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ANEXO III – NOTA TÉCNICA Nº13/2020-DAS/FASEPA 

 

ASSUNTO: TRATA SOBRE AS JUSTIFICATIVAS QUE RETRATAM O PANORAMA DO 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO ESTADO DO PARÁ NO PERÍODO DE JANEIRO A 

OUTUBRO DE 2020. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A presente Nota Técnica apresenta as justificativas com relação às metas de atendimento 

estabelecidas aos adolescentes por modalidade de atendimento (custódia, internação 

provisória, internação e semiliberdade) e por região (Guajará, Baixo Amazonas e Carajás). 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que preconiza, em seu artigo 

3º, que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, assegurando-lhes todas as oportunidades, inclusive aquelas que proporcionam o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade. 

Considerando que a incompletude institucional é princípio basilar do SINASE a FASEPA 

deve articular junto à rede integral de atendimento, principalmente na área da Saúde, 

Educação Assistência Social, Justiça e Segurança Pública, a garantia da efetivação dos direitos 

fundamentais dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e do SINASE visando 

promover, prevenir, defender e controlar a garantia dos direitos humanos. 

Considerando que desde o início da Pandemia, em março de 2020, e em atendimento aos 

Decretos Governamentais, esta Fundação buscou prevenir e estabelecer procedimentos por 

meio de Portarias Institucionais e orientações específicas para enfrentar esta situação 

excepcional. Priorizou tomar medidas preventivas, procurando extrair delas a melhor 

efetividade, sem comprometer a segurança e a salubridade que deve permear o ambiente de 

trabalho. 

Considerando que um dos pontos basilares para análise do panorama do atendimento 

socioeducativo no Estado do Pará diz respeito às ações judiciais que buscaram atender as 

orientações sobre alternativas penais e socioeducativas no contexto da COVID – 19, dentre as 

quais destacamos: 
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 Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ  

 Consideramos como recomendação de maior importância a do artigo 2º, que prevê a 

aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto e a revisão das decisões 

que determinaram a internação provisória, principalmente nas situações de adolescentes 

pertencentes aos grupos de risco, mas também aos adolescentes que se encontram em 

unidade com ocupação superior a sua capacidade (não é o nosso caso) e nas unidades que não 

dispõem de equipe de saúde no local, bem como autores de atos sem violência ou grave 

ameaça.  

 No artigo 10, da Recomendação do CNJ, é apontado que em casos suspeitos ou 

confirmados de COVID – 19 no sistema socioeducativo sejam adotadas medidas de separação 

de pessoas que apresentam sintomas e imediato encaminhamento para tratamento de saúde, 

além de comunicação imediata ao Juízo com vistas à avaliação e possibilidade de substituição 

de medida por uma que não seja privativa de liberdade. 

 

 Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 313 de 19 de março de 2020 que 

recomenda: 

a) cuidados com adolescentes em regime de internação, inclusive cuidados básicos de higiene, 

sobretudo, considerando a possibilidade de revisão da medida e progressão para o meio 

aberto, em situações de risco iminente de contágio em razão da ausência das condições 

mínimas de higiene nas unidades de internação, e ainda, a situação de adolescentes com 

doenças crônicas;  

 

 Recomendações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA que também se manifestou em defesa dos direitos dos adolescentes privados de 

liberdade, fazendo referência à Resolução nº 313 do CNJ, como também fez menção à: 

a) suspensão das medidas socioeducativas de adolescentes que estão no grupo de risco do 

coronavírus: pessoas com doenças crônicas, com insuficiência renal, doenças respiratórias, 

doenças cardiovasculares, diabéticos, hipertensos, pessoas com imunidade mais baixa ou 

saúde já debilitada por outras doenças adquiridas por contágio, assim como gestantes; 

b) que as medidas socioeducativas de todas as adolescentes em cumprimento de medida de 

restrição de liberdade que sejam gestantes, lactantes ou mãe de crianças de até 12 anos sejam 

substituídas por medida socioeducativa em meio aberto. 
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 Nota Técnica nº 05 do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT), de 20 de março de 2020 a qual alerta que, diante de um conjunto de fatores que 

tornam mais vulneráveis os adolescentes privados de liberdade, é necessário e urgente neste 

momento de pandemia, direcionar maior atenção às medidas efetivas para evitar e conter 

uma possível tragédia com um número expressivo de mortes nesses espaços institucionais. 

Com essa preocupação, afirma que todo esforço deve ser buscado a fim de reduzir o número 

de pessoas institucionalizadas em unidades socioeducativas. 

 

 Nota Técnica da UNICEF: Covid-19 e Crianças e Adolescentes em Privação de Liberdade 

com o objetivo fornecer às autoridades de internação do sistema socioeducativo informações-

chave e uma série de passos para responder à Covid19. 

 

DIRETORIA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – DAS 

FASEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


