na manhã de sexta, no momento em que ele pendurava uma camisa 

para secar na grade da janela, parte 

dela soltou e caiu. Imediatamente, 

os Agentes de Segurança fizeram 

uma revista no local, onde 

encontraram uma serra escondida 

na estrutura do alojamento. 

Segundo os Agentes que 

efetuaram a apreensão do artefato, 

no dia anterior três internos que 

cumpriam medida de internação definitiva no Educandário Santo Expedito, ocupavam a mesma cela 

enquanto aguardavam a transferência para outra unidade de internação, o Centro de Recursos 

Integrados de Belford Roxo. Os três internos foram remanejados provisoriamente do Educandário 

Santo Expedito para o Centro de Socioeducação Dom Bosco em razão da decisão judicial proferida 

pela juíza Lucia Glioche, que determina o fechamento definitivo da unidade de Bangu. 

Todavia, Agentes de Segurança do Degase denunciam que, com o fechamento da unidade de 

Bangu, internos daquela unidade - que acautela principalmente maiores de idade e condenados por 

atos infracionais mais graves, como homicídios de policiais - estão sendo remanejados para o Centro 

de Recursos Integrados de Belford Roxo e a Escola João Luiz Alves. Ambas as unidades, que já se 

encontram superlotadas há anos, desde a decisão judicial estão passando a receber, além do fluxo 

normal, os cerca de 550 internos oriundos da unidade que será fechada, além dos novos internos que 

chegarem, agravando ainda mais a superlotação nos dois locais e misturando ainda mais internos 

considerados de menor potencial ofensivo e mais jovens, com internos de maior periculosidade e 

maiores de idade. O Degase acautela internos de até 21 anos de idade, conforme determina o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA).  

Fonte: http://siteriocrime.blogspot.com.br/2018/04/serra-e-encontrada-em-unidade-de.html?m=1 (Acesso em: 

14/08/2021) 

 

3.34. Dois internos do Degase são mortos dentro de unidade na Zona Oeste  

 

http://siteriocrime.blogspot.com.br/2018/04/serra-e-encontrada-em-unidade-de.html?m=1
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Por: Extra - Rio de Janeiro 

Publicado: 24/02/18 10h44  
 

Dois internos do Educandário Santo Expedito foram mortos, na madrugada deste sábado, 

dentro de um dos alojamentos da unidade, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Eles foram identificados 

como Pablo Henrique da Silva Soares, de 19 anos, internado na unidade desde 2015, e Luiz Estevão 

Silva da Costa, de 17 anos, desde dezembro. 

Pelo menos um dos corpos apresentava sinais de enforcamento, com uma camisa enrolada no 

pescoço. A morte teria sido porque as vítimas eram estupradores. A Divisão de Homicídios realiza 

perícia na unidade. Segundo informações, oito internos — entre eles, quatro menores — confessaram 

o crime. 

O presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(Sind-Degase), João Luiz Pereira Rodrigues, criticou as condições do educandário e das demais 

unidades: 

— O Degase não foi contemplado pela medida de segurança da intervenção federal, 

considerando que nosso trabalho é análogo ao sistema penal. Também lidamos com brigas de facções, 

unidades superlotadas e baixo efetivo. 

Segundo ele, o Educandário Santo Expedito é o que mais sofre com a superlotação de internos: 

— Uma unidade como essa, com dois blocos ou mais, comporta, no máximo, 90 internos. Hoje, 

são 538. Há muitos anos que a unidade sofre com a superlotação. A gente sinaliza, mas as autoridades 

não fazem nada. Isso que ocorreu é uma tragédia anunciada. 

 

O alto número de jovens internados contrasta com o baixo efetivo de agentes, ressalta João 

Luiz: 
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— Os servidores ficam numa situação de vulnerabilidade. A legislação determina que deve ser 

um agente para cada cinco internos. São cerca de 15 agentes por plantão, que se dividem entre os 

blocos, visitas e outras atividades. 

João Luiz disse ainda que há um concurso para agentes que está em andamento desde 2015, 

mas ainda não houve nomeações. 

— São 160 servidores formados desde 6 de dezembro de 2015. Estão só esperando a nomeação. 

O sistema não investe nem constrói novas unidades. Só ontem chegaram dez menores. O equipamento 

dos agentes é precário. Não temos, por exemplo, equipamento para debelar uma rebelião, como 

escudos, capacetes. Estamos lidando com vidas, dos agentes e dos internos. 

 

Fonte: https://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-internos-do-degase-sao-mortos-dentro-de-unidade-na-

zona-oeste-22429309.html  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

3.35. Agentes do Degase são atacados na Zona Oeste  

Por: Band News 

Publicado: 18/02/2018 
 

 

Agentes de Segurança de uma unidade do Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas 

foram atacados por criminosos no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. 

De acordo com o presidente do Sind-Degase, João Luiz Pereira Rodrigues, o caso aconteceu 

na madrugada deste domingo (18), no Educandário Santo Expedito, espaço de internação masculina. 

Dois homens em uma moto 

passaram em frente a unidade e efetuaram 

disparos em direção ao portão da 

instituição. Ninguém ficou ferido, mas um 

dos tiros acertou o muro e outro perfurou o 

portão e atingiu um bebedouro. 

A Polícia Militar não foi acionada e 

o Degase ainda não se pronunciou. 

Fonte: 

http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-

detalhes/agentes-do-degase-sao-atacados-na-zona-oeste  

 

3.36. Maconha é apreendida no Degase  

Por: Destaque Popular  

O caso aconteceu no Educandário Santo Expedito 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-internos-do-degase-sao-mortos-dentro-de-unidade-na-zona-oeste-22429309.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-internos-do-degase-sao-mortos-dentro-de-unidade-na-zona-oeste-22429309.html
http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-detalhes/agentes-do-degase-sao-atacados-na-zona-oeste
http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editorias-detalhes/agentes-do-degase-sao-atacados-na-zona-oeste
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Publicado: 03/02/2018 

 

Um telefone celular e uma quantidade ainda 

não contabilizada de maconha foram apreendidos 

por agentes de segurança socioeducativos do 

Degase, no bairro Roma, em Volta Redonda. O 

caso aconteceu na noite de quinta-feira, mas 

somente neste sábado que foi divulgado. 

De acordo com os agentes da unidade, o 

aparelho e o entorpecente teriam sido arremessados 

por pessoas de fora da instituição. Ainda de acordo 

com os agentes, não é a primeira vez que este tipo 

de crime acontece. 

A geografia da unidade favorece esse tipo 

de situação, uma vez que da parte de cima da unidade fica junto a um morro, de onde é possível 

visualizar todo o local. As autoridades relataram ainda que recentemente um drone sobrevoou o local. 

 

Fonte: https://www.destaquepopular.com.br/2018/02/03/maconha-e-apreendida-no-degase/ 

 

3.37. Internos do DEGASE são flagrados arquitetando plano de fuga  

 

Por: Jornal de Hoje – O diário da Baixada 

Publicado: 16/11/2017 
 

Agentes de plantão no Centro de Socioeducação Dom Bosco, unidade de internação provisória 

do DEGASE, desconfiados de que estaria sendo arquitetado um plano de motim e fuga na unidade, 

resolveram gravar as conversas dos internos de uma das galerias. Durante revista realizada, diversos 

punhais artesanais e pedaços de metal retirados das grades foram encontrados. Durante os minutos de 

gravação dos Agentes, os internos que ficam em um dos locais conhecidos como prédio 2, no módulo 

conhecido como "Capital", falam, entre outras coisas, conforme estão nos áudios e transcrições: "O 

bagulho é pegar aquele spray - espargidor de pimenta - e jogar tudo na cara deles";  

 

"Tem que juntar eles todinhos, botar eles presos dentro de uma comarca - cama do alojamento 

- e é o bicho"; "Se nós pegarmos um, com certeza nós pegamos um canivetezinho e já o spray"; "O 

bagulho é certo. Com certeza nós vai pular no bagulho", diz um dos áudios. 

https://www.destaquepopular.com.br/2018/02/03/maconha-e-apreendida-no-degase/
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Em outro áudio, criminosos se mostram preocupados em continuarem presos durante as datas 

festivas de Dezembro. 

"Mano, o bagulho já tá quase tudo planejado bandido, qual foi, nós não quer passar natal e ano 

novo aqui não mano, o bagulho como, nós vai juntar com os amigos da comarca - outro prédio da 

unidade - o papo vai chegar nos amigos e é o bicho, os amigos fechou, os amigos deu fé - concordaram 

- nós vai sair saindo. Sabe por onde nós vai sair? Pela horta, você tá ligado legal que é pela horta! Que 

nada, pega a chave e vai sair geral pela porta da frente!"; "Não sei se vocês pegaram a visão, mas a 

chave deles tem um papelzinho, tem tudo o número das celas e tem o nome. Nós nem vai perder tempo 

com eles, vai deixar eles mofar lá dentro e vai zarpar, tá ligado? O muro da horta geral fala que é 

pequenininho mas nós vai pular"; "Nós vai render todo mundo mano, nós vai pegar todos os Seu - 

funcionários - nós vai pegar eles, nós vai tomar é a casa mano. Hoje nós vai dar um  

papo nos amigos da comarca, pra eles abraçar o papo. Nós tem família também, nós tem filho. Nós vai 

passar o natal sem o natal sem a nossa coroa, sem nosso filho?" 

 

 

Fonte: https://jornalhoje.inf.br/wp/?p=66097  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

3.38. Agentes de Segurança do Degase apreendem drogas com menores infratoras  

 

Por: Bloco do Adilson Ribeiro: 

https://jornalhoje.inf.br/wp/?p=66097
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Publicado: 26/10/2017 – 22h40 

 

Durante a tarde desta quarta feira (25/10) Agentes de Segurança lotados na unidade feminina 

Professor Antonio Carlos Gomes da Costa (PACGC), localizada na Ilha do Governador, apreenderam 

cerca de 11 gramas de maconha com duas internas. O material entorpecente foi encontrado com as 

duas jovens no interior da viatura do Órgão, no momento em que retornavam do Centro de Capacitação 

(CECAP) do DEGASE, local onde são oferecidos cursos profissionalizantes para os internos, também 

na Ilha do Governador, para a unidade onde cumprem medida de internação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como nenhuma das socioeducandas assumiu ser a dona do material, os Agentes responsáveis 

pela escolta conduziram ambas para a 37DP, onde foi feito o registro de ocorrência como fato análogo 

ao uso de entorpecentes. As internas retornaram para a unidade. O material ficou apreendido na 

Delegacia Policial (R.O 037-05193/2017). 

Após o registro da ocorrência, uma das inermes confessou que a droga havia sido repassada 

por seu companheiro durante a realização de um curso profissionalizante no degase. O jovem já havia 

cumprido medida de internação, estando atualmente em liberdade assistida (medida em que o jovem 

está em liberdade, com a condicional de estudar, realizar cursos e se apresentar em juízo sempre que 

solicitado). 

 

 

Os Agentes do DEGASE vem criticando bastante a forma como são realizados os cursos de 

capacitação profissional no CECAP. Segundo eles, por motivos de pressão de ONGS e Instituições 

que operam no local, em conjunto com a política praticada pelo Órgão, a oferta de cursos é feita sem  
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condições mínimas de resguardar a segurança de todos os envolvidos, uma vez que não há aparelho 

scanner no Centro de Capacitação. Os cursos são oferecidos simultaneamente para internos privados 

da liberdade e para jovens que cumprem medida de semiliberdade, estes com acesso ao meio externo, 

portanto podendo levar drogas, armas e celulares para o local, que seriam então repassados para os 

internos durante os cursos e nos banheiros do local. Diversas apreensões de drogas já foram feitas no 

local, porém até o momento a Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE), setor do 

DEGASE responsável pela organização e oferta dos cursos, não adotou qualquer medida no sentido 

de prevenir a situação. 

 

Fonte: https://adilsonribeiro.net/2017/10/26/quinta-feira-2240-agentes-de-seguranca-do-degase-apreendem-drogas-com-

menores-infratoras/ (Acesso em: 14/08/2021) 

 

3.39. Veículo do Degase se envolve em acidente em Volta Redonda, RJ  

Ele transportava 21 menores e se envolveu em um engavetamento no bairro Tiradentes. 

Ninguém ficou ferido. 

Por: G1 Sul do Rio e Costa Verde 

Publicado: 11/10/2017 15h51 

 

Um engavetamento envolvendo um veículo do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(Degase) que transportava 21 menores foi registrado na tarde desta quarta-feira (11) em Volta 

Redonda, no Sul do Rio. 

Segundo o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o acidente ocorreu 

no bairro Tiradentes também envolveu um carro de passeio e um caminhão. 

Segundo a polícia, o veículo deixou o local escoltado por duas viaturas da polícia. Ninguém ficou 

ferido. 

Ao contrário do que a Polícia Militar informou ao G1 na tarde de quarta-feira, o Degase 

informou por meio de nota que não houve acidente envolvendo caminhão do departamento. 

 

Veja a nota na íntegra: 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas esclarece que não houve nenhum incidente 

com algum veículo de transporte de adolescentes em conflito com a lei. 

 

Informamos, ainda, que o veículo utilizado pelo Centro de Socioeducação Irmã Asunción de 

La Gandara Ustara está na unidade, sem qualquer avaria, realizando normalmente os deslocamentos 

necessários. 

https://adilsonribeiro.net/2017/10/26/quinta-feira-2240-agentes-de-seguranca-do-degase-apreendem-drogas-com-menores-infratoras/
https://adilsonribeiro.net/2017/10/26/quinta-feira-2240-agentes-de-seguranca-do-degase-apreendem-drogas-com-menores-infratoras/
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É importante ressaltar que o departamento não possui veículos com capacidade para transportar 

21 jovens. 

 

Fonte: https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/veiculo-do-degase-se-envolve-em-

acidente-em-volta-redonda-rj.ghtml  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

3.40. Agentes do Degase frustram fuga de internos da unidade em Volta Redonda  

 

Por: Diário do Vale 

Publicado: 11/10/2017 – 18h27 

 

Agentes de segurança do Degase (Departamento Geral de Medidas Socioeducativas) de Volta 

Redonda impediram a fuga de internos na madrugada desta terça-feira (10), por volta das 3h30. A ação 

ocorreu durante patrulhamento quando os agentes ouviram barulhos suspeitos vindo do interior de um 

dos alojamentos. 

No local os funcionários flagraram os seis internos do alojamento tentando escapar depois de 

serrarem uma das grades. Eles teriam usado uma serra. 

Os internos foram remanejados para outro local e o alojamento em que estavam foi interditado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: http://diariodovale.com.br/policia/agentes-do-degase-frustram-fuga-de-internos-da-unidade-em-volta-redonda/  

(Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

3.41. Menor infrator é espancado até a morte dentro de cela do Degase em Belford Roxo  

Por: Extra - Rio de Janeiro 

Publicado: 04/09/17 17h20 

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/veiculo-do-degase-se-envolve-em-acidente-em-volta-redonda-rj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/veiculo-do-degase-se-envolve-em-acidente-em-volta-redonda-rj.ghtml
http://diariodovale.com.br/policia/agentes-do-degase-frustram-fuga-de-internos-da-unidade-em-volta-redonda/
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Um menor de idade foi espancado até a morte dentro de sua cela numa unidade do 

Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas (Degase), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, 

no domingo. Segundo o delegado Giniton Lages, titular da Divisão de Homicídios da Baixada 

Fluminense (DHBF), sete adolescentes são considerados suspeitos e vão responder por ato análogo ao 

crime de homicídio qualificado. Além deles, três maiores idade responderão por crime de homicídio 

qualificado. 

O jovem foi morto no interior do Centro de Atendimento Intensivo (CAI Baixada), que abriga 

menores infratores. Segundo a polícia, a vítima estava em uma cela com outros dez internos ligados a 

uma facção criminosa. A vítima teria descumprido regras impostas pela facção. 

A sessão de espancamento teria começado na noite de sábado, segundo a polícia. As agressões teriam 

sido interrompidas, mas retomadas 

na noite de domingo. Conforme os 

relatos na delegacia, os agressores 

só pararam de bater porque a vítima 

começou a agonizar, ficando sem 

movimentos e sem fala. 

Um agente do Degase teria 

sido avisado de que o rapaz estava 

passando mal. O menor foi 

encaminhado à enfermaria, onde foi feita massagem cardíaca. O Serviço Atendimento Médico de 

Urgência (Samu) foi acionado, mas quando a equipe chegou à unidade, o menor já não tinha sinais 

vitais. 

Em nota, o Degase informou que, "na noite deste domingo, um jovem foi encontrado morto 

após sofrer agressões de outros adolescentes em um alojamento do Cai Baixada, unidade de internação 

e internação provisória, em Belford Roxo". O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da 

Baixada Fluminense e está sendo investigado. 

 

Fonte: https://extra.globo.com/casos-de-policia/menor-infrator-espancado-ate-morte-dentro-de-cela-do-degase-

em-belford-roxo-21784246.html  (Acesso em: 14/08/2021) 

 

3.42. Jovem é internado em estado grave após ser agredido em unidade do Degase  

Segundo o SindDegase, agressão teria sido um 'acerto de contas' entre internos de uma 

facção criminosa. 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/menor-infrator-espancado-ate-morte-dentro-de-cela-do-degase-em-belford-roxo-21784246.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/menor-infrator-espancado-ate-morte-dentro-de-cela-do-degase-em-belford-roxo-21784246.html
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Por: G1 Rio 

Publicado: 16/08/2017 08h27 

 

Durante a madrugada de terça feira (15), um interno que cumpria medida de internação na 

Escola João Luiz Alvez, na Ilha do Governador, foi agredido por outros dois adolescentes no 

alojamento da unidade. 

Segundo o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), a vítima, que está em 

estado grave de saúde, foi prontamente encaminhada ao Hospital Evandro Freire para receber 

atendimento médico. 

O caso foi registrado na delegacia local. Os dois adolescentes confessaram a autoria da agressão 

e vão responder a novo processo judicial, agora com ato infracional praticado durante o cumprimento 

de medida socioeducativa. 

Segundo o Sindicato do Degase (SindDegase), a agressão teria sido um "acerto de contas" entre 

os internos de uma facção criminosa. Os menores teriam tampado a boca do jovem com uma camisa, 

impedindo que o mesmo gritasse pelos funcionários. 

O Degase informou ainda que foi iniciado um procedimento de sindicância pela corregedoria 

para apurar as possíveis responsabilidades e que está prestando o auxílio necessário aos parentes da 

vítima. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/jovem-e-internado-em-estado-grave-apos-ser-agredido-em-unidade-do-

degase.ghtml (Acesso em: 14/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.43. Foragido do Degase é detido com simulacro de pistola na noite desta sexta (28), em 

Campos 

Além do jovem de 18 anos, um menor de 15 anos também foi apreendido 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/jovem-e-internado-em-estado-grave-apos-ser-agredido-em-unidade-do-degase.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/jovem-e-internado-em-estado-grave-apos-ser-agredido-em-unidade-do-degase.ghtml
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Por: NFNotícias - O Jornal do Norte Fluminense 

Publicado: 28/07/2017 - 18h56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policiais Militares da Moto Patrulha 1, do 8BPM, prenderam um jovem de 18 anos, que estava 

foragido do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), em Campos. 

Segundo informações da polícia, ao passarem pela Avenida 28 de Março, esquina com Rua Formosa, 

perceberam dois rapazes em atitude suspeita. Eles estavam em uma bicicleta. Quando foram abordados 

e revistados, a PM encontrou na cintura de um deles um simulacro de pistola. A suspeita é que os dois 

iriam cometer assaltos na região. 

Na delegacia, a polícia militar descobriu que o jovem de 18 anos, que portava o simulacro, 

estava foragido do Degase há 3 meses. O suspeito responde por tráfico de drogas. O menor que estava 

na garupa da bicicleta também ficou apreendido para prestar esclarecimentos. 

 

Fonte: https://www.nfnoticias.com.br/noticia-6816/foragido-do-degase-e-detido-com-simulacro-de-pistola-na-noite-

desta-sexta-(28)-em-campos#lightbox[materia]/0/ (Acesso em: 14/08/2021) 

O conteúdo dessa matéria tem todos os direitos reservados ao NF Notícias - Jornal do Norte 

Fluminense. 

 

3.44. MP e PM fazem ‘pente fino’ no Criaad e acham drogas e celular  

Por: Campos 24Horas – Jorn al Online 

https://www.nfnoticias.com.br/noticia-6816/foragido-do-degase-e-detido-com-simulacro-de-pistola-na-noite-desta-sexta-(28)-em-campos#lightbox[materia]/0/
https://www.nfnoticias.com.br/noticia-6816/foragido-do-degase-e-detido-com-simulacro-de-pistola-na-noite-desta-sexta-(28)-em-campos#lightbox[materia]/0/
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ublicado: 17/07/2017 18h37  

 

Uma Operação conjunta entre agentes do GAP, do Ministério Público(MPE/RJ), e do 

Grupamento de Ações Táticas (GAT I), da Polícia Militar, resultou no flagrante de um adolescente, 

interno do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), com drogas e um 

aparelho telefônico. Com mandado expedido pelo juiz da Segunda Vara da Infância e Juventude, os 

agentes realizaram a operação na tarde desta segunda-feira (17), na Avenida São Fidélis, no bairro da 

Pecuária, em Campos, com revista em toda a unidade responsável pelo acolhimento de jovens 

infratores. 

Segundo informações da polícia, durante a operação, que foi realizada após uma denúncia, o 

adolescente de 17 anos, de iniciais M.S.C, de 17 anos, tinha uma mochila contendo quatro buchas de 

maconha, um carregador de celular e R$ 24,00 em espécie. Na cintura do interno os militares 

apreenderam um aparelho telefônico. Trata-se da segunda vez que o mesmo menor é encontrado com 

drogas. 

O adolescente foi encaminhado para 134ª DP/Centro. 

 

Fonte: http://campos24horas.com.br/portal/jovem-e-flagrado-com-drogas-e-celular-dentro-do-criaard/ (Acesso 

em:15/08/2021) 

 

3.45. Agente do DEGASE recusa transferência de menor infrator, alegando risco de vida  

Publicado: 30/06/2017 

http://campos24horas.com.br/portal/jovem-e-flagrado-com-drogas-e-celular-dentro-do-criaard/
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Durante a noite desta quarta feira (28/06), um Agente do DEGASE que realizava a escolta de 

um jovem detido por assalto à mão armada no Hospital Municipal Evandro Freire, recusou a 

transferência do mesmo, alegando risco real à sua integridade física e do adolescente sob sua guarda. 

A recusa se deu em virtude do interno ter sido remanejado através da central de regulação de vagas da 

Secretaria Municipal de Saúde, para o hospital municipal Barata Ribeiro, localizado às margens da 

comunidade da Mangueira, na Rua Visconde de Niterói. 

Na justificativa da recusa, feita de próprio punho no documento hospitalar que determinava a 

transferência, o Agente alega ainda que a área é incompatível para a execução de medida 

socioeducativa. Além do documento, a recusa do Agente também foi justificada em vídeo que circula 

entre os Agentes do Departamento. No vídeo, o Agente informa não possuir porte de armas e escolta 

policial para realizar esses tipos de procedimento. 

 

 

No dia 21/04/2015, aconteceu uma fuga de outro menor infrator que se encontrava acautelado 

no mesmo hospital. Na ocasião, o jovem que havia sido operado recentemente, conseguiu pular a janela 

do segundo andar do hospital e fugir. O Agente, por estar em área de elevado risco e que é dominado 
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pela mesma facção criminosa do jovem operado, nada pôde fazer. Recentemente, Agentes também se 

recusaram a realizar a escolta de outro jovem que havia sido transferido do hospital Evandro Freire 

para o hospital Ronaldo Gazolla, conhecido como hospital de Acari. Diante do impasse, o jovem foi 

reconduzido para o hospital Evandro Freire, porém sendo atendido em uma sala de hidratação, em 

virtude da falta de leitos hospitalares. 

 

Fonte: http://manancialtv.com.br/agente-do-degase-recusa-transferencia-de-menor-infrator-alegando-risco-de-

vida/#prettyPhoto 

 

3.46. Agentes do DEGASE frustram entrada de drogas na unidade  

Por: Foco Regional   

Publicado: 06/06/2017 – 08h04 

 

Um embrulho de papelão contendo três telefones 

celulares, carregadores, uma pequena quantidade de maconha e 

haxixe, além de cigarros, foi apreendida no final da noite da 

segunda feira por Agentes do DEGASE no bairro Roma, em 

Volta Redonda. O material foi encontrado do lado de fora, junto 

a um muro do módulo C da unidade, depois que Agentes 

ouviram barulho no mato e, depois, de uma motocicleta. 

A polícia militar foi acionada e encontrou também uma 

motocicleta abandonada nas proximidades. Foram feitas 

buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. Nenhum dos 

internos também assumiu ser o destinatário do material 

apreendido. O fato foi registrado na delegacia de Volta 

Redonda. 

 

 

 

Fonte: http://www.focoregional.com.br/Noticia/agentes-do-degase-frustram-entrega-de-drogas 

(Acesso em 15/08/2021) 

 

3.47. Menor apreendida por roubo seguido de tentativa de homicídio, foge de clínica da 

família  

Publicado: 21/04/2017 

http://manancialtv.com.br/agente-do-degase-recusa-transferencia-de-menor-infrator-alegando-risco-de-vida/#prettyPhoto
http://manancialtv.com.br/agente-do-degase-recusa-transferencia-de-menor-infrator-alegando-risco-de-vida/#prettyPhoto
http://www.focoregional.com.br/Noticia/agentes-do-degase-frustram-entrega-de-drogas
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Por volta das 16h desta quarta feira (20/02), uma menor que havia sido apreendida por ato 

infracional análogo ao crime de roubo seguido de tentativa de homicídio, conseguiu fugir da Clínica 

da Família Assis Valente, na Ilha do Governador. 

A adolescente e mais duas internas, estavam no local para a realização de exames médicos, 

acompanhadas por uma Agente feminina do DEGASE, quando a menor, conseguiu se desvencilhar da 

algema e empreender fuga pela rua. Agentes realizaram buscas na região, mas até o momento a menor 

não foi localizada. O caso foi registrado na 37DP (Ilha do Governador. 

A menor, moradora da Penha, havia sido apreendida no dia 03/03, após assaltar um coletivo 

junto com um homem não identificado. Na ocasião, a jovem armada com uma faca, ameaçou um 

passageiro, que reagiu e entrou em luta corporal com a jovem, conseguindo desferir facadas na 

criminosa. Logo em seguida, o homem disparou um tiro de revólver, ferindo o passageiro de raspão. 

A polícia militar chegou e apreendeu a menor. O homem conseguiu fugir. A infratora estava 

sentenciada a cumprir medida de internação na unidade Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, 

local onde as internas do sexo feminino cumprem medidas socioeducativas, que são reavaliadas a cada 

seis meses. 

 

Fonte: http://www.jornalscn.com/2017/04/menor-apreendida-por-roubo-seguido-de.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.48. Agentes relatam invasão à unidade do Degase por traficantes armados, na Baixada 

Por: Carolina Heringer - Extra - Rio de Janeiro 

Publicado: 18/03/17 13h11 (18/03/2017): 

http://www.jornalscn.com/2017/04/menor-apreendida-por-roubo-seguido-de.html
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Agentes do Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo, na Baixada Fluminense — 

unidade de internação para menores infratores do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas 

(Degase) —, foram ameaçados, na manhã deste sábado, por traficantes da favela Gogó da Ema, que 

fica no entorno do local. Por volta das 6h, funcionários da instituição foram abordados pelos 

criminosos, que carregavam armas, e obrigados abrir os portões. Contra os internos de facções rivais, 

os bandidos também proferiram ameaças. “Ele disseram que iam matar todo mundo”, lembra uma das 

pessoas que trabalha no lugar. 

O fato foi registrado junto à 54ª DP (Belford Roxo) e descrito num livro de ocorrências internas. 

Num dos trechos, é possível ler: “Quando o porteiro abriu o portão principal, dois ocupantes de uma 

moto Honda armados colocaram a arma apontada para um agente, adentrando no pátio da unidade 

onde os agentes conseguiram passar um rádio para o plantão, que prontamente procedeu à portaria 

(...)”. O relato continua: “Ressalto que os ocupantes da moto ameaçaram o porteiro, falando que, se 

aparecesse a PMERJ no local, eles iriam matar o mesmo”. 

Após cerca de 40 minutos, uma viatura da PM se dirigiu para um local próximo à unidade. De 

acordo com os funcionários, em razão da periculosidade que ameaça até mesmo a Polícia Militar, 

nunca há policiamento fixo nas imediações. Nas unidades do Degase da Ilha do Governador, por ordem 

do comando do 17 BPM foi retirado todo o policiamento fixo das unidades, em razão do aumento da 

mancha criminal no bairro. 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/agentes-relatam-invasao-unidade-do-degase-por-

traficantes-armados-na-baixada-21081609.html  (Acesso em 15/08/2021) 

 

3.49. Menor é apreendido com maconha em unidade do Degase em Cabo Frio  

 

Publicado: 06/03/2017 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/agentes-relatam-invasao-unidade-do-degase-por-traficantes-armados-na-baixada-21081609.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/agentes-relatam-invasao-unidade-do-degase-por-traficantes-armados-na-baixada-21081609.html
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Por volta das 09h da manhã desta segunda feira (06/03), um menor infrator que retornava do 

final de semana para o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, unidade de 

semiliberdade localizada em Cabo Frio, foi flagrado tentando entrar com uma quantidade de maconha 

no local. A droga foi achada durante procedimento de revista pessoal aos internos, dentro do ânus do 

jovem, caindo durante agachamento feito. 

Nas unidades de semiliberdade, os internos podem sair aos finais de semana e feriados para passar 

junto de seus familiares, além de saírem durante a semana para a realização de cursos e atividades 

escolares na rede pública de ensino. 

O material entorpecente e o menor foram conduzidos para a 126ª DP (Cabo Frio), onde o jovem foi 

autuado e responderá a novo ato infracional, desta vez praticado durante o cumprimento de medida 

socioeducativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/menor-e-apreendido-com-maconha-em-unidade-do-degase-em-cabo-

frio/ 

 

3.50. Agentes do DEGASE recapturam menores infratores na rua após fuga na Ilha do 

Governador  

Publicado: (27/02/2017): 

http://riocrime.com.br/menor-e-apreendido-com-maconha-em-unidade-do-degase-em-cabo-frio/
http://riocrime.com.br/menor-e-apreendido-com-maconha-em-unidade-do-degase-em-cabo-frio/
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Por volta da meia noite desta segunda feira de carnaval (27/02), menores infratores que 

cumprem medida de internação provisória – aguardam sentença judicial – no Cense Dom Bosco, na 

Ilha do Governador, resolveram colocar em prática um plano de fuga. Quatro internos que ocupavam 

uma das celas da unidade arrancaram uma luminária que fica na parede que dá acesso ao corredor da 

galeria. Em seguida, com a ajuda de um cabo de vassoura, quebraram o reboco tipo cogobó da parede 

do prédio, que possui dois andares. Após abrirem um buraco, utilizaram uma corda feita com lençóis 

para descer até a parte externa do edifício, uma vez que a cela se localiza no segundo andar da estrutura. 

Ganhando o terreno sem 

despertar a atenção dos Agentes de 

Segurança e sem serem detectados 

pelas câmeras de monitoramento da 

unidade, os quatro internos saíram 

em disparada em direção ao muro 

dos fundos da unidade, que dá 

acesso à Estrada das Canárias. 

O problema era que os internos 

prometerem algo diferente para os 

demais infratores do local: Que 

após conseguirem sair do prédio, 

dariam a volta e renderiam os 

Agentes, tomando posse das chaves 

das demais celas e libertando todos os internos da facção Comando Vermelho, para uma fuga em 

massa. 

Como os menores ao invés de cumprirem o pactuado, resolveram fugir sozinhos, os demais 

menores, revoltados com o não cumprimento do acordo, resolveram delatar a fuga, começando a gritar 

para os funcionários que eles estavam fugindo. 

Imediatamente os Agentes contataram a Coordenação de Segurança e Inteligência do Órgão – 

responsável pelo monitoramento das câmeras e pelo apoio operacional nas unidades do sistema em  

 

casos de crises – que juntamente com os Agentes de plantão, passaram a percorrer as ruas no entrono, 

em busca de recapturar os foragidos. 

Dois menores foram localizados dentro de um ônibus e logo foram alcançados. Um terceiro 

menor foi localizado em uma das ruas transversais da Estrada das Canárias, já com roupas civis 
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adquiridas com um pedestre, sendo também recapturado. O quarto e último menor infrator em fuga, 

foi localizado junto à estação BRT Maré, já no final da madrugada, onde procurou abrigo em uma 

cabana feita por moradores de rua. 

Todos os quatro retornaram para a unidade. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-recapturam-menores-infratores-na-rua-apos-fuga-na-ilha-do-

governador/ 

 

3.51. Internos protestam contra a comida servida no Degase  

Eles reclamaram que o macarrão estava sem molho 

Publicado: 26/02/2017 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas informou, em nota, que está regularizada a 

situação da alimentação dos menores infratores da Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, na 

Zona Norte do Rio. A afirmação acontece cerca de 24 horas depois que os internos arremessaram as 

comidas pelas portas das celas em direção ao corredor da galeria. O motivo da revolta é que o macarrão 

fornecido estava sem molho. 

O Degase ressaltou que não houve rebelião na unidade mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://bandnewsfmrio.com.br/editoriais-detalhes/internos-protestam-contra-a-comida-servida-

no 

 

3.52. Adolescente é agredido por internos no Degase de Campos, RJ  

Confusão ocorreu dentro do centro que recebe menores infratores. 

Jovem foi atendido e liberado pelo hospital neste domingo (15). 

 

http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-recapturam-menores-infratores-na-rua-apos-fuga-na-ilha-do-governador/
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-recapturam-menores-infratores-na-rua-apos-fuga-na-ilha-do-governador/
http://bandnewsfmrio.com.br/editoriais-detalhes/internos-protestam-contra-a-comida-servida-no
http://bandnewsfmrio.com.br/editoriais-detalhes/internos-protestam-contra-a-comida-servida-no
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Por: Dulcides Netto - Do G1 Norte Fluminense 

Publicado: 6/01/2017 10h50 

 

Um adolescente foi agredido por outros 

nove internos do Centro de Socioeducação 

Professora Marlene Henrique Alves (Cense), 

unidade do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase/RJ) que recebe menores 

infratores em Campos dos Goytacazes, no Norte 

Fluminense, durante uma briga neste domingo (15). 

As informações são da Polícia Civil. Os nove 

internos suspeitos da agressão foram encaminhados 

para 134ª Delegacia de Polícia do Centro e o jovem 

agredido foi socorrido para o Hospital Ferreira 

Machado. 

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os nove internos tiveram a agressão incluída na ficha criminal 

e retornaram ao Cense. O HFM informou que o jovem foi atendido e depois liberado para também retornar 

ao Centro de Socioeducação. 

O Delegado Titular da 134ª DP, Geraldo Rangel, relatou que ficou sabendo do caso e a Polícia Civil 

vai investigar o motivo da confusão. Segundo ele, os jovens e agentes do Cense prestaram depoimentos 

neste domingo. 

Em nota, o Degase disse que "os jovens irão responder a novo processo judicial, agora com ato 

infracional praticado durante o cumprimento da medida socioeducativa. A situação está normalizada na 

unidade". 

 

Fonte:  http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2017/01/adolescente-e-agredido-por-internos-no-degase-de-campos-no-

rj.html  ( Acesso em 15/08/2021) 

 

 

 

 

3.53. Menor infrator foge de unidade do Degase em Campos  

Publicado: 28/12/2016 

http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/cidade/campos-dos-goytacazes.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2017/01/adolescente-e-agredido-por-internos-no-degase-de-campos-no-rj.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2017/01/adolescente-e-agredido-por-internos-no-degase-de-campos-no-rj.html
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 Um adolescente que era interno do Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique 

Alves, em Campos dos Goytacazes, fugiu da unidade no momento em que recebia atendimento médico 

em um hospital da região, na noite dessa terça-feira (27). 

Em nota, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Novo Degase) informou que “foi realizada, 

imediatamente, a comunicação ao Poder Judiciário e o registro de ocorrência na delegacia local. Ao 

mesmo tempo, foi instaurado procedimento apuratório pela Corregedoria do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas”. 

O menor foi apreendido por suspeita de envolvimento no assassinato de uma adolescente, 

identificada como Letícia Barreto, de 14 anos, morta a tiros em frente à casa onde morava, na avenida 

Carmem Carneiro, em Guarus, na noite de 21 dezembro. Ele foi encontrado na manhã do dia seguinte 

e seria namorado dela. 

No caso, dois jovens teriam passado em uma motocicleta atirando contra a vítima por volta das 

19h, segundo informações passadas à Polícia Militar (PM). Ela chegou a ser socorrida para o Hospital 

Ferreira Machado (HFM), mas não resistiu aos ferimentos. Pessoas que estavam no local contaram à 

polícia que a vítima teria se desentendido com um dos autores do crime e batido no rosto dele dias 

antes e, por conta disso, estaria jurada de morte. 

 

Fonte: http://www.fmanha.com.br/geral/menor-infrator-foge-de-unidade-do-degase-em-campos 

 

3.54. Menores tentam fugir do Degase de Volta Redonda  

Por: Foco Regional 

Publicado: 23/12/2016 – 10h05 

 

 Quatro adolescentes infratores tentaram escapar, na madrugada desta sexta-feira, doDegase de 

Volta Redonda, onde estão cumprindo medida socioeducativa. Não foram fornecidos detalhes da 

tentativa de fuga, descoberta e impedida pelos Agentes. 

Na madrugada da última segunda feira, um menor fugiu da instituição, situada no bairro Roma. 

No dia 5 de Julho deste anos, quatro internos conseguiram escapar, saindo da galeria onde estavam 

alojados por um buraco na parede, onde ficava um lustre. Nenhum deles foi recapturado até hoje. 

 

Fonte: http://www.focoregional.com.br/Noticia/menores-tentam-fugir-do-degase-de-volta-redon 

 

3.55. Menor infrator foge do Degase  

Publicado: 19/12/2016 

 

http://www.fmanha.com.br/geral/menor-infrator-foge-de-unidade-do-degase-em-campos
http://www.focoregional.com.br/Noticia/menores-tentam-fugir-do-degase-de-volta-redon
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Durante a madrugada desta segunda feira (19/12), um menor infrator conseguiu fugir do Centro 

de Sócio educação Irmã Assunción de La Gándara Ustara, unidade de internação masculina do 

DEGASE. Ele teria escalado a grade de proteção de uma janela junto ao muro da unidade, pulado duas 

cercas de concertina e em seguida fugido. Nas fotos, é possível ver parte do uniforme do interno que 

ficou preso junto à concertina da unidade. Os Agentes relatam que não é a primeira fuga que ocorre 

pelo mesmo local, que já é conhecido dos internos como rota de fuga e cuja falha ainda não foi 

solucionada pelo Órgão. 

Durante a tarde, a Corregedoria do Departamento esteve no local para apurar as circunstâncias 

do fato. 

 

Fonte: http://noticias24horas.net/2016/12/19/volta-redonda-rj-segunda-feira-2320h-menor-infrator-foge-do-degase/ 

 

3.56. Menor infrator teria sido espancado até a morte em unidade do Degase no RJ  

Segundo a divisão de homicídios, rapaz foi brutalmente agredido por colegas de cela com 

chutes, socos e estrangulamento 

Por: G1 Rio 

Publicado: 14/12/2016 09h05 
 

Cinco jovens de uma unidade do Degase em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foram apreendidos 

por ato análogo a homicídio após a morte de um interno da unidade na noite desta terça-feira (13). 

Policiais da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense investigaram e chegaram à conclusão que os 

adolescentes teriam espancado a vítima por acharem que ele podia ser um delator. O rapaz foi brutalmente 

assassinado no banheiro da unidade, mediante chutes, socos e estrangulamento. 

Informações obtidas durante as investigações iniciais apontaram que a vítima teria sido espancada pelos 

"colegas" de cela, chegando a ser levada para a enfermaria da unidade mas não resistindo aos ferimentos. 

Os jovens teriam espancado a vítima por ela ser considerada uma "X-9". Eles deram uma "grande surra" 

dentro do banheiro da unidade. 

Os suspeitos confessaram o crime e foram apreendidos em flagrante pela prática do fato análogo ao crime de 

homicídio qualificado. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/menor-infrator-e-espancado-ate-a-morte-em-unidade-do-degase-no-rj.ghtml 

 

3.57. Agentes do Degase encontram estoques com menores infratores  

Publicado: 29/10/2016 

 

http://noticias24horas.net/2016/12/19/volta-redonda-rj-segunda-feira-2320h-menor-infrator-foge-do-degase/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/menor-infrator-e-espancado-ate-a-morte-em-unidade-do-degase-no-rj.ghtml
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Por volta das 18h deste sábado (29/10), após perceberem comportamento suspeito de um grupo 

de menores infratores que cumprem medida socioeducativa na Escola João Luiz Alves, na Ilha do 

Governador, Agentes de Segurança da unidade decidiram realizar uma revista em alguns alojamentos 

dos jovens. Durante a inspeção, a suspeita se confirmou: Foram encontrados estoques (punhais 

artesanais) escondidos no forro do colchão e no interior de paredes do local. Os artefatos foram feitos 

utilizando eixos metálicos de ventiladores. Segundo os próprios internos, que pertencem à facção 

criminosa Terceiro Comando, as armas foram fabricadas com o objetivo de se defenderem de eventuais 

investidas dos internos do Comando Vermelho, que são maior número no local. Nenhum dos internos 

assumiu a autoria das armas. 

 

 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-estoques-com-menores-infratores/ 

 

 

3.58. Agentes encontram punhais artesanais com internos do Degase  

Nenhum dos internos assumiu a autoria dos artefatos, que foram encontrados em 

diversos locais 

Por: Igor Marques - BandRio 

http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-estoques-com-menores-infratores/
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Publicado: 26/10/2016 - 18h13 (26/10/2016): 

 

Nove punhais artesanais foram encontrados, na manhã desta quarta feira (26), com internos da 

unidade do Degase Dom Bosco, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. 

De acordo com o Sindicato da Categoria, os funcionários descobriram que os adolescentes 

estavam planejando uma fuga para após o horário de visitas dos familiares. 

O plano consistia em tentar uma fuga em massa após o jantar, utilizando os punhais artesanais 

para render os agentes e a corda feita com tranças de tiras de lençóis para escalar um muro. 

Nenhum dos internos assumiu a autoria dos artefatos, que foram encontrados em locais como 

vasos sanitários, rebocos de janelas e luminárias, além do interior de colchões. 

 

Fonte: http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000828554/agentes-encontram-punhais-artesanais-com-

internos-do-degase.html (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

3.59. Sete adolescentes tentam fugir do Degase de Volta Redonda, RJ  

Eles saíram pelo buraco da luminária de uma das celas, diz Polícia Civil. 

Suspeitos foram pegos por Agentes Socioeducativos no pátio da unidade. 

 

http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000828554/agentes-encontram-punhais-artesanais-com-internos-do-degase.html
http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000828554/agentes-encontram-punhais-artesanais-com-internos-do-degase.html
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Publicado: 10/10/2016 

 

Sete adolescentes tentaram fugir na madrugada desta segunda-feira (10) do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas, o Novo Degase de Volta Redonda, no Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia 

Civil, eles saíram pelo buraco da luminária no teto de uma das celas. 

Segundo os agentes, os menores infratores chegaram até o pátio da unidade, mas não conseguiram 

pular o muro que é alto. Eles foram recapturados por agentes socioeducativos ainda dentro do Degase e 

foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde prestaram depoimento. Ainda de 

acordo com a polícia, um dos adolescentes chegou a ameaçar os agentes. 

Em nota, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Novo Degase) confirmou a tentativa de 

fuga e informou ainda que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/10/sete-adolescentes-tentam-fugir-do-degase-de-volta-redonda-

rj.html 

 

3.60. Agentes do DEGASE apreendem menor infrator tentando entrar em unidade com 

maconha  

Publicado: 03/10/2016 

 

Por volta das 09h desta segunda feira (03/10), Agentes de Segurança Socioeducativa da unidade 

de semiliberdade (CRIAAD) de Bangu, encontraram um tablete de maconha, além de um isqueiro. O 

material, que estava colado embaixo da palmilha de seu tênis, foi encontrado durante revista de rotina 

feita nos menores infratores após saírem para passar os finais de semana com seus familiares. O 

adolescente estava acompanhando da sua responsável ao tentar retornar para a unidade. 

 O material entorpecente e o jovem foram conduzidos para a 34ª DP (Bangu), onde o registro 

de ocorrência está sendo realizado. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-apreendem-menor-infrator-tentando-entrar-em-unidade-com-maconha/ 

 

 

 

3.61. Agentes do Degase apreendem drogas com menor infrator  

Publicado: 05/09/2016 

 

Por volta das 09h desta segunda feira (05/09), Agentes de Segurança que lidam com menores 

infratores da unidade de semi liberdade (CRIAAD) de Cabo Frio, flagraram um dos internos tentando 

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/cidade/volta-redonda.html
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/10/sete-adolescentes-tentam-fugir-do-degase-de-volta-redonda-rj.html
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/10/sete-adolescentes-tentam-fugir-do-degase-de-volta-redonda-rj.html
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-apreendem-menor-infrator-tentando-entrar-em-unidade-com-maconha/
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entrar com diversos tabletes de maconha na unidade. O jovem havia sido liberado, junto dos demais 

menores, para passarem o final de semana junto de seus familiares. O material entorpecente foi 

encontrado durante revista pessoal no retorno deles à unidade, nas partes íntimas do jovem. A droga e 

o menor de 17 anos foram encaminhados para a 126DP, onde o ato infracional foi registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://noticias24horas.net/2016/09/05/segunda-feira-1610-agentes-do-degase-apreendem-drogas-com-menor-

infrator/ 

 

 

 

3.62. Oito menores infratores fogem de unidade em Belford Roxo, na  

Imóvel onde cabem 150 internos acolhia 380 até a semana passada, segundo o Sind-

Degase 

Por: O Globo 

Publicado: 05/09/2016 - 11h58 

http://noticias24horas.net/2016/09/05/segunda-feira-1610-agentes-do-degase-apreendem-drogas-com-menor-infrator/
http://noticias24horas.net/2016/09/05/segunda-feira-1610-agentes-do-degase-apreendem-drogas-com-menor-infrator/
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Oito menores infratores que cumpriam medidas socioeducativas fugiram do Centro de 

Atendimento Intensivo de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã de domingo. Havia um 

plano de fuga para 15 jovens, mas sete foram recapturados por agentes do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas (Degase) nas proximidades da instituição, que fica numa área de risco no 

município. Na madrugada de 27 de agosto, um menor infrator que completaria 15 anos naquele dia 

morreu na unidade por tamponamento cardíaco (acúmulo de líquido na bolsa que envolve o coração, 

o que pode acontecer quando o músculo do órgão sofre uma ruptura). Inicialmente, o Degase informou 

que o adolescente havia morrido vítima de meningite. 

A fuga aconteceu por volta das 6h de domingo. Depois do café da manhã, um deles apertou um 

botão na mesa dos agentes que abre o portão da entrada da unidade. O grupo de 15 menores correu em 

direção à portaria. Oito deles conseguiram fugir escalando o muro e fugindo pela guarita. Os sete 

recapturados foram encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo). Funcionários da corregedoria do 

Degase foram ao local no domingo para averiguar a situação. 

Segundo o Sindicato dos Servidores do Degase (Sind-Degase), a unidade estava superlotada 

até a semana passada, com 380 menores internados ocupando um espaço para apenas 150. 

Por meio de nota, o Degase informou que comunicou a fuga ao Poder Judiciário e que fez o 

registro de ocorrência na delegacia local. 

“Ao mesmo tempo, foi instaurado procedimento de apuração pela Corregedoria do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas”, diz a nota. 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/oito-menores-infratores-fogem-de-unidade-em-belford-roxo-na-baixada-20054304 

(Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

3.63. Morre segundo adolescente infrator envolvido em incêndio no Degase  

 

Publicado: 02/09/2016 

 

Morreu na manhã desta sexta feira (02/09), o segundo menor infrator que havia se queimado 

no incêndio dentro do alojamento da Escola João Luiz Alves, unidade de internação na Ilha do 

http://oglobo.globo.com/rio/oito-menores-infratores-fogem-de-unidade-em-belford-roxo-na-baixada-20054304
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Governador. O menor Isaías, de 16 anos, estava internado no hospital municipal Pedro II, em Santa 

Cruz, desde o dia 05/08, quando nove menores infratores se queimaram no incêndio. 

Segundo os Agentes da unidade, a intenção dos internos era assassinar o menor Rian, que foi 

sentenciado em razão de ser apontado como delator pelos demais. Porém, ao decidirem executá-lo no 

chamado ‘microondas’, o fogo teria saído do controle, se alastrando por todo o alojamento. O fogo foi 

combatido pelos Agentes de Segurança do DEGASE, que não possuem curso de combate a incêndio. 

O primeiro menor infrator faleceu no dia seguinte, 06/08, em decorrência das queimaduras. Os 

outros oito internos estavam nos hospitais Souza Aguiar, Andaraí e Pedro II. 

 

 Fonte: http://riocrime.com.br/morre-segundo-adolescente-infrator-envolvido-em-incendio-no-degase/ 

 

3.64. Adolescente interno do Degase morre por problema no coração 

 

Por: Extra - Rio de Janeiro 

Publicado:27/08/16 11h06 

 

Um adolescente interno do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) morreu 

neste sábado, no Hospital municipal Jorge Júlio Costa dos Santos (Joca), em Belford Roxo, na Baixada 

Fluminense. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), em Belford Roxo, confirmou 

que a morte ocorreu por um tamponamento cardíaco e não meningite meningogócica, como se 

suspeitava. A informação sobre a suspeita de meningite havia sido divulgada mais cedo pelo diretor 

do Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo, Luiz Fernando Brandão. A morte ocorreu no dia 

em que o jovem completaria 15 anos. 

O adolescente foi internado às 12h56m desta sexta-feira. O corpo dele foi levado para o 

Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu para que seja apurada a causa da morte. A família dele 

vai à unidade Degase, neste sábado, para decidir onde será o sepultamento. 

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Degase, João Luiz Pereira Rodrigues, 

funcionários contaram que o adolescente foi atendido no último dia 8, no Posto de Assistência  

 

Médica (PAM) de São João de Meriti, mas não foi feito o diagnóstico. Um servidor, que preferiu não 

se identificar, disse que, quando os médicos suspeitaram de meningite, nesta sexta, foi solicitada uma 

ambulância para levar o paciente para o Hospital Getúlio Vargas. O adolescente, porém, não resistiu. 

http://riocrime.com.br/morre-segundo-adolescente-infrator-envolvido-em-incendio-no-degase/
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Rodrigues contou também que nada foi 

feito para evitar o contágio dos outros internos e 

dos servidores da unidade. A transmissão da 

doença é feita através das vias respiratórias, por 

gotículas e secreções do nariz e da garganta. De 

acordo com o Ministério da Saúde, quem teve 

contato com um paciente deve tomar o remédio 

Rifampicina em até 48 horas após a exposição. 

 

— O centro tem espaço para 150 

internos, mas conta com 380. Pelo que os 

funcionários relataram, ninguém tomou 

remédio para evitar o contágio da meningite. 

A legislação federal determina que cada 

unidade tenha, no máximo, 90 internos. Mas 

as unidades do Rio não cumprem essa regra. 

 

 

 

Imagens feitas dentro do Centro de 

Atendimento Intensivo Belford Roxo mostram 

o estado precário da unidade e a superlotação. 

Internos dormem em camas feitas no chão, as 

paredes estão descascadas e a fiação, exposta. 

— As fiações expostas podem 

ocasionar incêndios, como tem ocorrido em 

outras unidades do Degase — afirma 

Rodrigues. 

No início deste mês, um dos nove 

internos da Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, morreu após ficar ferido em um incêndio 

na unidade para menores infratores. Ele estava internado no Hospital municipal Souza Aguiar. 

 

 

Fonte:  http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-interno-do-degase-morre-por-problema-no-coracao-

20004648.html (Acesso em: 15/08/2021) 

http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-interno-do-degase-morre-por-problema-no-coracao-20004648.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-interno-do-degase-morre-por-problema-no-coracao-20004648.html
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3.65. Adolescente do Degase é internado com meningite  

Segundo funcionários, ele já saiu do local sem consciência e em coma 

 

Publicado: 26/08/2016 

 

Um menor infrator da unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) de 

Belford Roxo, na Baixada Fluminense, foi internado às pressas, na noite desta sexta-feira, com 

meningite. De acordo com informações do Sind-Degase, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal 

Jorge Júlio da Costa dos Santos, conhecido como Hospital do Joca, já sem consciência e em coma. 

Os funcionários da unidade contaram que o adolescente apresentou um quadro avançado de 

meningite meningocócica, que é transmitida por meio da saliva e do ar. O jovem deve ser transferido 

para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. A mãe do interno já está acompanhando o caso. 

Para os funcionários, que preferiram não se identificar, há o risco de os agentes e os enfermeiros 

que mantiveram contato direto com o menino terem pegado a doença. A unidade está com 380 menores 

internados, apesar de ter espaço apenas para 150. 

"Os funcionários do órgão também não contam com qualquer plano de saúde ou adicional de 

insalubridade para se protegerem de forma adequada dos riscos a que estão expostos em razão do 

ambiente confinado a que trabalham ininterruptamente", destacou o Sind-Degase, em nota. 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-08-26/adolescente-do-degase-e-internado-com-meningite.html (Acesso 

em: 15/08/2021) 

 

3.66. Vinte internos fogem após atearem fogo em unidade do Degase  

Tumulto ocorreu em Santa Cruz. Chamas atingiram ventiladores, paredes e camas de 

alojamento 

Por: Rafael Nascimento - O Globo 

Publicado:28/08/16 00h57 

 

Cerca de 20 adolescentes infratores fugiram de uma unidade do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. O fuga 

ocorreu depois que os internos, que cumprem medida de semiliberdade no Centro de Recursos 

Integrados ao Adolescente (Criaad) do bairro, incendiou um dos alojamentos da unidade. Não há 

informações de pessoas feridas. 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-08-26/adolescente-do-degase-e-internado-com-meningite.html
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De acordo com informações do sindicato de servidores do Degase, as chamas atingiram 

colchões, ventiladores, paredes e camas do alojamento. Além disso, os adolescentes teriam pichado as 

paredes do local, com ameças de morte ao diretor da unidade. Os agentes tentaram apagar o incêndio, 

mas bombeiros e policiais militares precisaram ser acionados. 

O grupo que fugiu, ainda segundo os agentes, pulou os muros da unidade após o início do 

incêndio. Quatro adolescentes envolvidos no tumulto chegaram a ser apreendidos antes de escaparem 

e foram encaminhados para a 36ª DP (Santa Cruz), onde foram autuados pelo ato infracional praticado, 

desta vez durante o cumprimento da medida socioeducativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/vinte-internos-fogem-apos-atearem-fogo-em-unidade-do-degase-

19996923 

 

 

 

 

3.67. Princípio de rebelião no CRIAAD de Cabo Frio mobiliza a PM e deixa funcionários 

da unidade em pânico 

Publicado: 24/08/2016 

 

Na tarde desta quarta-feira (24), um princípio de 

rebelião no Centro de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), localizado no 

Jacaré, em Cabo Frio, deixou funcionários da unidade 

em pânico e mobilizou policiais militares do 25º BPM. 

http://oglobo.globo.com/rio/vinte-internos-fogem-apos-atearem-fogo-em-unidade-do-degase-19996923
http://oglobo.globo.com/rio/vinte-internos-fogem-apos-atearem-fogo-em-unidade-do-degase-19996923
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O incidente ocorreu por volta das 14h30, mas foi rapidamente controlado pelos PMs. Não há 

notícias de feridos ou danos materiais. 

 

Fonte: 

http://www.rc24h.com.br/mobile/ver/index/23183/principio_de_rebeliao_no_criaad_de_cabo_frio_mobiliza_a_pm_e_dei

xa_funcionarios_da_unidade_em_panico  

 

3.68. Agentes do DEGASE flagram drogas dentro do chinelo de menor infrator de 12 

anos  

Publicado: (24/08/2016) 

No início da manhã desta terça feira (23/07), um dos internos do DEGASE, de apenas doze 

anos de idade, havia sido levado pelo pai para um hospital da região. Ao retornar para a unidade de 

semiliberdade (CRIAAD) localizada em Cabo Frio, Agentes de Segurança da unidade suspeitaram, 

revistaram e flagraram dois tabletes de maconha com um menor infrator. A droga foi encontrada no 

interior de um chinelo, que havia sido cortado e colado já com a droga dentro. Os Agentes suspeitaram 

da droga durante procedimento de revista ao qual são submetidos os internos das unidades que 

possuem permissão para sair a fim de estudar, trabalhar e visitar os seus familiares, além de 

procedimentos médicos. 

Após o flagrante delito, o menor e o material entorpecente foram encaminhados para a 126DP 

(Cabo Frio), onde foi registrado o ato infracional. O menor retornou para a unidade, devendo se 

apresentar ao Ministério Público tão logo seja requisitado para responder sobre o novo ato infracional 

praticado. 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-flagram-drogas-dentro-do-chinelo-de-menor-infrator-de-12-anos/ 

 

3.69. Internos causam incêndio e motim no Degase de Campos  

Publicado: 21/08/2016 

 

http://www.rc24h.com.br/mobile/ver/index/23183/principio_de_rebeliao_no_criaad_de_cabo_frio_mobiliza_a_pm_e_deixa_funcionarios_da_unidade_em_panico
http://www.rc24h.com.br/mobile/ver/index/23183/principio_de_rebeliao_no_criaad_de_cabo_frio_mobiliza_a_pm_e_deixa_funcionarios_da_unidade_em_panico
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-flagram-drogas-dentro-do-chinelo-de-menor-infrator-de-12-anos/
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Um grupo de internos do Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, 

unidade de internação do Degase, iniciaram um incêndio na unidade, na noite deste sábado (20), por 

volta das 21h. O distúrbio começou na Ala B do módulo 3. Dentro da cela com capacidade para três 

internos, haviam dez menores infratores, que quebraram a proteção em plástico acrílico da luminária 

da cela, provocaram um curto circuito na fiação da lâmpada e com as faíscas provocadas, conseguiram 

incendiar um colchão, atirando o mesmo em seguida para fora da cela, jogando outros objetos por 

cima. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, os internos chutavam as portas de diversas celas da mesma ala da unidade. Os 

Agentes de Segurança do DEGASE que atuam no local, chegaram a precisar utilizar um galão de 20 

litros de água filtrada para conter as chamas, uma vez que o fogo começou a se alastrar rapidamente e 

não havia extintores em quantidade suficiente para dar conta da demanda na hora. 

Alguns menores foram encaminhados para o setor de enfermagem da própria unidade, que 

realizou o atendimento inicial. Nenhum servidor ou interno ficou ferido com a necessidade de ser 

encaminhado para o hospital. 

Dois internos assumiram a autoria do incêndio, segundo eles motivado pela reivindicação de 

serem transferidos para unidade da capital do Rio. 

 

 

Segundo os agentes da unidade, a motivação seria a de tentar uma fuga, ao obrigarem os agentes 

a abrirem às pressas a cela deles em função do incêndio, criando oportunidade para a fuga. 
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Os autores foram conduzidos para a 134ª DP/Centro, onde foi registrado o ato infracional análogo a 

danos ao patrimônio público. Uma perícia foi realizada na unidade. 

 

 Fonte: http://campos24horas.com.br/portal/internos-fazem-incendio-e-motim-no-degase-de-campos/ 

 

3.70. Servidores do Degase reclamam da falta de extintores de incêndio na unidade de 

Campos  

Publicado: 14/08/2016 

 

Agentes de segurança do Novo Degase que trabalham no Centro de Socioeducação Professora 

Marlene Henrique Alves, em Campos, registraram imagens de locais onde teoricamente deveriam 

existir extintores de incêndio e suportes para os mesmos. Eles relatam que os equipamentos foram 

retirados já há algum tempo e não foram repostos pelo órgão.  

Agentes da unidade também informam 

que existem extintores de incêndio da unidade que 

estão com a validade vencida. Como a unidade 

também enfrenta problemas de abastecimento de 

água, a situação é ainda mais dramática no caso de 

um incêndio.  

No dia 06 de abril de 2015, internos da 

unidade de Campos, que fica localizada em Itereré, 

atearam fogo em colchões em protesto contra as 

condições do local. 

No dia 05 de agosto deste ano, um jovem infrator que cumpria medida socioeducativa de 

internação na Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, no Rio de janeiro, morreu, e outros oito 

menores ficaram queimados em um incêndio. Dois Agentes precisaram passar por atendimento 

médico. 

O Site Ururau entrou em contato com o Degase, mas até a publicação desta matéria, não obteve 

resposta 

Fonte: 

http://novosite.ururau.com.br/cidades/95073b9ab9f836ba3a0ad30f0b7ec7071627393a_servidores_do_degase_reclamam

_da_falta_de_extintores_de_incendio_na_unidade_de_campos 

 

3.71. Menor é espancado após se masturbar em cela de unidade do Degase  

 

http://campos24horas.com.br/portal/internos-fazem-incendio-e-motim-no-degase-de-campos/
http://novosite.ururau.com.br/busca/4bb1674985c281939994cf3829b004c2d3c0f108_internos_do_degase_fazem_rebeliao_na_unidade_de_iterere__em_campos
http://novosite.ururau.com.br/cidades/95073b9ab9f836ba3a0ad30f0b7ec7071627393a_servidores_do_degase_reclamam_da_falta_de_extintores_de_incendio_na_unidade_de_campos
http://novosite.ururau.com.br/cidades/95073b9ab9f836ba3a0ad30f0b7ec7071627393a_servidores_do_degase_reclamam_da_falta_de_extintores_de_incendio_na_unidade_de_campos
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Por: Gabriela.Mattos - O Dia 

Publicado 14/08/2016 19h54  

 

Um jovem foi espancado após se masturbar em uma das celas da Escola João Luiz Alves, do 

Departamento de Ações Socioeducativas (Degase), da Ilha do Governador, na Zona Norte, na noite 

deste sábado. Oito internos foram encaminhados à 37ª DP (Ilha do Governador). 

De acordo com o órgão, o menino teria se masturbado depois do horário de visitas das famílias. 

"Essa atitude é proibida segundo as normas de convívio impostas pelos próprios internos. A sentença 

foi dada pelos integrantes da facção criminosa do jovem", explicou o Degase, em nota.  

O adolescente ficou machucado e foi levado ao Hospital Municipal Evandro Freire. O registro 

da ocorrência foi feito na 37ª DP. O caso ocorreu uma semana depois de um adolescente morrer e 

outros oito ficarem feridos durante um incêndio em um dos alojamentos. 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-08-14/jovem-e-espancado-apos-se-masturbar-em-cela-do-degase-da-

ilha.html  (Acesso em 15/08/2021) 

 

 

3.72. Unidades de internação do Degase não possuem equipamentos de incêndio 

 

Publicado: 10/08/2016 

 

 A morte de um menor infrator de 15 anos durante incêndio na Escola João Luiz Alves, unidade 

de internação na Ilha do Governador, trouxe à tona uma situação perigosa e desesperadora vivida pelos 

Agentes de Segurança do DEGASE: Muitas unidades estão com extintores de incêndio com a validade 

vencida, outros sequer existem (só há o suporte para eles). Em determinadas unidades, como o Cense 

Dom Bosco (antigo Instituto Padre Severino), unidade de internação provisória também na Ilha do 

Governador, existem três prédios: A galeria antiga – que até hoje não foi desativada embora tivesse 

sido anunciado o desativamento – além de dois prédios mais novos, inaugurados no ano de 2012. Na 

antiga galeria, não há um único extintor de incêndio. A caixa onde deveria haver uma mangueira de 

incêndio se encontra vazia há muito tempo, afirmam os Agentes que trabalham na unidade. No lugar 

da mangueira, há um buraco vazio. Já em um dos dois prédios novos – chamado pelo DEGASE de 

unidade protetora – sequer há algum suporte para mangueira de incêndio. 

 

Os Agentes afirmam que no caso da ocorrência de incêndio no interior desses locais, a única 

coisa que poderão fazer é ligar para os Bombeiros e assistir os óbitos de menores infratores – a unidade 

acautela quase 300 deles – no interior das celas. 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-08-14/jovem-e-espancado-apos-se-masturbar-em-cela-do-degase-da-ilha.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-08-14/jovem-e-espancado-apos-se-masturbar-em-cela-do-degase-da-ilha.html
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Essa semana, a Direção Geral do Órgão, que é quem deveria providenciar a existência e 

substituição adequada dos equipamentos de incêndio e de segurança da unidade, decidiu punir com 

trinta dias de suspensão preventiva o Agente que registrou as filmagens do incêndio que ocasionou a 

morte do interno Ryan Pereira Bento no dia 06/08 no hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade. 

Ryan morreu em decorrência de queimaduras provocadas pelo incêndio. Segundo o Órgão, o Agente 

teve conduta comissiva e omissiva ao registrar o fato. 

Os Agentes de Segurança do DEGASE não recebem um curso de combate a incêndios desde 

2009. Nenhum servidor que ingressou no Órgão através do último concurso público e do processo de 

contratação temporária para o Órgão, realizados em 2011 e 2015, respectivamente, possuem 

conhecimento de como agir e operar os equipamentos nesses casos. 

 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/unidades-de-internacao-do-degase-nao-possuem-equipamentos-de-incendio/ 

 

 

 

 

 

 

3.73. Unidade do Degase na Ilha sofre segundo incêndio em menos de uma semana  

 

Publicado: 09/08/2016 

http://riocrime.com.br/unidades-de-internacao-do-degase-nao-possuem-equipamentos-de-incendio/
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Um novo incêndio atingiu a Escola João Luiz Alves, unidade do Degase na Ilha do Governador, 

Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (8). De acordo com o Sind-Degase, o fato foi 

provocado acidentalmente por um curto-circuito na cela 7c.  Ninguém ficou ferido. 

Na última sexta-feira (5), um outro incêndio, desta vez proposital, deixou um infrator morto e 

mais oito feridos na mesma unidade. A vítima fatal chegou a ser levada para o Hospital Municipal 

Souza Aguiar, no Centro do Rio. Os demais continuam internados nos hospitais Souza Aguiar; Pedro 

II, em Santa Cruz, Zona Oeste, e Andaraí, na Zona Norte. Alguns estão em estado grave. 

A rebelião o aconteceu por conta das condições da unidade, que possui capacidade de 120 

vagas, mas está com 346 internos. Os nove ocupantes da cela 2A, que possui apenas três camas, 

desencaparam os fios da lâmpada e com a faísca provocada, atearam fogo a um pedaço de espuma de 

um dos colchões.  

 

Solicitação 

Hoje, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio recomendaram que a direção da escola 

e do Degase retirem as algemas dos adolescentes hospitalizados após o incêndio da semana passada. 

No documento, os órgãos pedem que, em casos futuros, não se utilize algemas na contenção 

dos jovens que estejam recebendo tratamento médico hospitalar, salvo se o risco de fuga não puder ser 

afastado com a vigilância contínua de um agente socioeducativo, hipótese que deverá ser justificada 

por escrito. 

As instituições têm 10 dias corridos para cumprirem a Recomendação, enviando informações 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

 

Fonte: http://www.mancheteonline.com.br/unidade-do-degase-na-ilha-sofre-segundo-incendio-em-menos-de-

uma-semana/ 

 

 

 

 

 

 

3.74. Morre interno ferido durante incêndio em unidade do Degase  

Publicado: 06/08/2016 

 

http://www.mancheteonline.com.br/unidade-do-degase-na-ilha-sofre-segundo-incendio-em-menos-de-uma-semana/
http://www.mancheteonline.com.br/unidade-do-degase-na-ilha-sofre-segundo-incendio-em-menos-de-uma-semana/
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Um dos nove internos da Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, que deu entrada na 

sexta-feira no Hospital municipal Souza Aguiar ferido em um incêndio na unidade para menores 

infratores, faleceu na manhã deste sábado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa 

da Secretaria municipal de Saúde, que não deu mais detalhes. 

Segundo o órgão, o jovem não resistiu aos ferimentos. O Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase) informou que está prestando o auxílio necessário aos familiares do 

adolescente. 

Ainda de acordo com informações do Degase, o incêndio foi originado por um motim. Os 

jovens atearam fogo num colchão de um dos alojamentos. As chamas foram controladas por agentes 

de seguranças, sendo que dois deles precisaram receber cuidados médicos por terem inalado muita 

fumaça. 

O motim ocorreu na manhã de sexta-feira. A direção do Degase informou que agentes 

soecioedudativos foram acionados e conseguiu controlar a situação. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/morre-interno-ferido-durante-incendio-em-unidade-do-degase-

19868792.html  

 

3.75. Agentes do Degase de Cabo Frio encontram droga dentro de sabonete Apreensão 

foi feita durante revista, nesta segunda-feira 

Publicado: 25/07/2016 

 

Agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) 

apreenderam, na manhã desta segunda-feira, droga dentro de um sabonete, em 

Cabo Frio, na Região dos Lagos. Eles encontraram a maconha enquanto faziam 

uma revista nos objetos pessoais dos menores infratores que retornaram ao local 

após passarem o fim de semana com a família.  

De acordo com o Degase, o sabonete estava dentro de um travesseiro 

levado por um dos menores. Os agentes levaram o adolescente para a 126ª DP 

(Cabo Frio), onde a ocorrência foi registrada como porte de drogas para consumo próprio. 

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-07-25/agentes-do-degase-de-cabo-frio-encontram-droga-dentro-de-

sabonete.html 

 

3.76 .Adolescente é espancado no Degase de VR  

Por: Diário do Vale 

Publicado: 25/07/2016 - 10h20  

 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/morre-interno-ferido-durante-incendio-em-unidade-do-degase-19868792.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/morre-interno-ferido-durante-incendio-em-unidade-do-degase-19868792.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-07-25/agentes-do-degase-de-cabo-frio-encontram-droga-dentro-de-sabonete.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-07-25/agentes-do-degase-de-cabo-frio-encontram-droga-dentro-de-sabonete.html
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Um adolescente, de 16 anos, foi espancado por três internos, na noite de domingo, no Degase 

(Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Irmã Asunción de La Gándara Ustara), no bairro 

Roma, em Volta Redonda. 

Agentes do Degase registraram um boletim de ocorrência, na Delegacia de Polícia da cidade), 

em que o adolescente foi surpreendido no alojamento do Bloco D. Ele chegou a ficar desacordado 

devido as agressões. 

Depois que recobrou os sentidos, o adolescente apontou os autores da agressão. Os suspeitos 

foram levados à 93ª DP e vão responder, de acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, por lesão corporal. 

 

Fonte: http://diariodovale.com.br/tempo-real/menor-e-espancado-por-internos-do-degase-em-volta-redonda/ (Acesso em: 

15/08/2021) 

 

3.77. Dois menores infratores são presos por tráfico de drogas dentro de unidade do 

Degase  

Publicado: 20/07/2016 

 

Na manhã desta terça feira (19/07), por volta de 12h, o Agente João Luiz Pereira Rodrigues – 

que também é presidente do sindicato dos servidores do Órgão – estava de plantão na unidade de 

semiliberdade (CRIAAD) localizada em Bangu. Durante o acompanhamento das atividades esportivas 

dos menores infratores que cumprem medida socioeducativa no local, o Agente de Segurança teve a 

sua atenção voltada para um dos muros da unidade, onde haviam acabado de arremessar por cima dos 

baixos muros, uma garrafa plástica. Ao chegar e pegar a garrafa, encontrou dois cigarros de maconha 

no seu interior. 

Após a apreensão da droga, o Agente e presidente do SIND-DEGASE encerrou as atividades 

esportivas no local por medidas de segurança. Os Agentes sabiam que haviam outros cinco jovens do 

CRIAAD fora, em atividades externas, uma vez que caso estejam matriculados e empregados, são 

autorizados a sair das unidades durante o dia para estudar e trabalha, retornando à noite para dormir 

no local. Os servidores suspeitaram que o material tivesse sido arremessado por um dos cinco internos. 

Ao retornarem das ruas, os cinco jovens foram indagados pelo Agente sobre o material, sendo que um 

deles, o menor P.V.C.V, de 16 anos, se apresentou como o autor da tentativa do envio da droga para 

http://diariodovale.com.br/tempo-real/menor-e-espancado-por-internos-do-degase-em-volta-redonda/
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outro interno, R.P.C.F, de 18 anos. O menor de dezesseis anos informou que devia R$7 ao outro jovem, 

razão pela qual acordou em ir na Rua, 

comprar a droga e enviar para o outro 

interno. 

Os dois jovens foram conduzidos 

para a 34DP (Bangu), onde os 

respectivos atos infracionais foram 

registrados. Após o registro de 

ocorrência, ambos foram encaminhados 

para a unidade em regime fechado Gelso Carvalho do Amaral, onde aguardarão para responder por 

mais um processo. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/dois-menores-infratores-sao-presos-por-trafico-de-drogas-dentro-de-unidade-do-degase/ 

 

3.78. Agentes do DEGASE encontram punhais artesanais em unidade recém inaugurada 

na Ilha do Governador  

Publicado: 15/07/2016 

 

Na tarde desta quarta feira (13/07), 

durante revista de procedimento na unidade de 

semiliberdade (CRIAAD) da Ilha do 

Governador, Agentes do DEGASE encontraram 

diversos artefatos que são afiados e adaptados 

pelos menores infratores para serem utilizados 

como estoques – punhais artesanais – para 

serem usados em rebeliões e brigas, além de 

ferirem Agentes. Vários servidores já foram perfurados com esses objetos. Os materiais foram 

arrancados da estrutura da própria unidade, como dos alojamentos e de áreas comuns. Cinco 

adolescentes, apontados como donos dos objetos, foram encaminhados para a 37DP, onde foi 

registrada a ocorrência. A unidade de semiliberdade da Ilha do Governador foi reaberta recentemente, 

no dia 17/06, após funcionar por alguns meses como unidade de internação provisória. Somente jovens 

da facção Comando Vermelho são encaminhados para o local. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-punhais-artesanais-em-unidade-recem-inaugurada-na-ilha-

do-governador/ 

http://riocrime.com.br/dois-menores-infratores-sao-presos-por-trafico-de-drogas-dentro-de-unidade-do-degase/
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-punhais-artesanais-em-unidade-recem-inaugurada-na-ilha-do-governador/
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-punhais-artesanais-em-unidade-recem-inaugurada-na-ilha-do-governador/
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3.79. Menores infratores fazem motim na unidade de Santa Cruz do Degase 

 

Publicado: 14/07/2016 

 

 Na tarde desta quinta feira (14/07), aconteceu um motim de menores infratores na unidade de 

semiliberdade do DEGASE, em Santa Cruz: Um grupo de dezesseis internos iniciou um motim na 

unidade, com os menores chegando a subir no muro e pular. Agentes de outras unidades foram 

chamados para dar apoio no local. Celulares, além de mais punhais artesanais e maconha foram 

encontrados. A ocorrência está sendo registrada neste momento na delegacia da região, com o 

encaminhamento de onze menores. Os infratores também danificaram a unidade e pixaram as paredes 

dos alojamentos, com ameaças de morte aos Agentes que fazem a segurança do local, além de 

oferecerem dinheiro por suas cabeças. 

O saldo total após esse motim foi de vinte fugas pulando o muro da unidade (chamado pelo 

DEGASE de evasões, pois segundo o Órgão, não existe fuga em unidade de semiliberdade) e quinze 

menores conduzidos para a DP e autuados por atos infracionais como ameaça e dano ao patrimônio 

público, sendo encaminhados em seguida para a unidade de regime fechado Gelso Carvalho do 

Amaral, na Ilha do Governador. 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/menores-infratores-fazem-motim-na-unidade-de-santa-cruz-do-degase/ 

 

http://riocrime.com.br/menores-infratores-fazem-motim-na-unidade-de-santa-cruz-do-degase/
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3.80. Menor infrator foge do Degase nesta quinta-feira  

A unidade atende 25 municípios das regiões Norte e Noroeste, e funciona acima de sua 

capacidade 

Publicado:  07/07/2016 

 

Um adolescente que é interno do Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique 

Alves (Degase), de iniciais L.C.S. de 17 anos, fugiu na tarde desta quinta-feira (07) da unidade que é 

localizada na RJ-158, em Itereré, na estrada que liga Campos a São Fidélis. 

O adolescente seria membro de uma facção criminosa e está sendo procurado por equipes que 

estão realizando buscas na região. A unidade atende 25 municípios das regiões Norte e Noroeste, e 

funciona acima da sua capacidade. 

A equipe do Campos 24 Horas entrou em contato via e-mail com o Degase, mas até esta publicação, 

não obteve nenhuma resposta. 

 

 Fonte: http://campos24horas.com.br/portal/268882-2/ 

 

3.81. Quatro menores infratores fogem do Degase em Volta Redonda  

Segundo Agentes, eles fugiram pelo buraco do lustre na parede 

Publicado: 06/07/2016 

 

Quatro menores infratores fugiram da unidade do Degase em Volta Redonda na madrugada 

desta terça-feira. Segundo agentes, eles soltaram o lustre de um dos alojamentos em que estavam e 

conseguiram escapar pelo buraco na parede. As fugas foram registradas na 93ª DP (Volta Redonda). 

Em nota, o Degase informou que "esclarece que foi realizada, imediatamente, a comunicação ao Poder 

Judiciário e o registro de ocorrência na delegacia local. Ao mesmo tempo, foi instaurado procedimento 

apuratório pela Corregedoria do Departamento Geral de Ações Socioeducativas". 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-07-05/quatro-menores-infratores-fogem-do-degase-em-volta-

redonda.html 

 

 

 

 

 

http://campos24horas.com.br/portal/268882-2/
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-07-05/quatro-menores-infratores-fogem-do-degase-em-volta-redonda.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-07-05/quatro-menores-infratores-fogem-do-degase-em-volta-redonda.html
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3.82. Grupo assalta unidade do Degase na Zona Norte  

Segundo o Órgão, cinco monitores de computadores foram furtados durante a 

madrugada desta quarta-feira 

Por: Gabriela.Mattos - O Dia 

Publicado: 29/06/2016 23h46 

 

Rio - Um grupo assaltou, durante a madrugada desta quarta-feira, uma unidade do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Penha, na Zona Norte. De acordo com os 

agentes, cinco monitores de computadores foram furtados da sala de informática do prédio. Apenas na 

tarde desta quarta-feira que os funcionários perceberam o roubo. Os suspeitos ainda não foram 

identificados.  

Segundo o órgão, esta é a terceira vez que a unidade foi assaltada. No dia 20 de junho, dois 

internos que haviam sido liberados para passar o fim de semana com a família, voltaram ao local 

armados com facas, onde renderam dois agentes e roubaram celulares. No dia 1º deste mês, suspeitos 

roubaram R$ 150 de um agente. Em seguida, um vigilante de um posto de saúde ao lado do órgão 

encontrou a carteira da vítima sem o dinheiro. A Polícia Civil não deu um posicionamento sobre o caso 

até a publicação desta matéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-06-29/grupo-assalta-unidade-do-degase-na-zona-norte.html (Acesso em: 

15/08/2021) 

 

 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-06-29/grupo-assalta-unidade-do-degase-na-zona-norte.html
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3.83. Jovens infratores incendeiam alojamento do Degase em Bangu  

 Internos queimam colchões, roupas e atacaram Agentes 

 

Por: Rafael Nascimento - O Globo 

Publicado: 22/06/2016 – 05h22 

 

Adolescentes do Educandário Santo Expedito, que pertence ao Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase), em Bangu, na Zona Oeste do Rio, protagonizaram um princípio de rebelião 

na unidade. No tumulto, que aconteceu na noite desta segunda-feira, pelo menos um dormitório do 

módulo foi incendiado. Cerca de seis jovens atearam fogo em colchões, roupas e utilizaram faíscas de 

fios desencapados para dar início às chamas. Ao perceberem a ação, agentes foram acionados para o 

local e, depois de serem atacados pelos adolescentes, conseguiram controlar a confusão. O alojamento 

ficou completamente destruído. Os jovens envolvidos no motim foram encaminhados para a 34ª DP 

(Bangu), onde o caso foi registrado. 

No educandário, cada módulo possui quatro alojamentos que, segundo agentes do Degase, 

estão superlotados, quadro similar em outras unidades. Ainda de acordo com os agentes, apesar de 

ainda não haver informações sobre o que motivou a ação, o fato pode estar relacionado com a rebelião 

ocorrida em um presídio em Itaperuna, no Norte Fluminense, no último domingo. 

— Os agentes conseguiram controlar (o tumulto em Bangu), embora o incêndio tenha atingido uma 

proporção grande. Se eles não tivessem agido, adolescentes ficariam feridos no local — disse João 

Luiz Pereira Rodrigues, presidente do sindicato de servidores do Degase, que complementou: — De 

antemão (é possível afirmar) que 

houve um atrito dos internos com a 

questão disciplinar, já que eles 

chegam às unidades querendo 

impor regras paralelas. 

Ninguém ficou ferido 

durante a rebelião. Os seis 

adolescentes levados para a 

delegacia foram autuados por ato 

infracional de dano ao patrimônio 

público. 
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‘Manual de Convivência de Facção Criminosa’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta terça-feira, após perícia no local, os agentes fizeram uma vistoria nos alojamentos da 

unidade em busca de materiais ilícitos. Durante a busca, eles encontraram um papel, onde estavam 

relacionadas 'normas de convivência', segundo uma facção criminosa do Rio. Na lista com 27 itens, 

estão desde regras de vestimenta para os internos e para os parentes que os visitam, até regras de 

convívio, como, por exemplo, sempre levar outro interno quando for falar com algum agente, para que 

a conversa seja testemunhada; ou falar sempre no mesmo tom que outro jovem da unidade. 

Segundo funcionários que atuam em unidades do Degase, são “raros” os casos em que os 

internos não estejam ligados a alguma facção criminosa. Quando isso acontece, eles são conduzidos 

para alojamentos chamados “seguros”, destinados a menores jurados de morte por crimes contra 
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determinada facção ou repudiados pelos outros internos. Dentro da própria lógica dos internos, o não 

cumprimento dessas “regras” acarretaria sanções, como expulsão do alojamento e até surras que os 

adolescentes aplicadas por outros internos. 

— Os agentes atuam em situações adversas. As unidades do Rio estão superlotadas. Esses 

profissionais lidam com adolescentes e até mesmo maiores de idade, antes de completarem 21 anos — 

afirmou Rodrigues — Os agentes lidam com os menores que atuam em facções criminosas e isso se 

reflete dentro das unidades. É preciso separá-los por facções criminosas, porque se ficarem misturados 

eles se matam. 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/jovens-infratores-incendeiam-alojamento-do-degase-em-bangu-

19557317#ixzz4CLbab9eU   (Acesso em: 15/08/2021) 

 

3.78. Traficantes da facção ADA ameaçam e revistam menores infratores no DEGASE 

 

Publicado: 12/06/2016 

 

 O clima de insegurança é total no Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo (CAI-

Baixada), unidade de internação para menores infratores do DEGASE, no bairro Bom Pastor. 

Na manhã deste sábado (11/06), por volta das 06h, familiares que aguardavam na porta da unidade, 

para entrar e visitar os menores que cumprem medida socioeducativa foram surpreendidos, juntos com 

Agentes de Segurança Socioeducativos da unidade, por um grupo de traficantes armados. O grupo 

estava em quatro carros e realizava manobras arriscadas e davam cavalos de pau na Rua Begônias, 

onde a unidade se localiza. Dentro dos veículos, os Agentes puderam ver que os criminosos ostentavam 

fuzis e pistolas. Os traficantes pararam em frente ao portão de entrada, proferindo ameaças aos 

familiares de internos que seriam de facções rivais a dos bandidos, que são da favela Gogó da Ema, 

dominada pela facção Amigos dos Amigos (ADA). De dentro dos carros, traficantes ordenavam a 

alguns parentes de adolescentes, que retirassem os bonés, alguns chegando a serem revistados pelos 

marginais. 

Logo após, o grupo seguiu em direção à comunidade. 

Os Agentes do DEGASE, que não possuem porte de armas, relatam que ao contrário de outras 

unidades do Órgão, no CAI-Baixada sequer há um policial militar na portaria do local, uma vez que a 

área é considerada de risco até mesmo para a PM. Os Agentes da unidade também afirmam que 

ameaças sãos constantes, tanto para os internos e parentes de menores que residem em áreas de facções 

rivais, como para os Agentes da unidade de internação, que frequentemente recebem recados  

de que os jovens infratores da facção que domina a comunidade devem ser privilegiados em relação 

aos outros. 

http://oglobo.globo.com/rio/jovens-infratores-incendeiam-alojamento-do-degase-em-bangu-19557317#ixzz4CLbab9eU
http://oglobo.globo.com/rio/jovens-infratores-incendeiam-alojamento-do-degase-em-bangu-19557317#ixzz4CLbab9eU
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Os Agentes do DEGASE estão clamando pela aprovação do Projeto de Lei Nº 1.825/2016, de 

autoria do Deputado Estadual Marcos Muller (PHS), que prevê a concessão do porte de armas para os 

Agentes de Segurança Socioeducativos. 

Sem o porte, os Agentes não possuem condições para ir e vir das unidades – muitas delas localizadas 

em áreas de risco – em segurança, prejudicando o exercício de suas atribuições e prejudicando a 

segurança pública. 

Com capacidade para 120 internos, a unidade atualmente está com 345 menores infratores. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/traficantes-da-faccao-ada-ameacam-e-revistam-familiares-de-menores-infratores-no-

degase/ 

 

3.85. Menores infratores são flagrados tentando entrar com drogas em unidade do 

DEGASE 

Publicado: 09/06/2016 

 

Por volta das 22h00 desta quinta-

feira (9), ao retornarem da escola para o 

Centro de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), 

unidade de semiliberdade do DEGASE 

em Bangu, onde cumpriam medida 

socioeducativa por atos infracionais, dois 

menores foram flagrados tentando entrar 

no local com duas trouxas de maconha 

escondidas no tênis 

O material entorpecente foi encontrado pelos Agentes de Segurança Socioeducativos da 

unidade, durante revista de procedimento após as atividades externas dos internos, como escola e 

cursos. Cada trouxa da droga foi encontrada no tênis de um interno. O material entorpecente e os dois 

infratores foram conduzidos pelos Agentes para a 34ºDP (Bangu), onde está sendo registrado o ato.  

 

Fonte: 

https://www.facebook.com/cgnewsrj/photos/a.1661789547366926.1073741829.1661539327391948/1750543191824894/

?type=3&theater 

 

 

http://riocrime.com.br/traficantes-da-faccao-ada-ameacam-e-revistam-familiares-de-menores-infratores-no-degase/
http://riocrime.com.br/traficantes-da-faccao-ada-ameacam-e-revistam-familiares-de-menores-infratores-no-degase/
https://www.facebook.com/cgnewsrj/photos/a.1661789547366926.1073741829.1661539327391948/1750543191824894/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cgnewsrj/photos/a.1661789547366926.1073741829.1661539327391948/1750543191824894/?type=3&theater
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3.86. Unidade de semiliberdade do DEGASE vive dias de caos com tumultos e assaltos 

praticados por internos  

Publicado: 02/06/2016 

 

Durante a terça-feira (31/05), a Polícia Militar foi chamada para dar apoio na unidade de 

semiliberdade localizada na Penha por três vezes, chegando inclusive a entrar nos alojamentos dos 

internos com eles dentro com o intuito de efetuar uma revista geral. Como a situação era tensa devido 

ao número elevado de internos, a PM optou por não conduzir ninguém para a Delegacia Policial, a fim 

de evitar que o conflito aumentasse depois. 

A Coordenação de Segurança e Inteligência do Órgão (CSINT) também esteve na unidade em 

apoio para auxiliar na revista em busca dos pertences, mas devido ao baixo efetivo mesmo com o 

apoio, optaram por revistar apenas os alojamentos, objetos pessoais e revista corporal dos internos não 

foram feitas. 

Por volta das 10 horas da manhã desta quarta feira (01), mais um assalto foi cometido dentro 

de uma unidade do DEGASE. Um funcionário do Posto de Saúde que fica ao lado da unidade de 

semiliberdade para menores infratores na Penha, foi até o portão do local para devolver a carteira de 

um dos Agentes que trabalham na unidade. O objeto foi roubado da mochila de um Agente por um 

interno e arremessado por cima do muro do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente em direção ao posto, acertando a cabeça de um paciente do PS. De acordo com o 

funcionário, a carteira estaria guardada dentro de sua mochila, no interior do alojamento dos Agentes, 

desde às 07:20 da manhã. Ao receber a sua carteira de volta, o Agente constatou que cerca de R$ 

150,00 haviam sumido, assim como documentos de identidade e cartões bancários. O funcionário 

também afirmou que no momento do crime, haviam apenas dois Agentes de Segurança do DEGASE 

de plantão na unidade, que trabalham desarmados, além da equipe de cozinha, limpeza e educação. 

Com capacidade para 32 internos, a unidade estava com 70 jovens infratores no momento do 

crime. O Agente informou que as câmeras de segurança da unidade podem ter filmado o momento da 

ação e identificar o interno responsável pelo ato. Novamente a PM foi chamada, bem como a 

Coordenação de Segurança do Órgão. 

Em uma semana, já é o segundo assalto cometido no interior da unidade de semiliberdade do 

DEGASE Penha: No dia 20/05, após serem liberados para passar o final de semana junto de seus 

familiares, dois internos decidiram retornar, pularam o muro da unidade e, armados com facas, 

renderam dois Agentes de plantão, revistando seus armários e roubando os seus celulares. 
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Após o episódio do primeiro assalto na unidade, a Juíza titular da Segunda Vara da Infância e 

Juventude da Capital, Lucia Glioche, acatou pedido do Ministério Público para liberar 

antecipadamente os 97 adolescentes que habitavam o local naquele dia, para passarem a semana do 

feriado com suas famílias, devendo retornar na segunda feira (30/05). 

Um agente da unidade relata que no dia de ontem (01/06), cerca de dez menores infratores 

pularam o muro da unidade e passaram o dia na rua, retornando depois das 23h, drogados, junto dos 

menores que saíram regularmente pelo portão, para estudar. Entraram forçando o portão, sem 

aguardarem para serem revistados como de praxe, indo direto para seus alojamentos, onde alguns 

foram vistos escondendo drogas. Com três Agentes no momento e desarmados, não havia efetivo nem 

segurança para conduzir à Delegacia Policial. O Agente termina o relato de forma desolada: “A 

situação está totalmente fora de controle. Só falta entregar as chaves da unidade e dos alojamentos nas 

mãos deles.” 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/unidade-de-semiliberdade-do-degase-vive-dias-de-caos-com-tumultos-e-assaltos-

praticados-por-internos/ 

 

 

3.87. Menor infrator é flagrado tentando entrar com maconha em unidade do DEGASE  

 

Publicado: 30/05/2016 

 

 Por volta das 09h da manhã desta segunda feira (30/05), o menor W.R.S, de 16 anos, foi 

flagrado tentando entrar com maconha na unidade de semiliberdade do DEGASE, em São Gonçalo. 

Após serem liberados no final de semana para ficarem juntos com seus familiares, os menores 

infratores devem retornar na manhã da segunda feira, de onde saem durante a semana apenas para 

estudarem ou fazerem cursos. No retorno da saída do final de semana, W. foi encontrado com a 

substância entorpecente, durante revista de rotina feita pelos Agentes de Segurança do DEGASE. O 

material foi encontrado na costura abaixo do zíper na bermuda jeans do adolescente, que precisou ser 

rasgada para a retirada do material. O Registro de Ocorrência policial foi feito na 72DP (Mutuá). O 

jovem voltou para a mesma unidade após a confecção do R.O. O material totalizava quatro gramas de 

entorpecente, sendo o ato infracional registrado como consumo de drogas. 

 

 

 

 

http://riocrime.com.br/unidade-de-semiliberdade-do-degase-vive-dias-de-caos-com-tumultos-e-assaltos-praticados-por-internos/
http://riocrime.com.br/unidade-de-semiliberdade-do-degase-vive-dias-de-caos-com-tumultos-e-assaltos-praticados-por-internos/
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Com 32 vagas, a unidade se encontra atualmente com 58 menores infratores, o que totaliza 

praticamente 100% de superlotação. Para fazer a segurança de todos os funcionários, internos e garantir 

o cumprimento da medida socioeducativa, apenas quatro Agentes em cada plantão/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/menor-infrator-e-flagrado-tentando-entrar-com-maconha-em-unidade-do-degase/ 

 

3.88. Menor infrator é agredido por internos e Agentes descobrem plano para fuga em 

unidade do DEGASE 

Publicado: 28/05/2016 

 

Por volta das 16:30 desta sexta feira (27), durante ronda nas galerias da unidade Gelso Carvalho 

do Amaral, unidade de triagem e recepção masculina na Ilha do Governador, os Agentes de Segurança 

do DEGASE tiveram a sua atenção voltada para um dos alojamentos da unidade, onde perceberam que 

um dos internos, M.P.M.S, de 18 anos, apresentava marcas de agressões pelo corpo. Ao ser indagado 

sobre as marcas, o mesmo relatou que outros dois internos que dividiam o alojamento com ele, M.S.N, 

de 17 anos e M.P.M.D.C, de 16 anos, haviam cometido as agressões. Ao adentrarem o alojamento para 

verificar a situação com mais profundidade, descobriram em uma das paredes do alojamento, um 

buraco que estava começando a ser cavado para fuga da unidade. Após a constatação dos crimes, os 

Agentes conduziram os três internos para a 37DP (Ilha), onde a ocorrência foi registrada como lesão 

corporal e dano ao patrimônio público. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=634473436703436&id=128579913959460 

 

 

http://riocrime.com.br/menor-infrator-e-flagrado-tentando-entrar-com-maconha-em-unidade-do-degase/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=634473436703436&id=128579913959460
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3.89. Presença de facções criminosas também em unidade feminina do DEGASE  

 

Publicado: 26/05/2016 

 

 Na tarde desta quarta feira (25/05) Agentes Socioeducativos da unidade feminina Professor 

Antonio Carlos Gomes da Costa, que aplica as medidas de internação e internação provisória para 

menores infratoras, informaram que também nesta unidade, que fica na Ilha do Governador, a presença 

das facções criminosas também é constante. As Agentes enviaram imagens dos alojamentos das 

internas, comprovando que as iniciais de diversas facções que dominam as comunidades cariocas, 

como Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP) e Amigos dos Amigos (ADA), 

também se fazem presentes dentro dos Centros de Socioeducação. Embora na unidade feminina ainda 

não há tanta animosidade entre as facções rivais, frequentemente as internas exigem a troca dos 

alojamentos onde elas dormem, para ficar com outras internas da mesma facção. 

As Agentes também relatam que os xingamentos, ameaças e faltas de respeito são constantes, 

com vasos sanitários quebrados pelas internas e objetos dos alojamentos que são lançados nas galerias. 

No ano passado, durante uma revolta de algumas internas, a diretora da unidade foi agredida e o sub 

diretor também sofreu agressões no dia seguinte. Com capacidade para 44 infratoras do sexo feminino 

e considerada pelo DEGASE como unidade modelo, atualmente o local se encontra com 72 internas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/riodenojeira/posts/1034294723273130 

 

3.90. Agentes encontram estatuto de facção em unidade para menores infratores no Rio 

https://www.facebook.com/riodenojeira/posts/1034294723273130
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Por: Carolina Heringer- Extra 

Publicado: 18/05/16 15h17  

 

Agentes socioeducativos encontraram um estatuto com regras de conduta num alojamento do 

Cense de Volta Redonda, unidade que abriga menores infratores no Sul Fluminense. As normas seriam 

para os jovens que integram a maior facção criminosa do Rio. De acordo com o Sindicato dos 

servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Sind-Degase), o documento foi 

elaborado por um dos jovens que cumpre medida de internação na unidade, baseado nas regras válidas 

para os detentos da facção que estão nas unidades prisionais do estado. O estatuto foi encontrado 

durante um procedimento de rotina no qual os jovens foram revistados. 

Na primeira parte do estatuto, são listadas 16 regras de convivência entre os jovens. “Não 

abaixar a cabeça pro verme, senão poderá roncar pros demais amigos”, diz a primeira norma. O termo 

verme é uma referência aos próprios agentes socioeducativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Avisar a família para evitar de vir com roupas coladas e transparentes inadequadas pra visita”, 

continua o estatuto. “Não sair da lógica verbalmente ou fisicamente com amigos demais”, diz outro 

trecho do documento. 
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Já na segunda parte do documento, foram elencados os dez mandamentos da facção, entre eles 

não caguetar, não cobiçar a mulher do próximo, orientar os mais novos e não conspirar. No Cense-

Volta Redonda, há menores infratores de todas as facções criminosas do Rio. Eles são divididos, no 

entanto, em diferentes galerias. 

Procurado pelo EXTRA, o Degase informou que o material será encaminhado à equipe técnica 

da unidade para que seja realizado "um trabalho de desmistificação desses símbolos fáticos com os 

adolescentes e familiares". O departamento acrescentou ainda que tal trabalho "já é realizado, 

diariamente, tendo em vista que o fenômeno social das facções, que são sempre noticiadas pela 

imprensa, inclusive, é uma realidade na sociedade fluminense. Trata-se de um fenômeno exógeno que, 

infelizmente, é parte da realidade social dos jovens por nós assistidos", concluiu a nota. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/agentes-encontram-estatuto-de-faccao-em-unidade-para-

menores-infratores-no-rio-19330457.html 

 

 

3.91. Maconha é encontrada dentro de muleta de mãe de preso em unidade do Degase 

 

Publicado: 16/05/2016 

 

Na manhã deste domingo 

(15/05), durante o período de 

visitação dos familiares aos 

menores infratores internados no 

Educandário Santo Expedito, 

unidade do DEGASE situada no 

Complexo de Gericinó, em Bangu, 

uma mãe que visitava o filho 

apreendido pela prática de ato 

infracional foi flagrada com 

maconha. 

O material entorpecente foi encontrado no interior de uma muleta utilizada por ela, durante 

procedimento de revista feito pelos Agentes de Segurança da unidade. 

 

 

 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/agentes-encontram-estatuto-de-faccao-em-unidade-para-menores-infratores-no-rio-19330457.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/agentes-encontram-estatuto-de-faccao-em-unidade-para-menores-infratores-no-rio-19330457.html
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Após a constatação da droga, o material e a responsável foram conduzidos à 34ª DP (Bangu), 

onde após alegar que não sabia da existência do entorpecente dentro da muleta utilizada por ela mesma, 

Barbara Alves de Freitas, de 35 anos, foi autuada no Art. 28 da Lei 11.343/06 (porte de drogas para 

consumo próprio e afins). 

Após o Registro de Ocorrência, a mesma foi liberada mediante a assinatura de um Termo 

Circunstanciado, comprometendo-se a comparecer em juízo criminal para responder pelo ato 

praticado. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/maconha-e-encontrada-dentro-de-muleta-de-mae-de-preso-em-unidade-do-degase/ 

 

3.92. Agentes do Degase impedem tentativa de fuga em unidade da Ilha 
 

Por: O Globo 

Publicado: 01/05/2016 - 20h44 

 

RIO - Agentes do Degase impediram uma tentativa de fuga de jovens infratores internados na 

Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, neste domingo. Segundo fontes do Sindicato dos 

Servidores do Degase, no início do horário de visita, o pai de um dos detentos teria se recusado a se 

submeter à reivsta obrigatória antes da visita. Ele teria desacatado as autoridades, mas, em seguida 

cederia. Porém, ao comentar o ocorrido com o filho, este teria se chateado e orquestrado uma tentativa 

de fuga. Por volta das 18h, 13 adolescentes escaparam e correram em direção à porta principal da 

unidade, mas foram detidos antes que conseguissem fugir. 

Em seguida, também de acordo com fontes do sindicato, os internos teriam começado uma tentativa 

de motim, ameaçando os agentes de morte e chutando as portas de metal dos alojamentos. 

 

 

http://riocrime.com.br/maconha-e-encontrada-dentro-de-muleta-de-mae-de-preso-em-unidade-do-degase/
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No total, 30 adolescentes devem ser conduzidos à 21ª DP (Bonsucesso). Os agentes de 

segurança do Degase, porém, estão avaliando se realizam o registro de ocorrência ainda hoje ou 

somente amanhã, já que a delegacia se encontra em área de risco. Recentemente, o local foi alvo de 

ataques. 

 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/agentes-do-degase-impedem-tentativa-de-fuga-em-unidade-da-ilha-

19208671#ixzz47WCu94No   (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

3.93. Agentes do Degase controlam princípio de rebelião no Educandário Santo Expedito 

em Bangu  

 
Publicado: 06/03/2016 

 

Por volta das 19h30 deste sábado (05/03), oito menores infratores que cumprem medida 

socioeducativa de internação no Educandário Santo Expedito, em Bangu, promoveram um motim 

isolado na unidade. O tumulto ocorreu após o horário de visitação dos parentes aos internos da unidade. 

Durante a visita, um familiar (padrasto) de dois internos que são irmãos e cumprem pena na mesma 

cela da unidade, desrespeitou os funcionários aos gritos e se comportou de forma completamente 

inadequada, sendo primeiramente repreendido pelos funcionários, e posteriormente convidado a se 

retirar da visita. 

Após o término da visita, ao retornarem para os seus alojamentos, os dois irmãos passaram a 

incitar outros seis internos que dividem o alojamento contra os funcionários, por não concordarem com 

o pedido de retirada do elemento. 

Os oito internos pegaram os seus colchões, rasgaram e utilizaram a espuma deles para fazer um 

incêndio no local, utilizando como fogo, um curto circuito na fiação elétrica do local. 

Após a chegada dos Agentes de segurança do DEGASE no local para tentar controlar a rebelião 

que se iniciava, os internos arrancaram uma pia de louça e arremessaram contra os Agentes, passando 

a ameaçarem todos os servidores de morte, com dizeres como: “na rua é tiro na cara”, “sou de menor, 

não vai dar em nada seus otários”. 

 

 

 

http://oglobo.globo.com/rio/agentes-do-degase-impedem-tentativa-de-fuga-em-unidade-da-ilha-19208671#ixzz47WCu94No
http://oglobo.globo.com/rio/agentes-do-degase-impedem-tentativa-de-fuga-em-unidade-da-ilha-19208671#ixzz47WCu94No
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Após a contenção dos adolescentes pelos Agentes, os oito foram encaminhados primeiramente 

ao hospital Albert Schweitzer, onde passaram por avaliação médica, sendo posteriormente conduzidos 

à 34DP (Bangu), onde o ato foi registrado. Após o registro, foram encaminhados ao IML para exame 

de corpo de delito. Todos os oito serão encaminhados ao Cense Gelso Carvalho do Amaral, onde 

responderão pelos atos infracionais praticados, desta vez durante o cumprimento de medida 

socioeducativa. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-controlam-principio-de-rebeliao-no-educandario-santo-

expedito-em-bangu/ 

 

 

3.94. Sabonetes recheados com maconha são encontrados em unidade do Degase 

Jovens que cumprem medida socioeducativa voltaram de casa para unidade em São 

Gonçalo com material entorpecente 

Por: Tiago.Frederico 

Publicado: 29/02/2016 14h55 

 

Rio - Dois jovens infratores foram encaminhados à 72ª DP (São Gonçalo) após serem flagrados 

com dois sabonetes recheados de maconha na manhã desta segunda-feira. 

Agentes de segurança que trabalham no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente (CRIAAD) de São Gonçalo, unidade de semiliberdade masculina do Departamento Geral 

de Ações Socioeducativas (Degase) na cidade da Região Metropolitana, acharam material, por volta 

das 9h, quando faziam os procedimentos de revista manual nos pertences dos jovens que retornavam 

à unidade depois de passarem o fim de semana com suas famílias. 

Segundo o Degase, os 

adolescentes responderão 

a novo processo judicial, agora com ato 

infracional praticado durante o 

cumprimento da medida socioeducativa. 

A rotina na unidade não foi alterada. 

Ainda em nota, o Degase explicou 

que, nos CRIAADs, os jovens realizam 

suas atividades fora da unidade,    

 

http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-controlam-principio-de-rebeliao-no-educandario-santo-expedito-em-bangu/
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-controlam-principio-de-rebeliao-no-educandario-santo-expedito-em-bangu/
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utilizando a rede pública, para atividades educacionais, esportivas, culturais, de saúde, lazer, entre 

outras, e, durante a semana, dormem na unidade. Nos fins de semana, após avaliação do 

comportamento dos jovens, eles podem dormir em suas residências. 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-02-29/sabonetes-recheados-com-maconha-sao-encontrados-em-

unidade-do-degase.html 

 

 

3.95. Familiar é preso com drogas durante visita  

 
Publicado: 20/02/2016 

 
Por volta das 10h deste sábado (20/02), Agentes de Segurança do DEGASE que trabalham no 

Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo (CAI-Baixada), unidade de internação masculina, 

prenderam Luan Felipe Costa Ferreira, de 18 anos. Durante os procedimentos de revista íntima para 

visitação dos familiares aos internos da unidade, foi encontrada maconha com Luan, que é irmão de 

um dos menores apreendidos na unidade por tráfico de drogas, de dezesseis anos de idade.  

Após a constatação do flagrante, a Polícia Militar foi acionada e foi ao local, onde foi dada voz 

de prisão ao parente. O mesmo foi 

encaminhado pelos policiais e 

agentes do DEGASE para a 54DP 

(Belford Roxo), onde foi registrado 

o crime de tráfico de entorpecentes. 

Luan permaneceu na delegacia, 

onde ficará à disposição da justiça 

Ocorrência registrada pelo 

plantão "Charlie" do CAI-Baixada. 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ZonaOesteNoticias/posts/1711309155794343 

 

 

3.96. Duas fugas e sete tentativas de fuga no DEGASE durante o carnaval 

 

Publicado: 10/02/2016 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-02-29/sabonetes-recheados-com-maconha-sao-encontrados-em-unidade-do-degase.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-02-29/sabonetes-recheados-com-maconha-sao-encontrados-em-unidade-do-degase.html
https://www.facebook.com/ZonaOesteNoticias/posts/1711309155794343
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Ao longo do feriado de carnaval, duas ocorrências alteraram a já conturbada rotina do 

DEGASE, orgão que acautela menores infratores no Estado do Rio de Janeiro. No domingo (07/02), 

dois internos fugiram durante a madrugada do Centro de Recepção e Triagem Gelso Carvalho do 

Amaral, na Ilha do Governador. Os jovens serraram as grades de um dos alojamentos e conseguiram 

escapar, não sendo recapturados até o momento. 

Já nesta segunda feira (08/02), por volta das 18:30, mais sete internos que estavam em um dos 

alojamentos do Centro de Socioeducação Ilha (Cense Ilha), unidade de internação provisória situada 

também na Ilha do Governador, foram descobertos enquanto tentavam cavar a parede do alojamento 

para fugir. Eles utilizaram os ferros da grade de um ventilador como ponteiras para escavar o local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/madureiranewsrj/posts/902849559830969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.97. Briga com menor ferido no Degase de Volta Redonda 

Publicado: 21/01/2016 

https://www.facebook.com/madureiranewsrj/posts/902849559830969
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Uma briga, relacionada com rixa entre facções, causou tumulto hoje na unidade de 

semiliberdade do Degase em Volta Redonda. 

Três adolescentes atacaram um menor do CV e quebraram uma porta de vidro para usar os 

cacos como arma, o garoto foi ferido na costela e encaminhado para o hospital. Dois agressores foram 

levados pela PM para a delegacia e um terceiro fugiu. 

Horas depois o fugitivo/agressor se apresentou no fórum de Volta Redonda, foi apreendido e 

levado para a unidade fechada de Volta Redonda. 

 

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=578229462327834&id=128579913959460 

 

 

 

 

 

 

 

3.98. Briga entre menores, rebelião no CRIAAD, nesta manhã de terça feira 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=578229462327834&id=128579913959460
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Publicado: 19/01/2016 

 

Na manhã desta terça feira (19) uma briga entre menores internos do CRIAAD (Centro de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente), que fica na Avenida Wilson Mendes, no bairro 

Jacaré em Cabo Frio, obrigou o 25ºBPM a enviar várias equipes para controlar a situação, um princípio 

de rebelião.  Segundo informações, menores que estão apreendidos e são participantes de facções 

criminosos rivais entraram em vias de fato. Houve também uma indisposição entre a direção da 

instituição e os envolvidos na confusão por conta de uma troca de dormitório.  

Uma equipe da PM entrou e, na conversa, conseguiu contornar a situação. Não há informações 

de quantos jovens estão internados na instituição nem se alguém ficou seriamente ferido. Segundo a 

polícia, neste momento não há qualquer problema no local. 

 

 

 

 

 

Fonte: http://reportereduandersilva.blogspot.com.br/2016/01/briga-entre-menores-rebeliao-no-criaad.html 

 

 

 

 

 

 

3.99. Jovem sofre agressão sexual em unidade do Degase em brigas de internas 

http://reportereduandersilva.blogspot.com.br/2016/01/briga-entre-menores-rebeliao-no-criaad.html
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Confusão aconteceu na madrugada de domingo 

Por: O Globo 

Publicado: 12/01/2016 01h29 (12/01/2016): 

 

Uma jovem de 18 anos, que cumpre pena socioeducativa, foi vítima de uma agressão sexual 

provocada por outras duas internas, na madrugada deste domingo. A confusão aconteceu na unidade 

de internação feminina Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, na Ilha do Governador, Zona Norte 

do Rio. De acordo com o Sindicado de Servidores do Degase, a vítima estava dentro do alojamento, 

quando sofreu a violência da dupla de adolescentes, com idades de 15 e 16 anos. 

Os agentes informaram que elas utilizaram um cabo de vassoura para agredir sexualmente a 

vítima. Antes disso, segundo relato de outras internas, ambas teriam enfiado o objeto em um ralo. 

Não há informações sobre o que teria provocado a briga. Ainda segundo os agentes, a vítima 

foi encaminhada para o Hospital municipal Evandro Freire, no mesmo bairro. O estado de saúde dela 

não foi divulgado. As internas autoras da agressão foram conduzidas à 37ª DP (Ilha do Governador), 

onde o caso foi registrado. 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/jovem-sofre-agressao-sexual-em-unidade-do-degase-em-brigas-de-

internas-18453525  (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

3.100. Menores infratores promovem motim na unidade de semiliberdade de Friburgo 

do Degase  

Publicado: 06/01/2016 

 

Durante a tarde desta terça feira (05/01), adolescentes do sexo masculino que cumprem medida 

socioeducativa de semiliberdade no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

(CRIAAD), unidade do DEGASE em Nova Friburgo, arrebentaram duas portas de ferro da unidade, 

evidenciando a falta de segurança na estrutura do local e para os servidores. 

O ato de destruição e a confusão aconteceu após os Agentes da unidade, encontrarem uma 

quantidade de maconha com um grupo de quatro internos. O procedimento nesses casos é a apreensão 

do material entorpecente e a condução dos envolvidos para a Delegacia Policial. No momento em que 

foi encontrado o material, outros cinco adolescentes que estavam no mesmo alojamento da unidade – 

que também atende infratores do sexo feminino – se rebelaram, passando a  

 

http://oglobo.globo.com/rio/jovem-sofre-agressao-sexual-em-unidade-do-degase-em-brigas-de-internas-18453525
http://oglobo.globo.com/rio/jovem-sofre-agressao-sexual-em-unidade-do-degase-em-brigas-de-internas-18453525
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chutar as portas do alojamento, que arrebentaram. No alojamento masculino, havia um total de 

dezessete jovens. 

Como o vídeo feito por um dos funcionários e repassado para o Sindicato dos servidores ilustra, 

é possível ver nas imagens e no áudio, uma porta de um dos alojamentos arrebentadas no chão, 

enquanto os adolescentes proferem ameaças e xingamentos de dentro do local. Foi preciso trancar o 

corredor da galeria de alojamentos com cadeado, para que os jovens não partissem para cima dos 

funcionários. 

Após os Agentes conseguirem cessar com o motim, os nove adolescentes envolvidos na 

confusão – quatro pela posse do entorpecente e cinco pelos danos, ameaças e ofensas proferidas – 

foram conduzidos à 151ª DP, onde a ocorrência policial foi registrada. 

No mesmo dia, às 20 horas da noite, nova ocorrência na mesma unidade, desta vez com as 

internas do sexo feminino. Após revista no alojamento onde elas dormem, também foi encontrado uma 

quantidade de maconha e um telefone celular. Três menores foram conduzidas para a DP. 

Agentes da unidade reclamam que após o fechamento da única unidade feminina de 

semiliberdade, em Ricardo de Albuquerque (fechada por determinação do Ministério Público, por 

interferência de traficantes no local), a unidade de Nova Friburgo recebeu essas jovens infratoras, 

passando a trabalhar com os dois sexos no mesmo espaço. Desde que essa mudança foi feita, segundo 

eles o andamento da rotina piorou dramaticamente. Todos estão com medo do que pode acontecer. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/menores-infratores-promovem-motim-na-unidade-de-semiliberdade-de-

friburgo-do-degase/ 

 

 

3.101. Adolescente infratora é agredida por outras internas e corre risco de ficar cega 

 

Publicado: 29/11/2015 

 

Na noite do dia 24, aconteceu uma briga entre um grupo de meninas que cumprem medida 

socioeducativa de semiliberdade no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, 

unidade do DEGASE em Nova Friburgo que tanto atende jovens do sexo masculino quanto do 

feminino. 

Três internas partiram para cima de outras duas, mas foram contidas pelos Agentes do 

DEGASE. 

 

http://riocrime.com.br/menores-infratores-promovem-motim-na-unidade-de-semiliberdade-de-friburgo-do-degase/
http://riocrime.com.br/menores-infratores-promovem-motim-na-unidade-de-semiliberdade-de-friburgo-do-degase/
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Na manhã do dia seguinte (25), por volta das 10h da manhã, as três agressoras decidiram agredir 

uma das internas novamente. Elas partiram para cima da adolescente e golpearam repetidas vezes o 

seu rosto.  

A vítima da agressão teve o rosto cortado pela unha de uma das agressoras, além de ter uma 

das vistas seriamente lesionadas pela unha da interna. 

A vítima foi encaminhada para a UPA da região e posteriormente ao Hospital Municipal Raul 

Sertão, em Nova Friburgo, onde ficou internada e deverá passar por cirurgia para tentar recuperar a 

visão. As três agressoras foram encaminhadas para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), 

que funciona no prédio anexo à 151ª DP, onde o caso foi registrado. Após o registro, as autoras do 

novo ato infracional foram encaminhadas para a unidade de internação feminina Professor Antônio 

Carlos Gomes da Costa (PACGC), na Ilha do Governador, a única unidade de internação feminina do 

Estado, onde deverão permanecer por determinação judicial por pelo menos três meses. 

 

Fonte:http://riocrime.com.br/adolescente-infratora-e-agredida-por-outras-internas-e-corre-risco-de-ficar-cega/ 

 

 

3.102. Adolescente infrator internado no Degase contrai doença infecto- contagiosa 

incurável  

Publicado: 29/11/2015 

 

Desde a última quarta feira (25/11), o interno W. de dezessete anos, que cumpre medida de 

internação no Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, unidade de internação 

masculina do DEGASE, em Campos dos Goytacazes, encontra-se em isolamento total em um dos 

alojamentos da unidade, sem poder sair para nenhuma atividade. O motivo: há suspeita de ter contraído 

Herpes-Zoster, doença infecto contagiosa e que não tem cura, expondo os demais internos e os Agentes 

de Segurança do DEGASE a risco de vida. Até o momento, não foi feito o encaminhamento do interno 

para a rede hospitalar do SUS (o DEGASE só oferece atendimento ambulatorial na unidade), uma vez 

que a equipe de saúde do DEGASE não entendeu como necessário. São recorrentes os casos de doenças 

contagiosas nas unidades do DEGASE. No começo do mês, Agentes do DEGASE que trabalham no 

Centro de Recursos Integrados da Baixada, unidade de internação em Belford Roxo, tiveram que 

socorrer um interno que expelia placas de sangue. Ao realizarem a condução do interno ao PAM de 

São João de Meriti, dentro de uma kombi velha e junto do adolescente, foi constatado que ele estava 

com tuberculose. Em Campos, já houveram dois casos confirmados de meningite. 

 

http://riocrime.com.br/adolescente-infratora-e-agredida-por-outras-internas-e-corre-risco-de-ficar-cega/
http://riocrime.com.br/adolescente-infratora-e-agredida-por-outras-internas-e-corre-risco-de-ficar-cega/
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Existem vários casos confirmados de caxumba nas unidades do órgão. No Centro de 

Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, pelo menos quatro adolescentes encontram-se em 

isolamento total. Servidores já contraíram caxumba, tuberculose, sarna humana e outras moléstias. Os 

Agentes do DEGASE não recebem adicional de insalubridade do Estado. Os servidores estão 

revoltados, pois além do risco de vida que correm, receberam a informação de que não precisam ser 

imunizados, uma vez que um dos requisitos do concurso público que realizaram, era a imunização 

através de vacinas. Porém, conforme consta em edital do concurso, somente as vacinas antitetânica e 

para hepatite B eram exigidas, o que não garante imunidade contra as demais moléstias recorrentes. 

 

 

  

 

Fonte: http://riocrime.com.br/adolescente-infrator-internado-no-degase-contrai-doenca-infecto-contagiosa-incuravel/ 

 

 

 

 

 

 

 

3.103. Grupo armado tenta invadir unidade de menores  

http://riocrime.com.br/adolescente-infrator-internado-no-degase-contrai-doenca-infecto-contagiosa-incuravel/
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Publicado: 27/11/2015 
 

Pelo menos 10 homens armados tentaram invadir o 

Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente (Criaad), onde menores infratores 

cumprem ações socioeducativas na tarde desta sexta-feira 

(27) por volta das 15h30, na rua Cora de Alvarenga, no 

Parque Leopoldina, em Campos. Houve pânico, visto que 

alguns pais aguardavam seus filhos diante da unidade. 

Segundo a polícia, menores infratores que estão na unidade 

em regime semiaberto (saem para dormir em suas casas) deixavam o local quando os homens armados 

fizeram ameaças a alguns menores. Agentes que estavam no local conseguiram impedir a invasão. 

Segundo ainda a polícia, os homens armados fizeram ameaças a menores que seriam de uma 

facção rival a deles. Um reforço de policiamento foi enviado à unidade enquanto outras equipes da 

Polícia Militar fazem buscas nas imediações, especialmente na Comunidade da Baleeira, para tentar 

localizar suspeitos. 

O diretor da unidade disse não quis se manifestar. Há rumores de que a unidade enfrenta 

problemas por causa de superlotação.  Fontes informaram que a capacidade é de 32 menores, mas há 

53 internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://campos24horas.com.br/portal/noticias/homens-armados-tentam-invadir-unidade-de-menores-

infratores-em-campos/#.VlusPtKrS73 

 

 

3.104. Jovem infrator é espancado dentro de unidade do DEGASE em São Gonçalo 

 

http://campos24horas.com.br/portal/noticias/homens-armados-tentam-invadir-unidade-de-menores-infratores-em-campos/#.VlusPtKrS73
http://campos24horas.com.br/portal/noticias/homens-armados-tentam-invadir-unidade-de-menores-infratores-em-campos/#.VlusPtKrS73
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Por: Dayana Resende - O Globo|Extra   

Publicado: 24/11/15 06h44 

 

RIO — Um adolescente infrator foi espancado, no final da noite de segunda-feira, 

durante uma confusão generalizada no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao 

Adolescente (CRIAAD), unidade de semiliberdade do DEGASE, em São Gonçalo, Região 

Metropolitana do Rio. Ele foi levado desacordado até o Pronto Socorro da cidade, no bairro Zé Garoto. 

Dezoito internos envolvidos no espancamento prestaram depoimento na 74ª DP (Alcântara). 

Na delegacia, os suspeitos alegaram que agrediram o jovem porque ele teria sido apreendido 

por abusar sexualmente de crianças. Os agentes, no entanto, informaram que o jovem foi internado 

acusado de homicídio. 

O espancamento aconteceu por volta das 22h30m. A vítima sofreu traumatismo craniano e foi 

levada pelos agentes socioeducadores até a unidade hospitalar, onde recebeu atendimentos médicos. 

Não há informações sobre seu estado de saúde 

Os acusados de participarem do crime vão responder por lesão corporal, praticado durante o 

cumprimento de medida socioeducativa. Caso já tenham atingido a maioridade penal, poderão ser 

encaminhados para um presídio. Eles foram levados algemados até a delegacia. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-infrator-espancado-dentro-de-unidade-do-degase-em-

sao-goncalo-18123885.html#ixzz3sw8MXXKX  (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

3.105. Dois menores fogem de unidade do Degase em Campos dos Goytacazes 

 

Por: O Globo|Extra   

Publicado: 09/11/15 22h34 

 

Dois internos fugiram do Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, 

unidade de internação masculina do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) em 

Campos dos Goytacazes, por volta das 16 horas desta segunda-feira. A ocorrência foi registrada na 

134° DP (Campos). 

De acordo com o Sindicato dos Servidores do Degase (Sind-Degase), a fuga dos adolescentes 

ocorreu após as atividades de futebol na quadra de esportes. Na hora deles retornarem aos  

 

alojamentos, dois internos saíram correndo em direção ao muro e pularam. Durante a atividade 

esportiva, três agentes tomavam conta de cerca de 25 menores. 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-infrator-espancado-dentro-de-unidade-do-degase-em-sao-goncalo-18123885.html#ixzz3sw8MXXKX
http://extra.globo.com/casos-de-policia/jovem-infrator-espancado-dentro-de-unidade-do-degase-em-sao-goncalo-18123885.html#ixzz3sw8MXXKX
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O Sind-Degase explicou que a unidade estava sem energia elétrica na hora da fuga e, por este 

motivo, as câmeras de segurança não registraram a ação. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio 

na segurança. 

A unidade de Campos dos Goytacazes atende 25 municípios do estado. Segundo o Sind-

Degase, havia 220 internos para um efetivo de 15 agentes socioeducativos. A capacidade da unidade 

é de 80 camas, de acordo com o sindicato. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-menores-fogem-de-unidade-do-degase-em-campos-dos-

goytacazes-18006639.html#ixzz3sw7dF6Mg (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

3.106. Adolescente infrator internado no Degase contraiu tuberculose 

 

Publicado: 03/11/2015 

 

Por volta das 23h desta segunda feira (02), Agentes de Segurança do DEGASE, após ouvirem 

um barulho de tosse muito alta e incessante, além de diálogos nervosos entre os internos de um dos 

alojamentos destinados aos menores infratores do Centro de Atendimento Intensivo da Baixada (CAI-

Baixada), unidade que fica em Belford Roxo, foram intervir para ver do que se tratava. Chegando no 

local, encontraram o adolescente J.J.G.S, de 17 anos, expelindo placas de sangue pela boca, enquanto 

os demais internos tentavam ampará-lo. Os Agentes, preocupados com a gravidade da situação, 

imediatamente entraram no alojamento e retiraram o interno, que foi imediatamente conduzido ao 

Posto de Atendimento Médico (PAM) de São João de Meriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como não há viaturas adequadas em quantidade suficiente no órgão, com compartimento 

separado destinado ao transporte de internos e que resguardem a integridade física tanto dos infratores 

quanto dos Agentes, o jovem foi conduzido no banco do carro sentado, junto aos servidores, dentro de 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-menores-fogem-de-unidade-do-degase-em-campos-dos-goytacazes-18006639.html#ixzz3sw7dF6Mg
http://extra.globo.com/casos-de-policia/dois-menores-fogem-de-unidade-do-degase-em-campos-dos-goytacazes-18006639.html#ixzz3sw7dF6Mg
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uma Kombi velha, veículo que é largamente utilizado pelo DEGASE em atendimentos médicos, 

audiências e registros nas Delegacias de atos infracionais cometidos dentro das unidades de 

atendimento socioeducativo. 

Chegando no local, os médicos realizaram exames e constataram o que os Agentes temiam: O 

jovem, apreendido por ato infracional análogo ao crime de assalto à mão armada e oriundo de Nova 

Iguaçu, estava com Tuberculose. Devido à gravidade contagiosa da moléstia e ao fato de não haver 

isolamento adequado na unidade hospitalar, o jovem foi reencaminhado de volta para a unidade do 

DEGASE, utilizando máscara respiratória, onde está sendo mantido sozinho em um alojamento. 

Nenhuma medida médica foi tomada em relação aos Agentes que tiveram contato direto com o interno 

durante o socorro e a condução do mesmo ao PAM. 

J. começou a cumprir a sua medida socioeducativa na unidade do DEGASE no dia 26/05/2015. 

Os Agentes da unidade estão 

indignados e o sentimento é de total 

abandono pela absoluta falta de 

políticas públicas que visem garantir 

condições mínimas de trabalho e 

proteção aos servidores que cuidam 

das tarefas de segurança e ordem das 

unidades. 

Agentes de diversas unidades 

do órgão já contraíram doenças como 

tuberculose, caxumba, sarna humana 

e micoses, devido ao contato direto e 

sem condições mínimas de segurança 

com os internos. Atualmente, há pelo 

menos três casos de caxumba 

confirmados no Cense Dom Bosco, 

unidade de Internação Provisória na 

Ilha do Governador, com os infratores sendo mantidos em isolamento. 

 

Na Secretaria de Administração Penitenciária, que cuida de presos maiores de idade, os 

funcionários lotados dentro de presídios, que exerçam atividades de segurança e vigilância de presos, 

poderão ter um auxílio-saúde de R$ 750,00 por mês. A proposta foi apresentada na Assembleia 
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Legislativa do Rio (Alerj), pelo deputado estadual Jorge Felippe Neto (PSD), conforme noticiado no 

Extra no dia 31/10/2015. 

Já para os Agentes de Segurança do DEGASE, que exercem as mesmas funções e estão 

expostos aos mesmos problemas, não há uma única política pública voltada para a proteção e o auxílio 

dos servidores no desempenho de suas funções, seja por parte do Governo ou por parte da Direção 

Geral do órgão. 

Como a remuneração salarial de um Agente de Segurança socioeducativo do DEGASE é cerca 

de 80% menor que a de um Agente Penitenciário da SEAP, o Agente do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas não tem condições de pagar nem ao menos um plano de saúde, estando entregues à 

própria sorte. Também não é pago adicional de insalubridade no DEGASE, tal como existe para os 

Agentes Penitenciários da SEAP. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/adolescente-infrator-internado-no-degase-contraiu-tuberculose/ 

 

3.107. Agentes do Degase encontram maconha com namorada de adolescente durante 

revista 

Publicado: 24/10/2015 
 

Campos – Por volta das 14 horas deste sábado 

(24/10), durante os procedimentos de revista dos 

familiares que visitavam os menores infratores que 

cumprem medida socioeducativa no Centro de 

Socioeducação (Cense) Professora Marlene Henrique 

Alves, em Campos dos Goytacazes, foi encontrado com a 

namorada que visitava um dos internos da unidade, uma 

quantidade de maconha. A namorada do interno 

confessou que o material seria repassado para o jovem na 

unidade. 

A namorada do menor e a droga foram conduzidos pelos Agentes de Segurança do Degase para 

a 134DP (Campos), onde nesse momento está sendo registrada a ocorrência policial. 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-maconha-com-namorada-de-adolescente-durante-revista/ 

 

3.108. Viatura do Degase é apedrejada por adolescentes do Parque União  

 

Publicado: 29/09/2015 

 

http://riocrime.com.br/adolescente-infrator-internado-no-degase-contraiu-tuberculose/
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-maconha-com-namorada-de-adolescente-durante-revista/
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Rio – Por volta das 18:30 desta segunda feira (28), uma viatura do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas, foi apedrejada por menores infratores. Os três Agentes Socioeducativos, que 

realizavam serviço de transporte e escolta de menores infratores que cumprem medidas 

socioeducativas no órgão, retornavam de uma série de audiências na Segunda Vara da Infância e 

Juventude do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando ao passar próximo à estação do BRT na 

Ilha do Fundão, foram atacados com pedras por um grupo de menores que transitava pelo local. No 

carro atacado haviam dezesseis jovens. 

Como os Agentes do Degase não possuem porte de armas e não contam com serviço de escolta 

da Polícia Militar, não houve o que fazer. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o agente que estava no 

banco de trás do veículo ficou coberto de estilhaços. Agentes relatam que não é a primeira vez em que 

viaturas são atacadas, principalmente as velhas Kombis do órgão, que também são utilizadas no 

transporte de menores que cometeram atos infracionais no Estado. 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/viatura-do-degase-e-apedrejada-por-adolescentes-do-parque-uniao/ 

 

 

 

 

 

 

3.109. Interno do Degase engole trouxinhas de maconha para entrar em unidade de 

semiliberdade 

Publicado: 29/09/2015 
 

http://riocrime.com.br/viatura-do-degase-e-apedrejada-por-adolescentes-do-parque-uniao/
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Por volta das 09h da manhã desta segunda feira (28), Agentes de plantão que trabalham no 

Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), situado no bairro Estrela 

do Norte, em São Gonçalo, tiveram que lidar com duas ocorrências policiais: 

Ao retornar do final de semana que passam com as suas famílias, os jovens são minuciosamente 

revistados pelos agentes assim que chegam à unidade, a fim de evitar a entrada materiais ilícitos. Entre 

eles, estavam Matheus Henrique dos Santos Mendes, de 18 anos, além do adolescente I.R.P, de 17. 

Após o procedimento de revista, onde nada foi encontrado com os dois jovens, que convivem no 

mesmo alojamento dentro da unidade de semiliberdade, a entrada dos internos foi autorizada. 

Cerca de vinte minutos depois, dois agentes da unidade escutaram um barulho vindo do 

alojamento dos jovens e foi verificar. 

Ao chegar no espaço, se depararam 

com Matheus, que é maior de idade, 

vomitando no chão do banheiro, 

enquanto o adolescente de 17 anos 

vigiava pelo vão da porta do banheiro. 

Ao ingressar no local para 

auxiliar o jovem, os agentes viram, no 

meio do vômito, material suspeito, que 

depois foi confirmado como sendo sete 

trouxinhas de maconha. 

Conduzidos à 73º DP (Neves), 

para prestar declarações, o infrator 

maior de idade declarou que o 

adolescente menor repassou a droga 

para ele, ainda na fila para a revista pessoal, afirmando que trouxe a droga, mas não conseguiria engolir, 

tendo então sido engolida por Matheus. O menor de idade confirmou a versão apresentada pelo outro 

infrator. 

 

 

 

Matheus foi autuado por tráfico de drogas, ficando acautelado na própria Delegacia Policial, 

de onde será remetido posteriormente para o Complexo Penitenciário de Bangu, onde ficará preso, 

aguardando decisão criminal da justiça. 
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O menor I.R.P. foi conduzido à outra unidade do Degase, onde responderá por ato infracional 

análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, dessa vez praticado durante o cumprimento de medida 

socioeducativa. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/interno-do-degase-engole-trouxinhas-de-maconha-para-entrar-em-unidade-de-

semiliberdade/ 

 

3.110. Rebelião no Degase mobiliza Polícia Militar 

Publicado: 28/09/2015 

 

Policiais militares foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança 

Pública), na noite de domingo, por volta das 20h30min, para acabar com uma rebelião no Degase 

(Departamento Geral de Ações Socioeducativas), no bairro Roma, em Volta Redonda. 

Onze internos de um alojamento provocaram a rebelião no momento em que os agentes do 

Degase tentaram retirar do alojamento um interno que estava muito agitado. Um menor de 17 anos 

passou a incitar os demais internos. Os adolescentes chutaram portas e ameaçaram a matar os 

funcionários, caso eles entraram no alojamento. Eles quebraram azulejos das paredes, danificaram 

instalações elétricas e hidráulicas e chegaram a arrancar vasos sanitários que foram atirados na direção 

dos agentes. 

Segundo o Boletim de Ocorrência, o menor que teria incitado os demais, se feriu ao arrancar 

um vaso sanitário. A Polícia Militar conseguiu conter os ânimos. Todos os envolvidos foram levados 

para a delegacia. Eles vão responder por dano ao patrimônio público, resistência e desobediência. 

 

Fonte: http://www.destaquepopular.com.br/18374/Rebeliao-no-Degase-mobiliza-Policia-Militar.html 

 

 

 

 

 

 

 

3.111. Agentes do Degase são cercados por adolescentes durante tumulto em unidade de 

semiliberdade 

Publicado: 26/09/2015 

 

http://riocrime.com.br/interno-do-degase-engole-trouxinhas-de-maconha-para-entrar-em-unidade-de-semiliberdade/
http://riocrime.com.br/interno-do-degase-engole-trouxinhas-de-maconha-para-entrar-em-unidade-de-semiliberdade/
http://www.destaquepopular.com.br/18374/Rebeliao-no-Degase-mobiliza-Policia-Militar.html
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“Um caos total”, assim os agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase, 

descrevem o dia a dia de trabalho. Se nas praias e nas ruas, menores infratores esfaqueiam cidadãos e 

promovem arrastões nas praias e ônibus, dentro das unidades não é diferente. 

Responsáveis pela segurança da unidade e pela intervenção nos conflitos, os Agentes Socioeducativos 

são ameaçados, agredidos e perseguidos dentro e fora das unidades. 

Por volta das 18:20 dessa quarta feira, após o jantar os jovens que cumprem medida de na 

unidade de semiliberdade de Duque de Caxias promoveram quebra-quebra e tentaram agredir os 

agentes da unidade. 

Nas imagens do circuito de monitoramento interno, é possível ver um grupo de infratores 

cercando três agentes, que tentam acalmar os ânimos. É possível ver o momento em que os jovens 

cercam os funcionários que são obrigados a recuar. 

Os infratores quebraram a mesa de ping pong da unidade e usaram os pés da mesa como bastão 

para agredir os funcionários. 

Depois que os agentes conseguiram se livrar do cerco e se proteger, cinco adolescentes 

rebelados abriram o portão principal da unidade e correram, passando a ser considerados como 

foragidos, ao descumprir a medida socioeducativa imposta pelo Poder Judiciário. Na fuga roubaram o 

telefone celular de um dos agentes. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-sao-cercados-por-adolescentes-durante-tumulto-em-unidade-de-

semiliberdade/ 

 

3.112 . Após briga, 18 internos do Degase de Campos, RJ, são encaminhados à DP  
 

 

Por: Dulcides Netto|Do G1 Norte Fluminense 

Publicado: 26/09/2015 10h55 

http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-sao-cercados-por-adolescentes-durante-tumulto-em-unidade-de-semiliberdade/
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-sao-cercados-por-adolescentes-durante-tumulto-em-unidade-de-semiliberdade/


Dossiê – Degase na mídia 
 

2021                                                                                                                                                                                                             184 

 

Após uma briga, 18 internos do Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves 

(Cense), em Itereré, Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foram encaminhados na noite desta 

sexta-feira (25) para a 134ª Delegacia de Polícia do Centro. A informação foi confirmada por telefone 

pela assessoria de Comunicação do Novo Degase, que administra o Cense, declarando que a briga foi 

iniciada por dois grupos. Um jovem ficou ferido e foi socorrido com algumas escoriações para o 

Hospital Ferreira Machado (HFM). 

A assessoria não soube informar o 

motivo da briga e os internos prestaram 

depoimentos à Polícia Civil, fizeram exame de 

corpo de delito e retornaram para a unidade. O 

HFM não informou o estado de saúde do 

interno que foi levado para a unidade. 

Ainda segundo a assessoria de 

comunicação do Novo Degase, a confusão 

começou por volta das 20h no solário, pátio 

interno destinado ao banho de sol dos internos. 

Em outro ponto da unidade, 15 jovens 

tentaram linchar um dos internos. O órgão 

informou que as situações foram controladas pelos agentes da unidade e o local voltou à normalidade 

neste sábado (26). A assessoria ainda descartou que houve briga generalizada ou princípio de rebelião 

na unidade, se limitando a dizer que aconteceram fatos isolados. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/09/apos-briga-18-internos-do-degase-de-campos-rj-sao-

encaminhados-dp.html  (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

 

 

3.113. Justiça interdita unidade feminina do Degase por risco de invasão do tráfico  

Ministério Público obteve decisão que interdita o espaço de acolhimento em Ricardo de 

Albuquerque 

Por: Felipe.Martins | O Dia 

Publicado 19/09/2015 01h21 

http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/cidade/campos-dos-goytacazes.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/09/apos-briga-18-internos-do-degase-de-campos-rj-sao-encaminhados-dp.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/09/apos-briga-18-internos-do-degase-de-campos-rj-sao-encaminhados-dp.html
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O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na Justiça decisão que interdita 

provisoriamente o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) Ricardo 

de Albuquerque. A unidade do Degase é destinada ao cumprimento de medida de semiliberdade para 

adolescentes do sexo feminino. 

A decisão judicial, reconhecendo a falta de segurança do local, localizado nas proximidades de 

ponto de venda de drogas no Complexo do Chapadão, determina que o Estado do Rio de Janeiro 

deverá, em 24 horas, transferir todas as adolescentes que ali cumprem medida socioeducativa. Elas 

deverão ser realocadas para a unidade que seja o mais próximo possível de suas residências. Em caso 

de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 10 mil por adolescente. 

A medida foi tomada a partir de pedido do MPRJ, tendo em vista o risco de que a unidade fosse 

invadida por traficantes. De acordo a petição ministerial, “há informes de que a presença constante de 

traficantes, fortemente armados, tem aumentado diariamente no entorno do CRIAAD, conforme 

Ouvidoria do MPRJ”. 

A situação de risco a que estão sujeitos os adolescentes e os funcionários do CRIAAD foi 

verificada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ. De acordo com a Promotora de 

Justiça Janaina Vaz Candela Pagan, que subscreve o pedido, a situação da unidade “fere gravemente 

os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) e de suas normas gerais, editadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA)”. 

 

Fonte: https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-18/justica-interdita-unidade-feminina-do-degase-por-risco-

de-invasao-do-trafico.html  (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

 

 

 

3.114. Agentes do Degase apreendem dois celulares em unidade na Baixada Fluminense 

 

Publicado: 12/09/2015 

 

Rio – Durante a manhã deste sábado (12), durante o horário de visitas dos parentes aos menores 

infratores que cumprem medida de internação no Centro de Atendimento Intensivo da Baixada (CAI-

https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-18/justica-interdita-unidade-feminina-do-degase-por-risco-de-invasao-do-trafico.html
https://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-18/justica-interdita-unidade-feminina-do-degase-por-risco-de-invasao-do-trafico.html
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BAIXADA), em Belford Roxo, Agentes do Degase apreenderam dois telefones celulares, além de um 

carregador e um fone de ouvido com microfone. 

Os aparelhos e acessórios foram arremessados por cima do muro da unidade, na direção do teto 

dos alojamentos dos menores. 

Agentes que faziam a ronda escutaram o barulho e foram verificar, se deparando com o 

material. Nenhum interno assumiu ser dono dos equipamentos, assim como não foi encontrado o autor 

dessa tentativa de encaminhar objetos que são proibidos dentro das unidades do DEGASE. 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-apreendem-dois-celulares-em-unidade-na-baixada-fuminense/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.115. Interno do Degase é preso por tráfico próximo à escola  

Por: Redação | O São Gonçalo 

Publicado: 09/09/2015 22h08 

 

O que era para ser uma medida socioeducativa para menores infratores acabou sendo extensão 

à pratica criminosa. Internos do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-apreendem-dois-celulares-em-unidade-na-baixada-fuminense/
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(Criaad) de São Gonçalo, do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) são acusados de 

vender drogas nos arredores da Escola Municipal José Mana Junior, no Bairro Antonina, em São 

Gonçalo. 

No final da tarde de terça-feira, Luan Martins Camargo, de 18 anos, foi preso por policiais do 

7ºBPM (São Gonçalo), após ser flagrado comercializando entorpecentes em frente à instituição de 

ensino. 

Agentes do Serviço de Inteligência (P-2) contaram que receberam uma denúncia através do 

WhatsApp do 7ºBPM (99041-7198) informando que 12 internos do Criaad, alunos da escola 

municipal, estariam traficando e usando drogas no local. 

No portão do colégio, os militares encontraram quatro adolescentes uniformizados em atitude 

suspeita. Todos foram encaminhados para a 73ªDP (Neves), onde apenas Luan foi autuado pelo crime 

de tráfico de drogas. Ele estava com uma sacola com aproximadamente 30 gramas de maconha e R$42. 

“A ação foi de suma importância, pois desarticulou uma quadrilha que vendia drogas próximo 

estabelecimento educacional. Agiam enquanto o Estado tentava reeducá-los”, disse um policial militar, 

chefe da P-2 que recebeu a denúncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a polícia, a denúncia informava ainda que os rapazes não permaneciam nas salas 

durante o horário das aulas, que acontecia de 18h às 22h. 

Os PMs ainda acreditam que o grupo tem acesso às drogas durante o trajeto da unidade do 

Degase até a escola. 

Cada jovem foi apreendido em circunstâncias e locais diferentes, mas todos eram moradores 

de comunidades que possuem o tráfico de drogas liderado pela facção criminosa Comando Vermelho 

(CV). 
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Até o fechamento desta edição, o Degase não havia se pronunciado sobre o caso. 

 

‘Jovens foram abordados fora da instituição’ 

 

A secretaria municipal de Educação informou que os alunos foram abordados pelos policiais 

na parte externa da escola. 

“Não temos ciência de nenhuma prática de ilícitos desta natureza dentro da escola, já que de 

acordo com as informações recebidas os jovens foram abordados fora da unidade escolar. O trabalho 

contra as drogas é um grande desafio social a ser enfrentado no conjunto da sociedade, envolvendo 

não só a escola, mas as famílias, os aparelhos do Estado, as igrejas, toda sociedade civil, a justiça e, 

em última instância, o aparato policial. Manteremos as parcerias e buscaremos ampliar o alcance dos 

nossos trabalhos”, afirmou Vaneli Chaves, secretária de Educação. 

O secretário de Segurança Pública de São Gonçalo, coronel Adilson Alves, revelou que tomou 

conhecimento do fato após a ação policial. 

“Estamos reformulando o programa da ronda escolar e vamos iniciar palestras, além das rondas 

tradicionais. Nosso objetivo é manter uma relação bem próxima das escolas, o suficiente para 

podermos interagir no sentido de evitarmos, através de uma relação continuada, situações como esta”, 

ressaltou. 

 

Fonte: http://www.osaogoncalo.com.br/CASOS-DE-POLICIA/8835/INTERNO-DO-DEGASE-E-PRESO-

POR-TRAFICO-PROXIMO-A-ESCOLA (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

3.116. Adolescente é agredido por internos no Degase da Ilha do Governador 

http://www.osaogoncalo.com.br/CASOS-DE-POLICIA/8835/INTERNO-DO-DEGASE-E-PRESO-POR-TRAFICO-PROXIMO-A-ESCOLA
http://www.osaogoncalo.com.br/CASOS-DE-POLICIA/8835/INTERNO-DO-DEGASE-E-PRESO-POR-TRAFICO-PROXIMO-A-ESCOLA
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Fonte: http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/policia/2015/09/08/ADOLESCENTE-E-AGREDIDO-POR-

INTERNOS-NO-DEGASE-DA-ILHA-DO-GOVERNADOR.htm 

 

 

 

 

 

 

http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/policia/2015/09/08/ADOLESCENTE-E-AGREDIDO-POR-INTERNOS-NO-DEGASE-DA-ILHA-DO-GOVERNADOR.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/editorias/policia/2015/09/08/ADOLESCENTE-E-AGREDIDO-POR-INTERNOS-NO-DEGASE-DA-ILHA-DO-GOVERNADOR.htm
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3.117. Agentes do Degase encontram estoques com internos do Cense Dom Bosco 

 

Publicado:  03/09/2015 

 

Durante a tarde desta quinta-feira (03), Agentes do DEGASE que trabalham no Cense Dom 

Bosco (antigo Instituto Padre Severino), unidade de internação provisória na Ilha do Governador, 

realizaram procedimentos de revista em alguns alojamentos onde ficam os menores infratores. 

Foram encontrados seis punhais artesanais afiados, feitos com cabos de escova de dentes, vulgarmente 

chamado de estoque. 

Os artefatos foram encontrados em lugares diversos, como por dentro do reboco da parede, 

dentro de canos de água da pia do banheiro, escondido na espuma do colchão e até dentro de conduítes 

elétricos. Nenhum interno assumiu a autoria do material. 

Em diversas ocasiões, Agentes Socioeducativos e também outros internos foram feridos com 

estoques. 

Não há equipamentos não letais suficientes para conter distúrbios e agressões. Apenas três latas 

de spray de pimenta nas unidades de internação e uma lata nas unidades de semiliberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-estoques-com-internos-do-cense-dom-bosco/ 

 

 

http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-estoques-com-internos-do-cense-dom-bosco/
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-estoques-com-internos-do-cense-dom-bosco/
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3.118. Agentes do Degase encontram droga com menor infrator 

Por: Destaque Rio 

Publicado: 31/08/2015 

 

 

 

 

Fonte: http://www.mancheteonline.com.br/agentes-do-degase-encontram-droga-com-menor-infrator/ 

 

 

 

 

 

http://www.mancheteonline.com.br/agentes-do-degase-encontram-droga-com-menor-infrator/
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3.119. Agentes do DEGASE encontram maconha com padrasto de vagabundo em 

unidade de internação. 

Publicado: 30/08/2015 

 

 

Rio – Por volta das 10h da manhã deste domingo (30), os Agentes do Degase que trabalham na 

Escola João Luiz Alves, unidade de internação masculina do Degase, na Ilha do Governador, 

encontraram maconha durante os procedimentos de revista feitos antes da visitação de familiares aos 

infratores. 

A droga, que estava escondida em um dos sapatos do padrasto do interno, totalizavam nove 

gramas. 

Após a apreensão, o parente foi conduzido, juntamente com o entorpecente, para a 21ª DP 

(Bonsucesso), onde o ato, para surpresa dos Agentes do Degase, foi enquadrado como uso de 

entorpecentes e não como tráfico de drogas. 

Já é a terceira vez em menos de dois meses, que familiares de menores infratores são detidos 

por levar drogas aos jovens. Nas outras duas vezes, houve a prisão em flagrante por tráfico de drogas. 

As revistas dos familiares são feitas manualmente, uma vez que não há equipamentos de 

scanner ou raios-x para auxiliar nos procedimentos. 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-maconha-com-padasro-de-vagabundo-em-unidade-de-

internacao/ 

 

3.120. Menores fabricam armas caseiras  

As peças estavam no alojamento dos menores internos 

Por: Igor Marques - BnadRio 

Publicado: 30/08/2015 - 16h28 

 

Agentes do Centro de Socioeducação Dom Bosco (antigo Instituto Padre Severino), na Ilha do 

Governador, apreenderam armas caseiras durante procedimento de revista nos alojamentos dos 

menores infratores que cumprem medida de internação provisória, na tarde deste domingo (30). 

Foram encontrados punhais artesanais feitos com cabos de escova de dentes afiados, além de 

pedaços da grade da janela do alojamento, também utilizados como armas. 

Nenhum interno assumiu ser dono dos objetos. 

 

 

http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-maconha-com-padasro-de-vagabundo-em-unidade-de-internacao/
http://riocrime.com.br/agentes-do-degase-encontram-maconha-com-padasro-de-vagabundo-em-unidade-de-internacao/
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Segundo os agentes, essas armas costumam ser utilizadas para agredir e ameaçar os agentes e 

internos de facções rivais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 21, dois internos utilizaram esse mesmo tipo de punhal para render um agente na portaria 

da unidade de internação de Belford Roxo. 

 

Fonte: http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000768957/Agentes-encontram-armas-caseiras-em-

unidade-do-Degase.html (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000768957/Agentes-encontram-armas-caseiras-em-unidade-do-Degase.html
http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000768957/Agentes-encontram-armas-caseiras-em-unidade-do-Degase.html
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3.121. Agente do DEGASE encontra maconha em centro profissionalizante na Ilha do 

Governador 

Publicado: 14/08/2015 

 
Um agente do Degase apreendeu uma pequena quantidade de maconha trazida por adolescentes 

que cumprem medida de semiliberdade para adolescentes internados na Escola João Luiz Alves dentro 

no Centro de Capacitação Profissional (CECAP). A droga foi encontrada embaixo da lixeira do 

banheiro. 

Adolescentes que cumprem medida de semiliberdade apenas dormem no Degase, tendo o 

direito de sair durante o dia para estudar, trabalhar ou, no caso de alguns, levar maconha para o 

coleguinha preso. 

O Centro de Capacitação Profissional (CECAP) proporciona cursos profissionalizantes como 

mecânica de moto, pet shop, corte de cabelo, vídeo, etc, para adolescentes em regime de internação ou 

semiliberdade. 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/agente-do-degase-encontra-maconha-em-centro-profissionalizante-na-ilha-do-governador/ 

 

 

 

 

 

 

http://riocrime.com.br/agente-do-degase-encontra-maconha-em-centro-profissionalizante-na-ilha-do-governador/
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3.122. Menores infratores botam fogo em alojamentos de unidade do DEGASE 

 

Publicado: 13/08/2015 

 

Menores infratores custodiados no Educandário Santo Expedito, em Bangu, Zona Oeste do Rio, 

promoveram uma tentativa de rebelião na tarde desta quinta-feira (13). Segundo o Sindicato dos 

Servidores do Departamento de Ações Socioeducativas (Sind-Degase), ao menos 13 

internos colocaram fogo em alojamentos. Não há informações de feridos. 

Ainda de acordo com o sindicato, os bombeiros foram chamados, mas afirmaram que entrariam 

no local somente com a escolta de homens da Polícia Militar. A ocorrência seria registrada na 34ª DP 

(Bangu). Procurada, a assessoria do Degase não havia se manifestado até o fechamento desta nota. 

 

 

 

Fonte: http://www.mancheteonline.com.br/menores-infratores-botam-fogo-em-alojamentos-de-unidade-do-

degase/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mancheteonline.com.br/menores-infratores-botam-fogo-em-alojamentos-de-unidade-do-degase/
http://www.mancheteonline.com.br/menores-infratores-botam-fogo-em-alojamentos-de-unidade-do-degase/
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3.123. Companheira de um dos acusados da morte do médico na Lagoa é presa levando 

drogas para unidade do DEGASE  

Publicado: 08/08/2015 
 

 

Hoje à tarde durante o horário de visita, agentes da Escola João Luiz Alves, unidade de 

internação do Degase, detiveram em flagrante a companheira de um dos adolescentes que estão 

cumprindo medida socioeducativa pela morte do médico Jaime Gold na Lagoa. A mulher, que é maior 

de idade, tentou passar algumas porções de maconha ao interno. Os agentes do plantão E, orientados 

pela direção fizeram contato com a PMERJ e todos os envolvidos foram conduzidos para 21º DP 

(Bonsucesso) para registro da ocorrência. 

A companheira foi enquadrada no crime de tráfico de drogas e será encaminhada ao Complexo 

Prisional de Gericinó. 

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/companheira-de-um-dos-acusados-da-morte-do-medico-na-lagoa-e-presa-

levando-drogas-para-unidade-do-degase/ 

 

 

 

http://riocrime.com.br/companheira-de-um-dos-acusados-da-morte-do-medico-na-lagoa-e-presa-levando-drogas-para-unidade-do-degase/
http://riocrime.com.br/companheira-de-um-dos-acusados-da-morte-do-medico-na-lagoa-e-presa-levando-drogas-para-unidade-do-degase/
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3.124. Rebelião de adolescentes infratores na unidade de semiliberdade em Santa Cruz 

do Degase  

Publicado: 07/08/2015 

 

Agentes do Degase do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

(CRIAAD), unidade de semiliberdade do Degase em Santa Cruz denunciam motim de adolescentes 

infratores. 

Os adolescentes estão amotinados nesse momento, onde brigaram, desacataram e ameaçaram 

os funcionários. Eles também estão se recusando a ir à Delegacia de Polícia, mesmo com a presença 

da Polícia Militar no local. 

A unidade está com 55 internos, porém há apenas 32 vagas na unidade, estando superlotada 

O efetivo é de apenas três agentes socioeducativos para essa quantidade de internos.  

Não há qualquer equipamento não letal para conter esse tipo de distúrbio. 

Os Agentes também não possuem porte de arma para coibirem quaisquer abusos e invasões.

 

 

Fonte: http://riocrime.com.br/rebeliao-de-adolescentes-infratores-na-unidade-de-semiliberdade-em-santa-cruz-do-

degase/ 

 

 

 

 

 

 

http://riocrime.com.br/rebeliao-de-adolescentes-infratores-na-unidade-de-semiliberdade-em-santa-cruz-do-degase/
http://riocrime.com.br/rebeliao-de-adolescentes-infratores-na-unidade-de-semiliberdade-em-santa-cruz-do-degase/
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3.125. Mulher é presa tentando entrar com maconha para menor apreendido em unidade do 

Degase  

Publicado: 19/07/2015 

 

Durante a visita de sábado (ontem), agentes do Degase flagraram uma mulher tentando levar 

maconha para o irmão que está apreendido na Escola João Luiz Alves, unidade de internação do 

Degase na Ilha do Governador. A droga que estava escondida dentro de sabonetes e de um tubo de 

pasta de dente foi encontrada na revista de pertences levados para o menor. 

A mulher, que estava acompanhada da mãe na visita, foi encaminhada para a 37ª DP onde foi autuada 

em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente levada para o Complexo Penitenciário de Bangu. 

    

 

 Fonte: http://riocrime.com.br/mulher-e-presa-tentando-entrar-com-maconha-para-menor-apreendido-em-unidade-do-

degase/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.126. Após nova confusão, internos do Degase vão para a a Delegacia 

http://riocrime.com.br/mulher-e-presa-tentando-entrar-com-maconha-para-menor-apreendido-em-unidade-do-degase/
http://riocrime.com.br/mulher-e-presa-tentando-entrar-com-maconha-para-menor-apreendido-em-unidade-do-degase/
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Por: Vinícius Cremonez | SFNotícias 

Publicado: 25/07/2015  

 

Fonte: http://sfnoticias.com.br/apos-nova-confusao-internos-do-degase-vao-para-a-delegacia 

 

3.127. Menores são apreendidos após fuga de centro socioeducativo em Campos 
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Unidade abriga adolescentes que cumprem medidas em semi-liberdade. 

Segundo a PM, eles estavam no Centro por envolvimento com o tráfico. 

 

Por: Stella Freitas|Do G1 Norte Fluminense 

Publicado: 17/06/2015 18h00 

 

Dois adolescentes foram contidos por populares na tarde desta quata-feira (17) minutos 

depois de terem se evadido do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente 

(CRIAAD), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. 

Segundo a Polícia Militar, os dois menores de 15 e 16 anos se evadiram da unidade 

prisional, situada na Avenida São Fidélis, no bairro Pecuária, pulando os muros. Em seguida 

tentaram se esconder em uma casa na Rua Senador Salgado Filho, no Parque Leopoldina. 

Populares que flagaram a fuga coseguiram conter os dois menores dentro da residência até a 

chegada da PM. 

Os militares informaram que ambos cumprem medias socioeducativas por 

envolvimento com o  tráfico de drogas. Eles foram encaminhados para 134ª Delegacia Legal 

do Centro e posteriormente de volta à unidade. 

De acordo com a assessoria do Novo Degase (Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas), a unidade abriga menores que cumprem medidas em semi-liberdade, ou seja, 

eles passam a semana na unidade e retornam para casa durante os finais de semana. Ainda 

segundo a assessoria, alguns deles também fazem cursos fora da unidade, mas retornarm para 

dormir, diferente do Cense (Centro de Socioeducação), onde os menores são internos. 

O G1 entrou em contato, mas o Novo Degase ainda não se pronunciou sobre este caso. 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/06/menores-sao-apreendidos-apos-fuga-

de-centro-socioeducativo-em-campos.html (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

 

 

3.128. Adolescente é morto dentro de escola do Degase na Ilha do Governador  

 

http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/06/menores-sao-apreendidos-apos-fuga-de-centro-socioeducativo-em-campos.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/06/menores-sao-apreendidos-apos-fuga-de-centro-socioeducativo-em-campos.html
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Por: G1 Rio 

Publicado: 02/06/2015 23h21  

 

Um adolescente foi morto na noite desta terça-feira (2) dentro da Escola João Luiz Alves, do 

Departamento de Ações Socioeducativas (Degase) na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De 

acordo com as primeiras informações, ele foi espancado por outros internos. 

Até as 23h15 não havia detalhes sobre o crime. Uma equipe da Divisão de Homicídios foi para 

o local realizar a perícia e colher depoimentos sobre o ocorrido. Informações repassadas por policiais 

militares indicam que o crime teria sido cometido porque o menor havia sido detido por estupro. 

Em nota, o Degase informou que o adolescente chegou a ser levado para um hospital, mas não 

resistiu. O caso foi registrado na delegacia local e os envolvidos vão responder a novo processo, agora 

com ato infracional praticado durante o cumprimento de medida socioeducativa. O comunicado 

destacou ainda que o órgão está prestando auxílio aos familiares da vítima. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/adolescente-e-morto-dentro-de-escola-do-degase-

na-ilha-do-governador-rio.html (Acesso em: 15/08/2021) 

 

3.129. Adolescentes confessam assassinato no Degase  

Publicado: 06/05/2015 

 

A Polícia Civil apreendeu ontem à noite dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, que 

confessaram ter assassinado o menor Adrian Antônio Francisco, de 14 anos (e não 15, como informado 

inicialmente), de madrugada, no Degase de Volta Redonda. Eles confessaram o crime após a polícia 

ser informada de que a vítima morreu em consequência de uma luxação na coluna cervical. Em 

princípio, acreditava-se que Adrian pudesse ter sofrido mal súbito, já que fazia uso de medicamentos 

controlados. 

Segundo o delegado Luis Maurício Armond, os dois adolescentes alegaram que decidiram 

matar o garoto depois que ele contou que havia estuprado uma criança. Ontem de madrugada, eles 

agrediram o menor com pontapés e depois o estrangularam com um golpe de gravata e um lençol. Os 

adolescentes também detalharam que taparam a boca de Adrian com uma camisa, para que seus gritos 

não fossem ouvidos. 

 

A desculpa dos autores para o crime revoltou a família de Adrian. Os parentes ressaltam que 

ele nunca foi acusado de estupro de vulnerável, estando cumprindo medida socioeducativa por tráfico 

de drogas. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Frio-de-janeiro%2Fnoticia%2F2015%2F06%2Fadolescente-e-morto-dentro-de-escola-do-degase-na-ilha-do-governador-rio.html&h=sAQHg9-3u
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Frio-de-janeiro%2Fnoticia%2F2015%2F06%2Fadolescente-e-morto-dentro-de-escola-do-degase-na-ilha-do-governador-rio.html&h=sAQHg9-3u
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De acordo com o delegado, os dois suspeitos vão responder por homicídio qualificado. Porém, por 

serem menores de idade, o máximo que poderão permanecer em internato será por três anos. 

 

3.130. Degase chegou a emitir nota falando em morte natural 

 

Na tarde de ontem, o Degase chegou a emitir nota (que não foi enviada ao FOCO 

REGIONAL) afirmando que a morte do adolescente havia sido de “infarto durante o sono”. A íntegra 

da nota foi a seguinte: 

“O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) informa que, na manhã desta quarta-feira 

(06/05), um jovem foi encontrado morto pelos agentes socioeducativos em um alojamento do Centro 

de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara, unidade de internação e internação provisória, 

em Volta Redonda. Ressaltamos que não ocorreu nenhum tumulto na unidade durante a madrugada 

envolvendo qualquer adolescente. De acordo com a equipe que fez os primeiros socorros, o jovem 

sofreu um infarto durante o sono. Foi feita a perícia e o encaminhamento para o IML onde, ao final, o 

laudo apontará a causa do falecimento. 

 

O Novo Degase esclarece que irá prestar o auxílio necessário aos familiares da vítima”. 

 

Hoje, a partir de um e-mail enviado pelo FOCO REGIONAL, o departamento enviou outra 

nota, alegando que anteriormente tanto o médico que compareceu à unidade quanto o perito relataram 

que, num primeiro momento, parecia se tratar de mal súbito. A nota desta quinta-feira diverge do 

apurado pela polícia. Enquanto o delegado Luís Armond diz que foram dois autores confessos do crime 

(que isentaram de participação um terceiro), o Degase afirma que o homicídio foi praticado por três 

adolescentes. Veja também a íntegra da segunda nota. 

“O Departamento Geral de Ações Socioeducativas informa que o caso da morte do adolescente 

na unidade Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara foi registrada na delegacia 

local. Os três adolescentes que assumiram a autoria do crime vão responder a novo processo judicial, 

agora com ato infracional praticado durante o cumprimento de medida socioeducativa. 

 

 

A Polícia Civil e a Corregedoria foram imediatamente avisadas e já estão investigando o 

ocorrido. Esclarecemos que, no alojamento, havia quatro adolescentes contando a vítima. 

Informamos, ainda, que tanto o médico que compareceu à unidade, assim como a o perito 

criminal, relataram parecer, em um primeiro momento, tratar-se de um mal súbito. Ressaltamos que 
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só se mudou a versão inicial dos adolescentes e a ótica da investigação após o exame do IML que 

constatou lesão. 

A unidade, que tem capacidade para atender 90 jovens atende, atualmente, 96 adolescentes. 

Há um Plano de Segurança Socioeducativa, que prevê as ações de seguranças preventiva e interventiva 

para situações de crise, com todas as orientações para a rotina de atendimento dentro das unidades. 

Informamos que todas as unidades do Degase possuem câmeras de monitoramento que ficam 

instaladas nos corredores e nas áreas abertas para controle de fluxo. As imagens são utilizadas no 

processo de apuração realizado pela Corregedoria. E, ainda, para inibir possíveis situações de crise, é 

realizada capacitação constante dos agentes socioeducativos (capacitação inicial 250 horas e 

continuada). 

Além dessas ações, as unidades recebem visitas constantes da Defensoria Pública e 

Comissariado do Poder Judiciário, além das inspeções do Ministério Público, Conselhos de Direito e 

demais mecanismos de controle que fazem constantemente exigências para melhoria no atendimento 

aos adolescentes, e são prontamente atendidos”. 

 

 

Fonte: 

http://www.focoregional.com.br/page/noticiasdtl.asp?t=Adolescentes+confessam+assassinato+no+Degase&idnoticia=11

9326   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.131. Menores fogem de unidade do Degase após render agente com faca  

 

Por: Lígia Modena|Extra 

Publicado:28/04/15 06h40 

http://www.focoregional.com.br/page/noticiasdtl.asp?t=Adolescentes+confessam+assassinato+no+Degase&idnoticia=119326
http://www.focoregional.com.br/page/noticiasdtl.asp?t=Adolescentes+confessam+assassinato+no+Degase&idnoticia=119326
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Era por volta das 11h de domingo quando X. foi surpreendida por três garotos que haviam 

acabado de fugir do Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo, na Rua Begônia, no bairro 

Jardim Bom Pastor. Ela estava indo comprar pão quando se deparou com o trio correndo pela rua. A 

unidade atende 210 jovens, mas tem capacidade para 143. 

— Na hora fiquei com muito medo. Percebi que eles tinham fugido e não sabia se poderiam 

fazer algo comigo. Essa região do município é muito perigosa, os bandidos estão por todos os lados 

— desabafa.  

Os internos, dois de 18 anos e 

um de 17, fugiram após uma atividade 

na quadra. Em depoimento, um agente, 

que preferiu não se identificar, contou 

que o grupo era formado por quatro 

garotos — um deles foi pego logo após 

a fuga. 

— Assim que as atividades 

acabaram eles tentaram fugir.  

 

 

Conseguimos prender um, mas os outros três renderam o porteiro com uma faca e pularam o 

muro. Ele não conseguiu conter, já que estava sozinho no momento — contou ele. 
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De acordo com moradores, os agentes foram para a rua atrás dos internos que haviam fugido, 

mas desistiram quando escutaram bandidos do Gogó da Ema, que fica bem em frente ao local, gritarem 

para eles voltarem. 

—Não há policiamento no local, pois a própria polícia considera o local de risco, o que deixa 

os agentes e nós, moradores, ainda mais expostos. Como bater de frente com bandidos que mandam 

você voltar? Os muros estão pichados com siglas de facções criminosas, estamos largados — reclamou 

X. 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Novo Degase) informou que a fuga foi no 

sábado e que instaurou um procedimento para apurar o caso. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-Policia/menores-fogem-de-unidade-do-degase-apos-render-agente-com-faca-

15992449.html#ixzz3d5D8mYKM  (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.132. Polícai Militar é acionada para nova rebelião do Degase 

Por: Vinícius Cremonez |SFNotícias 

http://extra.globo.com/casos-de-Policia/menores-fogem-de-unidade-do-degase-apos-render-agente-com-faca-15992449.html#ixzz3d5D8mYKM  (Acesso em: 15/08/2021)
http://extra.globo.com/casos-de-Policia/menores-fogem-de-unidade-do-degase-apos-render-agente-com-faca-15992449.html#ixzz3d5D8mYKM  (Acesso em: 15/08/2021)
http://extra.globo.com/casos-de-Policia/menores-fogem-de-unidade-do-degase-apos-render-agente-com-faca-15992449.html#ixzz3d5D8mYKM  (Acesso em: 15/08/2021)
http://extra.globo.com/casos-de-Policia/menores-fogem-de-unidade-do-degase-apos-render-agente-com-faca-15992449.html#ixzz3d5D8mYKM  (Acesso em: 15/08/2021)
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Publicado: 10/05/2015 

 

Fonte: http://sfnoticias.com.br/policia-militar-e-acionada-para-nova-rebeliao-no-degase 

 

3.133. Menores infratores fazem rebelião em unidade do Degase em Campos 

Segundo a Polícia Militar, confusão teria sido motivada por briga entre facções rivais 

http://sfnoticias.com.br/policia-militar-e-acionada-para-nova-rebeliao-no-degase
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Por: Paulo.Gomes|O Dia 

Publicado: 06/04/2015 10h41 

 

Rio - Uma rebelião no Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, unidade 

do Degase para jovens infratores em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, terminou com 

pelo menos 25 menores internados levados para a delegacia do município. De acordo com a Polícia 

Militar, a confusão teria começado por causa de uma briga entre facções rivais pelo controle da 

unidade, que está com o contingente de agentes reduzido. 
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A unidade tem capacidade para 80 internos, mas atualmente conta com cerca de 160. A rebelião 

foi controlada e não houve feridos. 

 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-04-06/menores-infratores-fazem-rebeliao-em-unidade-do-

degase-em-campos.html  (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

3.134. Rebelião é tragédia anunciada', diz presidente do Sind Degase 

Adolescentes, que teriam feito reféns na unidade de Bangu, já foram contidos por 

Grupamento de Intervenção Tática da Seap; agentes denunciam superlotação no local 

 

Por: Paloma.Savedra| O Dia 

Publicado: 24/03/2015 20h20 

 

Rio - Menores apreendidos no Educandário Santo Expedito, em Bangu, fizeram nesta terça-

feira uma rebelião, que era considerada uma ação anunciada, segundo o presidente do Sind Degase 

(Sindicato do Departamento Geral de Ações Socioeducativas), João Luiz Pereira Rodrigues. Com 

camisas na cabeça e estoque (arma feita com vergalhão), eles ficaram em cima do telhado da unidade, 

que está superlotada. O motim começou com uma tentativa de fuga. Cerca de 310 jovens cumprem 

medidas socieducativas no local, mas a capacidade, se for considerada a legislação, é para 90. Além 

da falta de infraestrutura e péssimas condições dos alojamentos, não há efetivo de agentes suficiente. 

Quatro religiosos ficaram reféns, mas foram libertados sem ferimentos. 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-04-06/menores-infratores-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase-em-campos.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-04-06/menores-infratores-fazem-rebeliao-em-unidade-do-degase-em-campos.html
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O motim foi controlado, no início da noite, pelo Grupamento de Intervenção Tática (GIT), da 

Secretaria de Administração Penitenciária. Segundo informou um agente, a confusão começou após 

menores da galeria A, que seriam ligados ao Comando Vermelho, tentarem fugir. Eles agrediram um 

agente com estoque e foram para o telhado. De lá, parte foi para a galeria onde estariam adolescentes 

supostamente ligados à Amigos dos Amigos e ao Terceiro Comando. “O grupo dessas facções colocou 

fogo nos colchões para evitar que a turma do CV chegasse. Quando perceberam que a unidade estava 

cercada, voltaram ao telhado e depredaram carros dos funcionários”, contou uma agente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o presidente do Sind Degase, o ideal, de acordo com o Sistema Nacional de Atendimento 

Socieducativo (Sinase), seria que um agente ficasse responsável por cinco menores. No entanto, a 

realidade do Santo Expedito está longe da adequada: “Se tivermos 15 é muito”. O Centro Educacional 

Gildo Cândido da Silva, na unidade, teve equipamentos destruídos e seis alojamentos danificados. O 

Degase informou, por nota, que não houve feridos ou fuga e esclareceu que “os adolescentes que se 

envolveram no tumulto serão encaminhados à delegacia para a realização de registro de ocorrência”. 

Pelo WhatsApp do Dia (98762-8248), internautas enviaram imagens da rebelião. no Twitter, 

há relatos do tumulto e até de bombas de efeito moral que teriam sido usadas pelos agentes para 

dispersar os internos da unidade.  

 

 

Defensora pediu interdição em 2005 

 

A defensora pública Eufrásia Maria Souza das Virgens, que atua na Coordenadoria de Defesa 

dos Direitos da Criança e Adolescente, no Rio, disse que, em 2005, o órgão entrou com uma Ação 
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Civil Pública pedindo que o estado interditasse o Santo Expedito, por ser inapropriado para abrigar 

menores em conflito com a lei. 

“Já teve sentença, mas o estado recorreu. Há um agravo com recurso extraordinário que está 

sendo apreciado pelo ministro Luiz Fux, do STF. Essa unidade fica no sistema penitenciário, em 

Bangu. Não atende os parâmetros da lei”, explicou ela. 

A Defensoria vai reiterar junto à Vara da Infância e Juventude que os adolescentes do Santo 

Expedito que não tenham cometido ato infracional com violência sejam transferidos para programa de 

meio aberto. O objetivo é diminuir pelo menos o quadro de superlotação. Com isso, eles seriam 

colocados em liberdade assistida.  

 

 

 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-24/rebeliao-e-tragedia-anunciada-diz-presidente-do-sind-

degase.html   (Acesso em 15/08/2021) 

 

 

 

3.135. Menor é assassinado dentro de unidade do Novo Degase, na Ilha do Governador 

 

Por: O Globo 

Publicado: 07/03/2015 – 12h13 

 

Um rapaz de 15 anos foi morto durante a madrugada deste sábado, dentro da Escola João Luiz 

Alves, uma unidade de internação do Novo Degase, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. De 

acordo com agentes que trabalham na escola, o menor foi espancado por outros quatro internos que 

dividiam o mesmo alojamento com ele. Os autores deram socos e chutes por todo o corpo da vítima 

que acabou desmaiando dentro do alojamento. Ao perceberem a confusão, os agentes levaram o rapaz 

para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O Novo Degase informou que o caso 

foi registrado na 37ª DP (Galeão) e que os quatro menores vão responder a um novo processo judicial, 

agora com ato infracional praticado durante o cumprimento de medida socioeducativa. 

A Polícia Civil e a corregedoria já estão investigando o caso. O Novo Degase informou, ainda, 

que está prestando o auxílio necessário aos familiares da vítima. 

 

Tentativa de fuga 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-24/rebeliao-e-tragedia-anunciada-diz-presidente-do-sind-degase.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-24/rebeliao-e-tragedia-anunciada-diz-presidente-do-sind-degase.html
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Na última terça-feira, cinco adolescentes, que estão internados na mesma unidade, tentaram 

agredir um outro menor em um alojamento da unidade de internação. Segundo o Novo Degase, o 

tumulto foi controlado pelos agentes socioeducativos que levaram os rapazes para a 37ª DP. Durante 

o trajeto, os rapazes tentaram fugir da viatura, mas foram impedidos pelos agentes. Os envolvidos vão 

responder a um novo processo judicial, agora com ato infracional praticado durante o cumprimento da 

medida socioeducativa. 

 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/menor-assassinado-dentro-de-unidade-do-novo-degase-na-ilha-do-

governador-15531989  (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

3.136. Detentos tentam fugir no Novo Degase  

Publicado: 05/03/2015 

 

Os cinco jovens envolvidos vão responder a novo processo judicial, agora com ato infracional 

praticado durante o cumprimento da medida socioeducativa. O Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas esclarece que, cinco adolescentes em conflito com a lei tentaram agredir um jovem 

em um alojamento da unidade de internação e internação provisória, Escola João Luiz Alves, na Ilha 

do Governador, na última terça-feira (03/03). 

O tumulto foi controlado pelos agentes socioeducativos. Foi realizado o registro de ocorrência na 

delegacia local, com o encaminhamento de cinco jovens envolvidos. Eles vão responder a novo 

processo judicial, agora com ato infracional praticado durante o cumprimento da medida 

socioeducativa. Na delegacia, os jovens realizaram uma tentativa de fuga. Um dos funcionários teve 

uma luxação no braço. A situação foi controlada pelos agentes socioeducativos, que impediram o grupo 

de fugir. 

 

Fonte: http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000739661/detentos-tentam-fugir-no-novo-degase.html 

 

3.137.  Dois internos fogem da Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador 

http://oglobo.globo.com/rio/menor-assassinado-dentro-de-unidade-do-novo-degase-na-ilha-do-governador-15531989
http://oglobo.globo.com/rio/menor-assassinado-dentro-de-unidade-do-novo-degase-na-ilha-do-governador-15531989
http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000739661/detentos-tentam-fugir-no-novo-degase.html
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Publicado: 18/02/15 

 

Internos da Escola João Luiz Alves, unidade de internação de menores em situação de conflito 

com a lei, fugiram do estabelecimento, no início da noite desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro. 

Pertencente ao Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas (Degase), a unidade fica localizada na 

Estrada das Canárias, na Ilha do Governador, na 

Zona Norte do Rio. Os agentes estão vasculhando 

o local e o entorno na busca para recapturá-los. Pelo 

menos dois internos estariam escondidos na mata 

que cerca o local. Agentes socioeducativos de 

outras unidades foram chamados para auxiliarem 

na busca, que também conta com apoio da PM. 

Fonte:  

https://www.facebook.com/RobertaTrindadeRJ/photos/a.700530416657097.1073741828.224468437596633/8662271267

54091/?type=1&theater 

 

3.138. Menores promovem tumulto em Centro Socioeducativo, na Ilha do Governador 

 

Por: O Globo - Rio 

Publicado: 09/02/2015 - 03h56  
 

Menores internos da Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador, promoveram um tumulto 

na noite deste domingo, no interior da instituição, que abriga menores infratores. Agentes do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), conseguiram controlar a situação. Não 

houve fugas e, a princípio, ninguém ficou ferido. Alguns dos menores foram levados para a 21ª DP 

(Bonsucesso), onde a ocorrência foi registrada. 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/menores-promovem-tumulto-em-centro-socioeducativo-na-ilha-do-governador-

15282950  (Acesso em:15/08/2021) 

 

 

3.139. Dez adolescentes infratores são acusados de agressão dentro de unidade prisional 

 

Por: O Globo| Extra - Rio 

Publicado: 04/02/2015 - 06h00 

 

https://www.facebook.com/RobertaTrindadeRJ/photos/a.700530416657097.1073741828.224468437596633/866227126754091/?type=1&theater
https://www.facebook.com/RobertaTrindadeRJ/photos/a.700530416657097.1073741828.224468437596633/866227126754091/?type=1&theater
http://oglobo.globo.com/rio/menores-promovem-tumulto-em-centro-socioeducativo-na-ilha-do-governador-15282950
http://oglobo.globo.com/rio/menores-promovem-tumulto-em-centro-socioeducativo-na-ilha-do-governador-15282950
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Dez adolescentes infratores são acusados de agredir outro menor de idade dentro de uma cela 

do Centro de Socioeducação Dom Bosco (antigo Instituto Padre Severino), na Ilha do Governador. De 

acordo com o Novo Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), após o jantar do último 

domingo, os jovens, que estavam no mesmo alojamento, “realizaram um tumulto". A confusão foi 

controlada pelos servidores e pela direção da unidade. Segundo o registro de ocorrência feito na 37ª 

DP (Ilha do Governador), quando foi até a cela, um inspetor encontrou o rapaz já ferido. O menino, 

que responde por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, foi levado para o Hospital municipal 

Evandro Freire. Depois de liberado, ele foi transferido de unidade. Segundo o delegado José Otílio, o 

exame de corpo de delito da vítima e o boletim de atendimento médico do rapaz será remetido à Justiça. 

De acordo com o Degase, o Dom Bosco tem atualmente 324 internos — 39% a mais da capacidade 

total do presídio (233). Atualmente, há cerca de 1.600 adolescentes cumprindo medidas em unidades 

do Degase, onde ohá 1.517 vagas. Leia, na íntegra, a nota da assessoria do Novo Degase:  

"O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Novo Degase) informa que dez 

adolescentes em conflito com a lei da unidade de internação provisória Centro de Socioeducação  

 

Dom Bosco, na Ilha do Governador, tentaram agredir um jovem, na noite deste domingo (01/02). Após 

o jantar, os jovens, que estavam no mesmo alojamento, realizaram um tumulto que foi controlado, 

rapidamente, pelos servidores e pela direção da unidade. A vítima foi encaminhada ao Hospital 

Municipal Evandro Freire, onde recebeu atendimento médico. O jovem já foi liberado e levado para 

outra unidade. Ressaltamos que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia local, com o 

encaminhamento dos envolvidos. Os mesmos vão responder a novo processo judicial, agora com ato 

infracional praticado durante o cumprimento da medida socioeducativa. Também foi iniciada uma 

sindicância, realizada pela Corregedoria do Departamento, para apuração dos fatos. A Coordenação 

de Segurança e Inteligência do Novo Degase está atuando, junto à equipe da unidade, para verificar 

novos fatos que podem ter levado a ocorrência, e, junto a isso, foi realizada uma revisão das ações de 

segurança, conforme Plano de Segurança Socioeducativa. A rotina da unidade estava normalizada já 

na segunda-feira." 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/dez-adolescentes-infratores-sao-acusados-de-agressao-dentro-de-unidade-prisional-

15236221  (acesso em: 15/08/2021) 

 

3.140. Tentativa de assassinato dentro da Escola João Luiz Alves – EJLA  

 

Publicado:08/01/15 

 

http://oglobo.globo.com/rio/dez-adolescentes-infratores-sao-acusados-de-agressao-dentro-de-unidade-prisional-15236221
http://oglobo.globo.com/rio/dez-adolescentes-infratores-sao-acusados-de-agressao-dentro-de-unidade-prisional-15236221
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Segundo informes de agentes da unidade EJLA -Escola João Luiz Alves, unidade de internação 

masculina do Novo DEGASE, na Ilha do Governador, houve um motim, onde os internos pretendiam 

assassinar um outro grupo, que estava separado por questões de integridade física (seguro), que são 

adolescentes que ficam separados por desavenças na própria facção ou que cometem atos infracionais 

não aceitos pelos demais internos. Foram apreendidas dez armas artesanais (estoques), problema que 

foi resolvido pela equipe de plantão. Não houveram feridos ou mortos. 

 

Fonte: http://agentesdegase.blogspot.com.br/2015/01/tentativa-de-assassinato-dentro-da.html 

 

 

 

 

 

 

3.141. Jovem que estuprou mulher em ônibus é preso após novo caso de violência sexual 

Roberto da Hora, hoje com 18 anos, foi levado para um presídio de Japeri após violentar 

um menor de 13 anos 

Por: Paulo.Gomes | O Dia 

Publicado: 07/01/2015 16h10 
 

 O jovem Roberto da Hora, que em 2013, quando era menor de idade, foi apreendido após 

estuprar e assaltar uma mulher no interior do ônibus da Linha 369 (Bangu - Carioca) é acusado de 

cometer nova violência sexual. Desta vez o caso aconteceu na Escola João Luiz Alves, na Ilha do 

Governador, onde ele cumpria medida sócio-educativa. Roberto, hoje com 18 anos, teria estuprado na 

última sexta-feira um outro interno, de apenas 13 anos. 

Segundo o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Novo Degase), o jovem foi levado 

para a 37ªDP (Ilha do Governador) e, em seguida, transferido para a Cadeia Pública Cotrim Neto, em 

Japeri, na Baixada Fluminense. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável. No dia 3 de maio 

de 2013, Roberto da Hora entrou no ônibus e na altura da Favela do Muquiço, em Guadalupe, anunciou 

o assalto. Após retirar pertences dos passageiros, o criminoso ordenou que todos fossem para a parte 

da frente do veículo e violentou a vítima. Ele foi apreendido cinco dias depois, após se entregar na 

33ªDP (Realengo). Na época, uma segundo uma das vítimas, o jovem ameaçou matar um passageiro 

achando que ele era policial, mesmo após revistá-lo e não encontrar identificação de polícia. A mulher 

contou que ele mandou que ela entregasse ao passageiro uma munição da pistola com a qual ele seria 

morto. 

http://agentesdegase.blogspot.com.br/2015/01/tentativa-de-assassinato-dentro-da.html
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Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-01-07/jovem-que-estuprou-mulher-em-onibus-e-preso-apos-

novo-caso-de-violencia-sexual.html (Acesso em: 15/08/2021)  

 

 

3.142. Internos do Degase fazem rebelião na Baixada Fluminense  

Por: R7 

Publicado: 12/04/2014 19h29 

 

Adolescentes teriam tentado fugir da instituição ao saírem da quadra de esportes.  Um grupo 

de adolescentes se rebelou nesta sexta-feira (12) no Degase (Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas) de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Não há informações sobre feridos. 

Segundo a assessoria da instituição, que é subordinada à Secretaria de Estado de Educação, os jovens 

tentaram fugir quando deixavam a quadra de esportes em direção aos alojamentos. Os agentes teriam 

evitado a fuga e um grupo de adolescentes iniciou o tumulto, que foi controlado rapidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/internos-do-degase-fazem-rebeliao-na-baixada-fluminense-12122014  

(Acesso em: 15/08/2021) 

 

3.143. Motim acontece no DEGASE de Santa Cruz  

Por: James Azevedo|BandRio 

Publicado: 11/12/2014 - 12h24 

 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-01-07/jovem-que-estuprou-mulher-em-onibus-e-preso-apos-novo-caso-de-violencia-sexual.html%20(Acesso%20em:%2015/08/2021)
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-01-07/jovem-que-estuprou-mulher-em-onibus-e-preso-apos-novo-caso-de-violencia-sexual.html%20(Acesso%20em:%2015/08/2021)
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/internos-do-degase-fazem-rebeliao-na-baixada-fluminense-12122014
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Os internos não aceitam as regras de disciplina e convívio do DEGASE, e realizam um motim 

na unidade de Santa Cruz. Internos do Criaad Santa Cruz realizaram, na manhã desta quinta-feira, um 

motim na unidade de semi-liberdade. Uma das alegações dos manifestantes era que eles não 

concordavam com as regras de disciplina e convívio no Degase, e por isso, tentaram agredir dois 

funcionários e também procuraram atear fogo na unidade. A Polícia Militar e agentes do Educandário 

Santo Expedito, unidade de internação do Degase, em Bangu, foram acionados e prestaram auxílio aos 

funcionários do Criaad Santa Cruz. Nove internos foram conduzidos à 36ª DP (Santa Cruz), autuados 

e encaminhados para a unidade GCA, de triagem e recepção do Degase, onde aguardarão para 

responder por mais um processo. 

  

Fonte: http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000725059/motim-acontece-no-degase-de-santa-cruz.html 

(Acesso em: 15/08/2021) 

 

3.144. Mais uma fuga de internos no DEGASE-RJ  

Publicado: 24/10/14 

 

No início da madrugada desta quinta-feira (23), quatro internos do Centro de Atendimento 

Intensivo (CAI-Baixada), situado à Rua Begonias, s/n, Jardim Bom Pastor – Belford Roxo, 

conseguiram fugir (evadir) da unidade de internação masculina do órgão, que executa medidas 

socioeducativas impostas a jovens autores de atos infracionais análogos a crimes. A fuga se deu através 

de um buraco feito pelos próprios internos da unidade, onde através dele, puderam alcançar o muro e 

começaram a escalar, afastando a concertina de giletes, onde ganharam a área externa através de um 

poste existente ao lado da portaria. Como os agentes não possuem porte de armas nem qualquer 

equipamento ou estrutura de segurança que possa desencorajar fugas, não houve como impedir os 

internos a tempo ou frustrar a fuga. 

Um dos internos que evadiram, teria conseguido fugir pelo mesmo local no mês passado, porém 

foi recapturado pelos Agentes Socioeducativos, que clamam há tempos por investimentos no setor de 

segurança do órgão, vinculado à Secretaria de Educação (SEEDUC) no atual governo. A Coordenação 

de Segurança e Inteligência (Csint), setor organizacional responsável pela parte operacional do eixo 

de segurança do órgão, esteve presente no local e analisou as imagens das câmeras, a fim de identificar 

os pontos que precisam ser melhorados pelo órgão. 

 

Fonte: http://agentesdegase.blogspot.com.br/2014/10/mais-uma-fuga-no-novo-degase.html 

 

3.145. Menores fogem de unidade do Degase na Ilha do Governador, Rio 

http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticia/100000725059/motim-acontece-no-degase-de-santa-cruz.html
http://agentesdegase.blogspot.com.br/2014/10/mais-uma-fuga-no-novo-degase.html
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Publicado: 19/10/2014 

 

Cinco adolescentes fugiram da Escola João Luiz Alves, unidade de internação masculina para 

menores que cumprem medida socioeducativa, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, por volta 

de 5h da manhã deste domingo (19). A escola é mantida pelo Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (Degase) do Governo do Estado. Segundo policiais do 17º BPM (Ilha), quatro deles 

foram localizados nas proximidades da escola. Os menores teriam rompido as grades de proteção de 

uma das janelas do alojamento. O caso foi registrado na 37ª DP, no mesmo bairro. 

 

Fonte: http://www.macaenews.com.br/noticia/8717-menores-fogem-de-unidade-do-degase-na-ilha-do-governador-rio 

 

 

 

3.146. Menor provoca incêndio em alojamento para infratores e foge  

Publicado: 05/10/14 

 

Um adolescente que cumpre medidas socioeducativa em regime de semiliberdade provocou 

um incêndio no alojamento do Centro de Recurso Integrado de Atendimento ao Adolescente 

(CRIAAD), em Bangu. Segundo o Degase, o menor teria se revoltado quando foi informado de que 

não tinha permissão para passar o fim de 

semana em sua casa. O fato aconteceu na noite 

de sábado (4).  

De acordo com o órgão, o adolescente 

fugiu do local e ainda não foi capturado. A 

unidade abriga menores que cumprem medida 

socioeducativa em regime de semiliberdade. 

Quem apresentar bom comportamento tem 

autorização para passar o fim de semana em 

casa com a família. O caso foi registrado na 

34ª DP (Bangu), que abrirá um processo de apuração sobre o ocorrido. 

 

Fonte: http://www.mancheteonline.com.br/menor-provoca-incendio-em-alojamento-para-infratores-e-foge/ 

 

3.147. Rebelião no Degase, em Volta Redonda, RJ, é controlada 

Cinco menores que fugiram foram localizados pela Polícia Militar. 

http://www.macaenews.com.br/noticia/8717-menores-fogem-de-unidade-do-degase-na-ilha-do-governador-rio
http://www.mancheteonline.com.br/menor-provoca-incendio-em-alojamento-para-infratores-e-foge/
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Departamento Geral de Ações Socioeducativas fica no bairro Roma I. 

 
Por: Do G1 Sul do Rio e Costa Verde 

Publicado: 22/09/2014 - 17h22 

 

Foi controlada a rebelião que acontecia no Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(Degase) de Volta Redonda, RJ, nesta segunda-feira (22). De acordo com a Polícia Militar (PM), 

agentes da polícia e do conselho tutelar negociaram com os internos, que alegavam superlotação e 

maus tratos. A rebelião teve duração de aproximadamente três horas. 

Durante a tarde, parentes dos menores se reuniram em frente à unidade. "Ainda tinha esperança 

de não ser ele. Chego e vejo ele nesse estado, aí. Nesse jeito, aí", disse a dona de casa Regina Lúcia 

dos Santos Dias, ao reconhecer o filho entre os menores que estavam no telhado do prédio. 

 

A PM informou que cinco fugitivos foram encontrados nas proximidades do prédio e três foram 

encaminhados para o Hospital São João Batista com ferimentos leves, que tiveram ao pular o muro. A 

Tropa de Choque foi chamada para ajudar a conter os jovens. Até a publicação desta reportagem, não 

havia informações sobre quantos internos participaram do motim, nem sobre reféns. Ainda segundo os 

agentes, o local abriga aproximadamente 160 menores infratores, no bairro Roma I. 

Durante a confusão, de acordo com a direção da unidade, os menores quebraram portas, mesas, 

cadeiras, além de vidros e canos. Em função desses danos, alguns dos infratores serão levados para a 

93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde prestarão esclarecimentos. 

"Eles dominaram algumas galerias, promoveram quebra-quebra e destruição. Esse era o cenário 

quando a gente chegou no local. Os ânimos estavam muito exaltados. Eles estavam usando estoque, 

facas, pedra. Então a gente teve que ter muita tranquilidade para que o final fosse esse aí. Calcado em 

negociação e sem nenhum tipo de dano maior físico, nenhum tipo de afrontamento, nada dessa 

espécie", disse o comandante da PM, Luiz Cláudio dos Santos Régis. 

 

Problema acontece três meses após tumulto na unidade 

 

Há três meses, policiais militares estiveram no local para conter uma briga entre facções rivais. 

Na ocasião a direção da unidade descartou a hipótese de rebelião. A confusão teria acontecido no fim 

do horário de visitação, quando amigos e parentes dos internos iam embora. 

Há suspeita de que alguns pais teriam se envolvido no tumulto para defender os filhos. Ninguém 

sofreu ferimentos graves ou precisou ser encaminhado ao hospital, já que os atendimentos médicos 

foram feitos pela médica do Degase, segundo a direção.                                 
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Fonte: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/09/rebeliao-no-degase-em-volta-redonda-rj-e-

controlada.html   (Acesso em: 15/08/2021) 

  

 

3.148. Menores infratores fazem princípio de rebelião (14/09/2014): 

Jovens chegaram a atear fogo em objetos. Motim foi controlado rapidamente por agentes. 

Funcionários de outras unidades educacionais foram convocados para dar apoio na 

supervisão.  

Por: Tiago.Frederico| O Dia 

Publicado: 14/09/2014 - 12h09 

 

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/09/rebeliao-no-degase-em-volta-redonda-rj-e-controlada.html
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/09/rebeliao-no-degase-em-volta-redonda-rj-e-controlada.html
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Um grupo de cerca de 50 menores infratores, que cumprem pena socioeducativa na Escola João 

Luiz Alves, na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade, realizou um princípio de rebelião, no 

começo da madrugada deste domingo. Agentes socioeducativos do Degase de outras unidades foram 

chamados para dar reforço na supervisão dos menores e a Polícia Militar foi acionada.  

O motim começou por volta de meia-noite, quando os menores chegaram a atear fogo em 

objetos, mas foi rapidamente controlado pelos agentes. Funcionários de outras unidades educacionais 

foram convocados para dar apoio na supervisão.  

Os menores envolvidos foram encaminhados para a 37ª DP (Ilha do Governador), onde o caso 

foi registrado como crime de motim e dano ao patrimônio público. Uma perícia será realizada no local 

para se ter noção exata dos estragos causados. A Escola João Luiz Alves é um reformatório masculino 

e possui cerca de 180 menores internados. 

 

Agentes são agredidos nas ruas 

 

Agentes socioeducativos que trabalham com menores infratores dizem estar sofrendo ameaças 

dos internos. Segundo seus relatos, os adolescentes ficam pouco tempo detidos e voltam para as ruas. 

Na última sexta-feira, dia 12, um agente foi agredido no Centro do Rio ao ser reconhecido por um 

grupo de ex-internos. Ele precisou de atendimento médico e registrou queixa na delegacia. 

César Mamedio foi agredido por um grupo de ex-internos, próximo ao Tribunal de Justiça, na 

Avenida Rodrigues Alves. De acordo com a vítima, ele é lotado no Plantão Interinstitucional, setor do 

Degase que cuida das audiências dos menores infratores na Segunda Vara da Infância e Juventude. 

Na sexta-feira pela manhã, quando chegava para trabalhar, César foi surpreendido com golpes 

e pedradas. Ele foi atendido no Hospital Souza Aguiar e precisou tomar pontos no rosto. O agente 

registrou queixa na 5ª DP (Mém de Sá). 

 

Agentes alegam que os menores sabem que eles não podem usar armas e por isso os ameaçam 

nas ruas. Um agente, que preferiu não se identificar, contou que os menores estão amparados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que não leva em consideração a periculosidade. "Eles sabem 

que andamos desarmados e não temos como nos defender. Além de terem certeza da impunidade e que 

se pegos, vão sair do internato em pouco tempo", revelou. 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-09-14/menores-infratores-fazem-principio-de-rebeliao-

em-reformatorio-na-ilha.html (Acesso em: 15/08/2021) 

 

 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-09-14/menores-infratores-fazem-principio-de-rebeliao-em-reformatorio-na-ilha.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-09-14/menores-infratores-fazem-principio-de-rebeliao-em-reformatorio-na-ilha.html
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3.149. Interno do Degase tenta matar adolescente e acaba indo para presídio 

 

Por: Carolina Heringer | Extra - Rio 

Publicado: 27/08/14 15h55 

 

Um jovem de 18 anos que cumpria medida socioeducativa no Educandário Santo Expedito, em 

Bangu, na Zona Oeste, acabou levado para uma unidade prisional, no último sábado, após ser autuado 

em flagrante por tentativa de homicídio. Carlos Alberto do Nascimento Soares é acusado de tentar 

matar outro jovem dentro da unidade do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase). 

Após o registro do caso na 34ª DP (Bangu), ele foi levado para a Cadeia Pública Juíza Patrícia Lourival 

Acioli, em São Gonçalo.  

Os adolescentes que cometem atos infracionais podem responder as medidas socioeducativas 

até os 21 anos de idade, se o ato tiver sido cometido antes de o jovem completar 18 anos.  
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De acordo com o Registro de Ocorrência, o caso aconteceu no horário do almoço, quando os 

internos iam para o refeitório.  

Nesse momento, Carlos teria atacado o outro jovem pelas costas, utilizando uma arma artesanal. 

O armamento teria sido fabricado pelos adolescentes com vergalhões da estrutura interna de concreto 

de uma das camas do alojamento.  

Segundo a assessoria de imprensa do Degase, foi aberto um procedimento apuratório na 

corregedoria do departamento. O jovem atingido chegou a ser atendido no hospital, mas já recebeu 

alta e passa bem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/interno-do-degase-tenta-matar-adolescente-acaba-indo-para-

presidio-13745956.html (Acesso em: 15/08/2021) 

 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/interno-do-degase-tenta-matar-adolescente-acaba-indo-para-presidio-13745956.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/interno-do-degase-tenta-matar-adolescente-acaba-indo-para-presidio-13745956.html
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3.150. Adolescente é morto em unidade do DEGASE  

Publicado: 09/07/2014 

 

Um adolescente de 16 anos foi assassinado dentro do alojamento socioeducativo Dom Bosco, o 

antigo Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador. Como mostrou o Bom Dia Rio desta quarta-feira 

(9), quatro internos confessaram o crime, que aconteceu depois do jogo do Brasil. Um dos menores alertou 

os agentes de segurança, que encontraram o adolescente morto no alojamento. De acordo com a polícia,  

 

ele foi enforcado com um lençol. Os menores que confessaram o crime foram levados para a Delegacia de 

Homicídios (DH) na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Eles cumprem medida socioeducativa por tráfico de 

drogas. Em depoimento, durante a madrugada, eles contaram que o adolescente assassinado era de uma 

facção rival. Depois dos depoimentos na DH, os menores foram levados para a Delegacia de Proteção a 

Criança e ao Adolescente (DPMA), no Centro do Rio. Eles devem seguir para outra unidade do DEGASE, 

o Departamento de Ações Socioeducativas. De acordo com informações da Divisão de Homicídios 

(DH/Capital), as investigações estão em andamento. Quatro menores foram autuados por fato análogo ao 

crime de homicídio. A perícia foi realizada no local, os agentes e funcionários foram ouvidos. Os menores 

prestaram depoimento e confessaram o crime. Foi solicitada também a lista com todos os nomes dos 

funcionários que trabalharam nesta quarta-feira (08/07), e de todos os outros internos para que eles possam 

prestar depoimento. Segundo a DH, eles podem ficar apreendidos por até três anos. 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/07/adolescente-e-morto-dentro-de-unidade-do-degase-

no-rio.html 

 

3.151. Agentes do DEGASE denunciam superlotação e agressões no sistema  

 

Publicado: 26/06/2014 

 

Agressões, ameaças e o medo constante acompanham o dia a dia de agentes do DEGASE, o 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Eles são a ponta de um sistema que se mostra falho e, 

consequentemente, cada vez mais, sobrecarregado. Só em 2013, o número de menores apreendidos 

subiu 43,2% no estado do Rio em relação ao ano anterior, de 5.042 casos passou para 7.222. 

Esses menores – com idades entre 12 e 18 anos – são encaminhados para os chamados alojamentos 

que, na prática, são muito semelhantes às celas nas cadeias destinadas aos maiores de 18 anos.  

Como no sistema carcerário, os menores são divididos por facções criminosas. Essa divisão vale 

mesmo para aqueles que não tem ligação com tráfico de drogas. Se um deles, por exemplo, for 

encaminhado a uma ala que é de uma facção diferente da que domina a área onde ele mora, ele é 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/07/adolescente-e-morto-dentro-de-unidade-do-degase-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/07/adolescente-e-morto-dentro-de-unidade-do-degase-no-rio.html
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agredido, e até morto, segundo os próprios funcionários do DEGASE. Conversamos com agentes que 

nos passaram fotos que mostram, entre outros flagrantes, menores agredidos dentro dos “alojamentos”. 

Os agentes gravaram entrevista com a nossa equipe contando o dia a dia deles, com a condição do 

anonimato. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/bandnewsfmrio/posts/882289841784355 

 

 

3.151. Briga entre internos leva polícia ao DEGASE de Volta Redonda  

 

Por: G1 Sul do Rio Doce e Costa Verde 

Publicado: 22/06/2014 – 13h48 

 

Uma confusão foi registrada no Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) de Volta 

Redonda, no sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã deste domingo (22). Segundo a direção da unidade, 

houve uma briga entre menores infratores provocada por uma disputa entre facções criminosas, mas ela não 

foi considerada "situação de rebelião". A Polícia Militar (PM), chamada para conter a situação, disse que 

aproximadamente 10 internos se envolveram na discussão.  

O DEGASE abriga 132 menores infratores e está instalado no bairro Roma I. De acordo com a 

direção da unidade, a briga aconteceu no fim do horário de visitação, quando amigos e parentes dos internos 

iam embora. Alguns pais teriam se envolvido na confusão para defender os filhos. Ninguém sofreu 

ferimentos graves ou precisou ser encaminhado ao hospital, pois as vítimas foram atendidas pela equipe 

médica do DEGASE, informou a direção.  

Responsáveis pelo local disseram ainda que objetos, como cadeiras, foram usados como armas. 

Segundo a direção, o horário de visitas da tarde foi reduzido neste domingo de quatro para uma hora. Por 

volta de 13h50, de acordo com a PM, 15 agentes permaneciam na unidade como medida de precaução. 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/06/briga-entre-internos-leva-policia-ao-degase-de-

volta-redonda-rj.html (Acesso em 16/08/2021) 

 

3.152. Princípio de rebelião no DEGASE  

Publicado: 05/04/2014 

 

 

https://www.facebook.com/bandnewsfmrio/posts/882289841784355
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/06/briga-entre-internos-leva-policia-ao-degase-de-volta-redonda-rj.html
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/06/briga-entre-internos-leva-policia-ao-degase-de-volta-redonda-rj.html
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Um princípio de rebelião foi registrado na noite de sexta-feira (04/04) em uma unidade de 

internação para menores infratores, o Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves 

(DEGASE), que fica entre Campos e São Fidélis.  

Segundo informações de um dos agentes, que não quis se identificar, cerca de dez adolescentes 

realizaram um tumulto dentro da unidade, danificando o local e agredindo uns aos outros. Os menores, 

que têm idade entre 16 e 17 anos, quebraram janelas dos alojamentos e se agrediram. Ainda segundo 

o agente, por volta das 21h eles ouviram gritos vindos do dormitório e quando os agentes ordenaram 

que os adolescentes parassem com o tumulto, a situação teria se agravado.  

 

Nesse momento, os agentes entraram nos alojamentos e os menores tentaram agredi-los com 

pedaços das janelas quebradas e azulejos, que foram arrancados dos dormitórios. Foi necessária a 

utilização de spray de pimenta para conter as agressões e o quebra-quebra dentro da unidade. Nenhum 

agente ficou ferido.  Todos os adolescentes envolvidos foram encaminhados para 134ª Delegacia legal 

do centro, onde a ocorrência foi registrada. 

 

Fonte: http://sfnoticias.com.br/principio-de-rebeliao-no-degaseilha.html 

 

3.153. Adolescente é morto no Degase da Ilha 

Dois internos são acusados de agredir e asfixiar vítima, de 17 anos 

 

Por:Camila.Borges | O Dia 

Publicado 27/03/2014 04h09 

 

Dois menores infratores, internos no Centro de Socioeducação Dom Bosco, antigo Padre 

Severino, na Ilha do Governador, mataram com socos, chutes e pauladas outro adolescente, ontem de 

madrugada, num alojamento da instituição. Segundo contaram à Divisão de Homicídios (DH), a 

vítima, Renato da Silva Oliveira, 17 anos, que também foi asfixiada, era de facção rival do tráfico e 

teria ameaçado um dos autores do crime de morte. Agentes do Degase estão em greve. 

Os acusados, de 16 e 17, foram autuados por crime análogo a homicídio, com agravantes por motivo 

torpe e sem chance de defesa da vítima. Sete testemunhas prestaram depoimento ontem na DH, na 

Barra da Tijuca. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal para necropsia. 

O Degase informou que presta auxílio à família do menor e negou que o crime tenha sido facilitado 

pelo efetivo reduzido de agentes devido à greve. Segundo o órgão, entretanto, uma investigação interna 

foi instaurada pela corregedoria vai apurar o caso, o que poderá responsabilizar funcionários. As visitas 

de familiares e atividades externas, como banho de sol e transportes de detidos, estão suspensas. 

http://sfnoticias.com.br/principio-de-rebeliao-no-degaseilha.html
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Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-03-27/adolescente-e-morto-no-degase-da-ilha.html (Acesso em: 

16/08/2021) 

 

 

 

 

 

3.154. Adolescentes tentam incendiar colchões no Degase e são contidos pela polícia 

Batalhão de Belford Roxo foi acionado após princípio de tumulto em unidade 

 

Por:R7 

Publicado: 25/11/2013 14h55 

 

 

 

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para averiguar a denúncia de uma rebelião que 

estaria acontecendo na unidade do DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) em 

Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo o departamento, cerca de 20 adolescentes tentaram 

incendiar colchões na tarde desta segunda-feira (25). De acordo com o comandante do Batalhão, os 

agentes chegaram ao local por volta das 15h40 e estavam apurando a ocorrência de que os jovens 

estariam colocando fogo em colchões. Viaturas estavam dentro da unidade como mostram as imagens 

do helicóptero da Rede Record. Segundo o DEGASE, alguns adolescentes da unidade de internação 

provisória iniciaram um tumulto. Alguns alojamentos foram danificados e os funcionários foram 

apoiados pela PM. De acordo com o órgão, a situação foi controlada e não houve fugas nem feridos. 

 

Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/adolescentes-tentam-incendiar-colchoes-no-degase-e-sao-contidos-pela-

policia-25112013 (Acesso e: 15/08/2021) 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-03-27/adolescente-e-morto-no-degase-da-ilha.html
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/adolescentes-tentam-incendiar-colchoes-no-degase-e-sao-contidos-pela-policia-25112013
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/adolescentes-tentam-incendiar-colchoes-no-degase-e-sao-contidos-pela-policia-25112013
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3.155.  Menores abrem buraco e 18 fogem de internato em Bangu 

Ação provocou a suspensão de quatro agentes do Degase e a exoneração de um 

Por:R7 

Publicado: 02/11/2013 00h00 

 

Um grupo de menores infratores abriu um buraco no muro do educandário Santo Expedito, em 

Bangu, na zona oeste do Rio, e 18 conseguiram escapar. A ação provocou a suspensão de quatro 

agentes do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) e a exoneração de um.  

Os adolescentes fugiram no momento em que houve uma troca de turno e a guarita de vigilância 

ficou vazia, durante cerca de dez minutos. Do lado de fora do internato, homens armados deram 

cobertura aos menores.  

Entre os que escaparam estava o jovem conhecido como Foca, suspeito de participação na 

chacina da Chatuba, ocorrida em setembro de 2012.  

A fuga aconteceu na madrugada de segunda-feira (28). O caso foi registrado na Delegacia de 

Bangu (34ª DP) e, até o momento, a direção do educandário não cedeu as imagens da fuga dos menores.  

Roberto Teixeira, vice-presidente do sindicato do Degase, contou à reportagem da Record que 

as fugas são constantes naquela unidade e que os inspetores costumam ser ameaçados. 

 

Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/menores-abrem-buraco-e-18-fogem-de-internato-em-bangu-02112013 

 

3.156. Diretor fica ferido em rebelião de menores infratores em educandário, no Rio 

 

Publicado: 09/04/2013 

 

 Menores infratores fizeram uma rebelião no Educandário Santo Expedito, na zona oeste do 

Rio. A confusão começou por volta das 22h30 do dia (8). Os menores colocaram fogo em colchões. 

As informações foram confirmadas pelo SIND-DEGASE.  A energia chegou a ser cortada, mas a 

rebelião terminou quando policiais do Batalhão de Bangu (14º BPM) entraram no local. Bombeiros 

também foram chamados e controlaram o incêndio. Um servidor e o diretor da unidade ficaram 

feridos.  

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/menores-abrem-buraco-e-18-fogem-de-internato-em-bangu-02112013
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 De acordo com o DEGASE, 20 infratores foram encaminhados para a Delegacia de Bangu 

(34ª DP) e nenhum menor conseguiu fugir. No local, cerca de cem menores cumprem medida 

socioeducativa. Fonte: http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/menores-de-idade-fazem-rebeliao-em-

educandario-e-20-sao-apreendidos-20130409.html 

 

3.157. Menores infratores são recapturados após tentativa de fuga no Rio 

Eles tentaram sair do Educandário Santo Expedito com corda feita de lençóis. 

Segundo Secretaria, um dos menores é filho do traficante Marcinho Muleta. 

 

Por:G1 Rio 

Publicado: 27/02/2013 20h59 

 

 

 Quatro menores foram recapturados após uma tentativa frustrada de fuga do Educandário 

Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (27). Os adolescentes tentavam 

deixar o local utilizando uma corda feita com lençóis, quando foram surpreendidos por inspetores de 

Segurança e Administração Penitenciária da Cadeia Pública Bandeia Stampa.  

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/menores-de-idade-fazem-rebeliao-em-educandario-e-20-sao-apreendidos-20130409.html
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/menores-de-idade-fazem-rebeliao-em-educandario-e-20-sao-apreendidos-20130409.html
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De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), um dos menores 

apreendidos é filho do traficante Marcinho Muleta, chefe do tráfico de drogas de Manguinhos, na Zona 

Norte da cidade.  

 

Os adolescentes foram levados para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. Em seguida, 

os menores foram encaminhados de volta para o educandário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02/menores-infratores-sao-recapturados-apos-tentativa-de-fuga-

no-rio.html (Acesso em: 15/08/2021) 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02/menores-infratores-sao-recapturados-apos-tentativa-de-fuga-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02/menores-infratores-sao-recapturados-apos-tentativa-de-fuga-no-rio.html
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3.158. Princípio de rebelião no Instituto Padre Severino é controlada 

 

Publicado: 06/11/2011 

 

O Instituto Padre Severino, no Galeão, que poderá ter suas portas fechadas nos próximos meses, 

foi palco de um princípio de rebelião no fim da noite deste sábado. Agentes do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas (DEGASE) foram chamados e controlaram a revolta dos menores infratores. 

Policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) chegaram a cercar a unidade, mas não há informações 

sobre feridos. As causas da rebelião não foram apontadas, mas coincidiu com a prisão, no início da 

semana, de um jovem de 17 anos, que seria filho do traficante Matemático, que é apontado pela polícia 

como chefe do tráfico nas favelas de Senador Camará e Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio. 

 

Fonte: http://ilhacarioca.com.br/principio-de-rebeliao-no-instituto-padre-severino-e-controlada-pelo-

degase/ 

 

3.159. Adolescentes fazem rebelião em educandário no Rio  

Por: Olhar Direto - G1 

Publicado: 30/09/2009 - 00h15 

 

Pelo menos uma pessoa é mantida refém na noite desta terça-feira (29) por menores infratores 

durante uma rebelião no Educandário Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Segundo o 

major Oderlei Santos, relações públicas da Polícia Militar, os internos queimaram algumas celas. 

Ainda de acordo com o major, outra pessoa também foi mantida refém pelos internos, mas foi 

libertada por volta das 22h, após negociações.  

Além do DEGASE, policiais do Bope e do 14º BPM (Bangu) e o Corpo de Bombeiros foram 

acionados. 

 Os policiais cercaram o educandário e ainda negociam a libertação do outro refém que, de 

acordo com a polícia, seria um funcionário do educandário. A Polícia Militar ainda investiga o motivo 

da rebelião. Ainda não há informações sobre feridos.  

Um operário, pai de um dos menores, que não quis se identificar, disse que estava no trabalho 

quando recebeu a notícia da rebelião. Ele disse que recebeu a ligação de um dos internos, mas que não 

possui detalhes sobre o caso.  

“Eu estava na obra quando recebi a ligação. Meu filho tem 17 anos e está lá há três meses. Eu 

só espero que ele esteja bem, que tudo acabe bem. Eu estou me sentindo perdido porque eu não sei o 

que está acontecendo por lá. Quero muito falar com meu filho, ter uma notícia dele”, disse o pai. 

http://ilhacarioca.com.br/principio-de-rebeliao-no-instituto-padre-severino-e-controlada-pelo-degase/
http://ilhacarioca.com.br/principio-de-rebeliao-no-instituto-padre-severino-e-controlada-pelo-degase/
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Fonte: http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=53626 (Acesso em: 16/08/2021) 

 

 

3.160. Onze menores pularam o muro da instituição na Ilha do Governador 

 

Por: Cláudia Loureiro|Do G1, no Rio 

Publicado: 17/02/08 - 10h46 

 

A assessoria do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) desmentiu, na 

manhã deste domingo (17), que tenha acontecido uma rebelião na Escola João Luiz Alves, na Ilha do 

Governador, subúrbio do Rio, quando 11 menores tentaram deixar a unidade na noite de sábado (16).  

Segundo a assessoria, houve uma "tentativa de evasão". O DEGASE considera incorreto usar 

o termo "fuga" nesse caso, já que os menores, em termos jurídicos, não estão presos.  

O DEGASE diz que, por volta das 21h, um menor pediu atendimento médico. Quando a porta 

da unidade foi aberta, os 11 menores aproveitaram para correr. Rapidamente, eles pularam o muro 

da Escola João Luiz Alves para a unidade do Centro de Capacitação Profissional, que fica no mesmo 

terreno.  

Os agentes do DEGASE, que não usam armas, tentaram recapturar os menores, mas não 

conseguiram. Um agente acabou caindo no chão e sofreu ferimentos leves.  

A polícia foi chamada para ajudar na recaptura, e oito menores foram encontrados ainda na 

noite de sábado (16). Os outros três foram recapturados na manhã deste domingo (17). O DEGASE 

diz que todos os menores foram encontrados dentro de sua rede e que ninguém chegou a fugir para a 

rua. 

 

Menor teria participado da morte de João Hélio. 

No final da madrugada deste domingo (17), a polícia chegou a informar que entre os fugitivos 

estava o menor envolvido no caso do menino João Hélio, mas pela manhã, durante a troca de plantão, 

a informação não foi confirmada. O DEGASE não confirma que o menor, que desde março de 2007 

cumpre medida socioeducativa, estivesse entre os que tentaram escapar. Segundo o DEGASE, por 

medida de segurança, os nomes dos adolescentes são mantidos em sigilo.  

O departamento explica que o caso é registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e comunicado 

ao Juizado da Infância e da Juventude. Haverá uma nova autuação dos adolescentes por "tentativa de 

evasão". Com isso, os menores podem ter um aumento no prazo de cumprimento da medida 

socioeducativa. 

http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=53626
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL302159-5606,00.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL152970-5606,00.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL152970-5606,00.html
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O Degase informou que todos os menores têm até 16 anos e não são considerados 

perigosos. 

 

PM caiu de telhado. 

Durante a operação para encontrar os menores, o tenente Luiz de Sá Rozendo da Silva, do 17º 

Batalhão da PM do Rio, ficou ferido ao despencar de um telhado quando participava da busca pelos 

internos. Segundo a assessoria da PM, o tenente está internado no Hospital Central da Polícia Militar. 

Ele passou por uma cirurgia e seu estado inspira cuidados.  

 

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL302250-5606,00-

DEGASE+NEGA+FUGA+E+REBELIAO+DE+MENORES+NO+SABADO.html (Acesso em: 16/08/2021) 

 

 

 

3.161. Morte de menor infrator: Sindicato diz que unidades do DEGASE estão fora de 

controle  
 

Por: Patrícia Sá Rêgo - O Globo Online| Extra 

Publicado: 16/10/07 08h38 

 

Rio -  Uma panela de pressão prestes a explodir. Assim é o sistema de internação de menores 

de idade infratores, segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo 

(Sind-DEGASE), Marco Aurélio Rodrigues. Ao comentar, nesta segunda-feira, a morte de um interno 

do Educandário Santo Expedito (ESE), em Bangu, Zona Oeste, ele classificou o episódio como 

resultado da má gestão do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) e da própria 

unidade. Gilberlan Pereira Carmo, de 16 anos, foi espancado até a morte por 27 adolescentes na sexta-

feira passada. O motivo foi a quebra de um código de postura criado pelos próprios internos e que vale 

entre eles. Gilberlan teria sido acariciado em público pela namorada, que, durante uma visita, levantou 

a camisa dele. Para Rodrigues, o sistema está na iminência de novas tragédias. 

 Existe um código de conduta, sim, e há coisas que o adolescente não pode fazer. Quando faz, 

é cobrado. Nesse caso, chegou-se a esse ponto da morte porque a unidade está desgovernada. Não há 

controle, infelizmente - afirmou Rodrigues.  

Para você, as instituições socioeducativas do Rio de Janeiro ajudam a reintegrar à sociedade os 

menores de idade infratores?  

Os funcionários do Santo Expedito estão proibidos pela direção de fornecer qualquer 

informação sobre o assassinato do rapaz, segundo Marco Aurélio Rodrigues. Ele denuncia ainda que 

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL302159-5606,00-POLICIA+RECAPTURA+MENORES+QUE+FUGIRAM+DA+JOAO+LUIZ+ALVES+NO+RIO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL302250-5606,00-DEGASE+NEGA+FUGA+E+REBELIAO+DE+MENORES+NO+SABADO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL302250-5606,00-DEGASE+NEGA+FUGA+E+REBELIAO+DE+MENORES+NO+SABADO.html
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os servidores penitenciários estariam sendo orientados a se calar sobre episódios de violência que 

estariam ocorrendo dentro das instituições.   

Estamos tendo conflitos entre os adolescentes e funcionários todos os dias, de abril até a 

presente data. Não passa um dia que não haja no Educandário Santo Expedito - denunciou Rodrigues.  

Rodrigues afirma que pelo menos três funcionários ficaram feridos durante uma tentativa de 

fuga no Santo Expedito, no final do mês passado. E cita também uma suposta fuga de 11 internos do 

Instituto Padre Severino, na semana passada. A assessoria de comunicação do DEGASE nega as 

informações e afirma que somente se pronunciará sobre "fatos".  

Responsável por aproximadamente dois mil menores, o DEGASE sofreu uma intervenção do 

governo estadual em março, após a primeira-dama, Adriana Ancelmo, mostrar ao governador Sérgio 

Cabral um vídeo com imagens do péssimo estado das dependências de duas unidades. –  

 

O governador com certeza não sabe o que está acontecendo. Ele vem investindo no 

departamento e agora morre o menino, há tentativa de fuga, batem em funcionários. O que está 

acontecendo com todo o investimento que está sendo feito dentro do DEGASE? – pergunta. Rodrigues. 

- A intervenção funcionou no investimento, mas na mudança de pessoal foi desastrosa. 

 

"É fato que há superlotação no Santo Expedito", diz deputado 

De acordo com o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), que participou de uma vistoria no 

Santo Expedito nesta segunda-feira com representantes do DEGASE e do Ministério Público, já foram 

feitas obras em parte da unidade. Entretanto, o adolescente morto estava justamente na ala que ainda 

não passou por reformas. Freixo contou que as instalações são precárias e que havia superlotação na 

cela de Gilberlan: - 

É fato que há superlotação no Santo Expedito. A cela onde o adolescente foi morto tem 

capacidade para 14 internos, mas 29 estavam lá. Vinte e sete mataram o rapaz. Apenas um, que é maior 

de idade, não participou do crime. O grupo foi levado para outra unidade e os internos do Santo 

Expedito já avisaram que vão se vingar se eles voltarem - disse o deputado, que pediu o fechamento 

da galeria onde o menor foi morto.  

A morte do adolescente já está sendo investigada pelo DEGASE e pela Assembleia Legislativa 

do Rio. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) defende que uma comissão externa apure o 

assassinato. 

 

Fonte: http://extra.globo.com/noticias/rio/morte-de-menor-infrator-sindicato-diz-que-unidades-do-degase-estao-fora-de-

controle-723529.html#ixzz3Aa5oZusl 

 

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/10/15/298164027.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/10/15/298164027.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/10/15/298161129.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/10/15/298161129.asp
http://extra.globo.com/noticias/rio/morte-de-menor-infrator-sindicato-diz-que-unidades-do-degase-estao-fora-de-controle-723529.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/morte-de-menor-infrator-sindicato-diz-que-unidades-do-degase-estao-fora-de-controle-723529.html
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3.162. Adolescentes fazem rebelião e fogem de educandário no Rio  

Publicado: 04/09/2007 

 

Um grupo com cerca de 50 internos fez uma rebelião no educandário Santo Expedito, em Bangu 

(zona oeste do Rio) na tarde desta terça-feira. Com o motim, 13 adolescentes conseguiram fugir. De 

acordo com o governo do Estado, os 50 infratores tentaram fugir por volta das 13h, quando iam para 

o refeitório. Como a fuga foi frustrada, eles iniciaram o motim.  

Os 13 internos conseguiram fugir por uma porta da unidade por onde estavam sendo retirados 

entulhos de obras realizadas na instituição. Segundo a nota do governo, ninguém ficou ferido com o 

motim. A Corregedoria do DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) abrirá uma 

sindicância para apurar a ocorrência.  

A Vara de Infância e Adolescência foi informada e vai expedir mandado de busca e apreensão 

dos fugitivos. 

 

Fonte: http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2007/09/04/adolescentes-fazem-rebeliao-e-fogem-de-educandario-no-rio.jhtm 

 

3.163. Jovens queimam colchões em educandário no RJ  

Publicado: 23/08/2007 

 

Um grupo de internos do Educandário Santo Expedito, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, tentou 

fugir nesta quinta-feira. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE), responsável 

pelo educandário, não soube informar se algum interno conseguiu fugir.  

Segundo o DEGASE, a tentativa ocorreu após uma briga entre dois grupos, por volta de 13h30. 

A confusão começou quando um dos grupos saía da sala de aula para que outro pudesse entrar. Nessa 

hora, os jovens iniciaram a briga e alguns colchões foram queimados. Os agentes apartaram a briga.  

Na confusão, alguns jovens ficaram levemente feridos e outros sofreram intoxicação por causa 

da fumaça.  

A corregedoria do DEGASE informou que já abriu uma sindicância para apurar o caso. 

 

Fonte: http://correiodobrasil.com.br/noticias/rio-de-janeiro/jovens-queimam-colchoes-em-educandario-no-

rj/122916/ 

 

3.164. Menores fogem de unidade do DEGASE  

Publicado: 07/05/2007 

 

http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2007/09/04/adolescentes-fazem-rebeliao-e-fogem-de-educandario-no-rio.jhtm
http://correiodobrasil.com.br/noticias/rio-de-janeiro/jovens-queimam-colchoes-em-educandario-no-rj/122916/
http://correiodobrasil.com.br/noticias/rio-de-janeiro/jovens-queimam-colchoes-em-educandario-no-rj/122916/
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Agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) confirmaram nesta 

segunda-feira que 12 menores infratores, detidos em regime semiaberto, fugiram do Centro de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), uma das unidades do órgão, na 

Penha, Zona Norte.  

Uma briga entre menores de organizações criminosas rivais teria provocado a fuga dos 

menores. Outros 15 menores, envolvidos no tumulto, foram levados para a Delegacia de Proteção à 

Criança e ao Adolescente (DPCA), onde foram ouvidos pelo delegado de plantão, André Ladeira. 

Antes de fugir, os adolescentes agrediram um agente do DEGASE, que foi atendido no Hospital 

Municipal Souza Aguiar.  

 

Fonte: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2007/05/07/menores-fogem-de-unidade-do-degase/ 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2007/05/07/menores-fogem-de-unidade-do-degase/
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