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RESUMEN: Este artigo trás em vogue um tema amplo, de grande importância e apelo social, pois 
se trata de uma discussão, mesmo que superficial, sobre o a Integridade física de menores em 
estabelecimentos penais brasileiros. Temos portanto, como objeto de estudo do artigo, e que vai 
ser observado posteriormente pelo leitor, todo o preceito legal e doutrinário que diz respeito as 
garantias que visam preservar a integridade do menor apenado, sem deixar é claro de observar o 
impacto social que advém do fato da inobservância destes preceitos. Preservaremos pois, a 
opinião dos autores acerca dos temas, porém não deixaremos de externar nossas próprias 
concepções.

PALAVRA CHAVE: Integridade física de menores em estabelecimentos penais brasileiros.

RESUMEN: Este artículo tras en bogue un tema amplio, de gran importancia y llamamiento 
social, pues se trata de una discusión, aunque superficial, sobre el la Integridad física de menores 
en establecimientos penales brasileños. 

Tenemos por lo tanto, como objeto de estudio del artículo, y que va a ser observado 
posteriormente por el lector, todo el precepto legal y doctrinario que dice respeto las garantías
que visan preservar la integridad del menor que cumple pena, sin dejar es claro de observar el
impacto social que adviene del hecho de la no observancia de estos preceptos. Preservaremos 
pues, la opinión de los autores acerca de los temas, sin embargo no dejaremos de manifestar 
nuestras propias concepciones. 
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1. INTRODUÇÃO

O Artigo foi elaborado através do método de pesquisa bibliográfica, no entanto, na 
medida de nossa competência, tentamos conceituar alguns tópicos, como por 
exemplo no que diz a parte que atinge diretamente o amparo que o menor apenado 
tem da sociedade, bem como seus direitos. Deixamos claro também o quão 
importante se faz um estudo mais aprofundado sobre o tema, pois vemos que a 
nossa realidade atual, trás um quadro negativo, visto que, não raro estamos vendo 
em jornais televisivos e escritos, situações em que menores são constantemente 
submetidos a alguma forma de tortura, tanto corporal como também psicológica. 
Mostramos como é uma estrutura de um estabelecimento penal, suas regras e formas 
de administração. Como é feito o amparo a um jovem apenado dentro da lei. 
Procuramos colocar como conhecimento as leis que protegem este tipo de 
adolescente em relação aos direitos nacionais e internacionais no âmbito penal. 
Apresentamos assim, algumas propostas e apontamos em lei algumas soluções para 
o caso. Esperamos que o leitor tire suas próprias conclusões e adquira novos 
conhecimentos com o nosso estudo.

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
Integridade física de menores em estabelecimentos penais brasileiros.

INTEGRIDADE FISICA. 
Etimologia.
O que é INTEGRIDADE.

Por integridade entenda-se o cumprimento rigoroso de um código de valores 
morais. Isto significa ser firme, íntegro e honesto no trabalho desempenhado.

INTEGRIDADE FISICA.

Integridade física, mental e moral,exalta valores e direitos. Enquadrado dentro 
dos direitos da personalidade, o direito à integridade física apresenta íntimas relações 
com outros direitos essenciais à pessoa humana.

2. HISTÓRICO.

O direito à integridade física assume, para alguns doutrinadores, aspectos de 
elemento pré-legal.

Deixando de lado, por hora, a caracterização de sua natureza, podemos afirmar 
a possibilidade de estabelecer uma certa linha evolutiva da proteção jurídica dispensada 
ao corpo humano em diferentes fases da história ocidental. 
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No tocante a atenção dispensada pelo Direito Romano ao tema, há a 
contribuição destacada de ULPIANO3, que na Lex Aquilia estabelece o direito de ação 
do indivíduo contra injúrias ao seu próprio corpo. É interessante notar que nesta lei já 
podemos identificar o cisma entre o ser humano e o seu corpo como objeto de direito, 
tema freqüente nas discussões sobre a natureza jurídica dos direitos da personalidade, 
expresso nas máximas dominus membrorum suorum nemo videtur - ninguém é 
proprietário de seu corpo; e liber homo non recipit aestimationem - o homem livre não 
tem valor econômico. 

Data, pois, de longo tempo o costume de não se considerar o corpo humano 
como objeto de propriedade, ainda que ele seja passível de tutela pelo direito contra 
violações. Evidente que este atributo não era comum a todos os súditos do império, mas 
aplicável somente aos homens livres - liber homo - haja visto a existência de 
instituições como a família patriarcal, onde o pater-famílias concentrava poderes 
concernentes à vida e morte de seus familiares; e o próprio escravismo. Os atributos do 
homem livre, porém, servem de molde à ancestralidade do cidadão contemporâneo, e 
além disso é sabido que com o tempo os romanos passaram a reconhecer a extensão de 
algumas destes direitos à homens outros que somente o seleto grupo de homens livres. 

Com a Roma cristã sucedendo a pagã, passamos a considerar a evolução da 
proteção ao corpo humano no cristianismo. De certa forma, o período pode ser 
considerado como época de apogeu do respeito ao corpo humano. O milagre da 
encarnação desperta o respeito a um deus que tinha muito mais em comum com o 
homem do que deuses anteriores tinham, inclusive em presumíveis semelhanças físicas. 
No célebre Sermão de Natal, proferia Santo Leão, o Grande: "Mostra-te, ó homem, e 
reconhece a dignidade de sua natureza. Lembra-te que foste criado à imagem e 
semelhança de Deus." 

Imagem de idêntica força simbólica podemos encontrar na representação da 
Consagração, rito presente nas missas cristãs, onde o padre procede à consagração do 
vinho adicionando a ele uma gota d’água, elemento desnecessário à substância do 
sacramento, posto que o vinho e o pão por si já representam sangue e corpo de Jesus. 
Vai a gota d’água, porém, representar o elemento humano, seguido pelas palavras 
"como este pão se mistura com o vinho, que possamos nós um dia unirmo-nos à tua 
divindade. A função da água na representação é simbolizar a própria sacralização do ser 
humano. Provém também do cristianismo a origem do adágio Noli me Tangere - não 
me toque, justificador do princípio de indisponibilidade do próprio corpo, que ganhou 
posterior e ampla corporificação em diversos sistemas de direito positivo. 

Vistas algumas das manifestações desta civilização em nossa matéria, 
podemos considerar que a extensão da proteção do corpo a todos os seres humanos, 
indistintamente de sua origem ou posição, pode ser considerada a grande contribuição 
cristã a ser adicionada à herança romana, ainda que saibamos que a progressão histórica 
não é de forma alguma linear como estas brevíssimas considerações forçosamente 
presumem ser. 

3 Ulpiano, Roma Antiga, século II, Jurista.
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Avante na progressão histórica verificamos outro período de relevância para 
nossa matéria por ocasião do Iluminismo e com o deflagrar das revoluções francesa e 
norte-americana no século XVIII. 

A partir da autoridade dos filósofos iluministas, que desnudaram dogmas 
religiosos e estatólatras para lançar o ser humano no patamar de sujeito último da 
história e da sociedade, corporifica-se a noção de cidadania. Ambas as revoluções 
mencionadas trazem consigo suas cartas enunciadoras de direitos do homem, 
dispositivos garantidores de direitos individuais, tendo como princípio basilar o direito à 
vida. E, em decorrência direta do direito à vida, encontramos o direito à integridade 
física. Encontramos no Código Napoleão, artigo 17, "A lei garante a inviolabilidade e a 
indisponibilidade do corpo humano com o fim de assegurar a dignidade da pessoa".

Tal impulso resulta, sem dúvida, da força da escola jusnaturalista na época. Os 
direitos da personalidade e, em especial, o direito à vida e à integridade física são 
especialmente permeáveis à caracterização através de princípios jusnaturalistas, que os 
classifica como direitos inatos. A moderna doutrina apresenta pontos de atrito com esta 
concepção, como é saliente na palavra de Adriano DE CUPIS4:  "A evolução do Estado 
Moderno deu força jurídico-positiva àqueles direitos que em tempos eram concebidos 
como preexistentes ao estado social. E, na verdade, o ordenamento jurídico-positivo 
atribui hoje em dia aos indivíduos, pelo simples fato de possuírem personalidade, 
determinados direitos subjetivos, os quais em tal sentido podem, verdadeiramente, 
dizer-se inatos. Todos os direitos subjetivos derivam do ordenamento positivo; mas 
enquanto para a criação de alguns deles - os chamados derivados ou adquiridos - se 
requer, além de seus pressupostos, a verificação de determinados requisitos, relativos a 
outros - e esses são os direitos inatos - é suficiente o pressuposto da personalidade."

3. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante;

Art. 15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão 
só se dará nos casos de:

V - improbidade administrativa, nos termos do Art. 37, § 4º.

4 DE CUPIS, Adriano. Direitos da Personalidade. Lisboa. Livraria Morais. 1961. p. 64.
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4. LEGISLAÇÕES 

4.1 ESTATUTO DO MENOR E DO ADOLESCENTE.

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para 
adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa 
separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. 

Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão 
obrigatórias atividades pedagógicas. 

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os 
seguintes: 

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público; 
II - peticionar diretamente a qualquer autoridade; 
III - avistar-se reservadamente com seu defensor; 
IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada; 
V - ser tratado com respeito e dignidade; 
VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao 

domicílio de seus pais ou responsável; 
VII - receber visitas, ao menos, semanalmente; 
VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos; 
IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; 
X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; 
XI - receber escolarização e profissionalização; 
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer: 
XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; 
XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o 

deseje; 
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para 

guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da 
entidade; 

XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais 
indispensáveis à vida em sociedade.

§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. 

§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, 
inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua 
prejudicialidade aos interesses do adolescente. 

Art. 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, 
cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. 
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5. DIREITO HUMANOS.

5.1 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Adotada pela Assembléia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e 
ratificada pelo Brasil.

5.2 PRINCÍPIO 9º

A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e 
exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma.

Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; 
de nenhuma forma será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer 
ocupação ou emprego que lhe prejudique a saúde ou a educação ou que interfira em seu 
desenvolvimento físico, mental ou moral.

6. DIREITO HUMANOS INTERNACIONAIS.

6.1. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DA 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam 
em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um 
mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de 
viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração 
do homem comum, considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos 
pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à 
rebelião contra a tirania e a opressão, considerando essencial promover o 
desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das 
Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na 
dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida 
em uma liberdade mais ampla, considerando que os Estados-Membros se 
comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito 
universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses
direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e 
liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso.

Artigo VIII - Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe 
sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.

Artigo XII - Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua 
família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. 
Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
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Artigo XXVIII - Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional 
em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser 
plenamente realizados.

6.2. REGRAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PROTEÇÃO DOS 
MENORES PRIVADOS DE LIBERDADE

Adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 14 de dezembro de 
1990.

A Assembléia Geral,

Tendo em consideração a Declaração Universal dos Direitos do Homem, O 
pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e 
outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os 
Direitos da Criança assim como outros instrumentos internacionais relativos à proteção 
dos direitos e ao bem-estar dos jovens.

Tendo também em consideração as Regras Mínimas para o tratamento de 
Reclusos adotadas pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do 
Crime e o Tratamento dos Delinqüentes,

Tendo ainda em consideração o Conjunto de Princípios para a Proteção de 
Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão, aprovado pela 
Assembléia Geral na sua Resolução 43/173, de 9 de Dezembro de 1988, e anexa a esta 
última.

Lembrando as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da 
Justiça de Menores (Regras de Beijing).

Lembrando igualmente a Resolução 21 do Sétimo Congresso das Nações 
Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes, no qual o 
Congresso pedia o desenvolvimento das Regras das Nações Unidas para a Proteção dos 
Menores Privados de Liberdade.

Lembrando ainda que o Conselho Econômico e Social, na Resolução 1986/10, 
seção II, de 21 de Maio de 1986, pediu ao Secretário-Geral para relatar ao Comitê para a 
Prevenção do Crime e a Luta Contra a Delinqüência, na sua décima sessão, os 
progressos realizados em relação às Regras e pedia ao Oitavo Congresso das Nações 
Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes que considerasse 
as Regras propostas com vista à sua adoção,

Alarmada com as condições em que os jovens são privados da sua liberdade 
em todo o mundo.

Consciente de que os jovens privados de liberdade são altamente vulneráveis 
aos maus tratos, vitimização e violação dos seus direitos.
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Preocupada com o fato de muitos sistemas não diferenciarem adultos e jovens 
nos vários estágios da administração da justiça e com o fato de os jovens serem assim 
detidos em prisões e outros estabelecimentos com adultos.

Declara que a colocação de um jovem numa instituição deve ser sempre uma 
decisão do último recurso e pelo mínimo período de tempo necessário;

Reconhece que, dada a sua alta vulnerabilidade, os jovens privados de 
liberdade requerem uma atenção e proteção especiais e que os seus direitos e bem-estar 
devem ser garantidos durante e depois do período em questão privados de liberdade;

Nota com apreço o trabalho com apreço o trabalho valioso do Secretariado das 
Nações Unidas e a colaboração que se estabeleceu na preparação do projeto das Regras 
das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade entre o 
Secretariado e os peritos, os práticos, as organizações inter-governamentais, o conjunto 
de organizações não governamentais, em especial a Anistia Internacional, a Defesa 
Internacional das Crianças, e Rädda Barnen Internacional (Federação Sueca de Proteção 
da Juventude) e as instituições científicas preocupadas com os direitos das crianças e a 
justiça de menores;

Adota as Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de 
Liberdade contida em anexo à presente resolução:

Pede ao Comitê para a Prevenção do Crime e a Luta contra a Delinqüência que 
formule medidas para aplicação eficaz das Regras, com a assistência dos institutos das 
Nações Unidas para a prevenção do Crime e Tratamento dos Delinqüentes;

Convida os Estados membros a adaptarem, quando necessário, a sua 
legislação, práticas, políticas nacionais, em especial no que respeita à formação de todas 
as categorias de pessoal da justiça de menores, ao espírito das Regras, e a levá-las ao 
conhecimento das autoridades a quem digam respeito e ao público em geral;

Convida também os Estados membros a informarem o Secretário-Geral dos 
seus esforços para aplicarem as Regras ao nível da sua legislação, política e prática e a 
relatarem regularmente ao Comitê para a Prevenção do Crime e a Luta contra a 
Delinqüência os resultados conseguidos na sua implementação;

Encarrega o Secretário-Geral e convida a os Estados membros a assegurarem a 
maior difusão possível no texto das Regras em todas as línguas oficiais das Nações 
Unidas;

Encarrega o Secretário-Geral de proceder a uma investigação comparativa, de 
promover a colaboração necessária e de traçar estratégias para lidar com as diferentes 
categorias de jovens delinqüentes graves e reincidentes e de preparar, com essa base, 
um relatório orientado para a formulação de políticas a apresentar ao Nono Congresso 
das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes;

Encarrega o Secretário-Geral e pede veementemente aos Estados membros que 
forneçam os recursos necessários para assegurar uma bem sucedida aplicação i 
implementação das Regras, em especial nas áreas do recrutamento, da formação 
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profissional e permuta de todas as categorias de pessoal dos Serviços de Justiça de 
menores;

Incita todos os organismos competentes do sistema das Nações Unidas, em 
especial o Fundo das Nações Unidas para a Infância, as comissões regionais e entidades 
especializadas, os institutos das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o 
Tratamento dos Delinqüentes e todas as organizações intergovernamentais e não-
governamentais interessadas, a colaborarem com o Secretário-Geral e a tomarem as 
medidas necessárias para assegurar um esforço concertado e apoiado, dentro de seus 
respectivos campos de competência técnica, para promoverem a aplicação das Regras;

Convida a subcomissão para a Prevenção da Discriminação e a Proteção das 
Minorias da Comissão dos Direitos do Homem a considerar este novo instrumento 
internacional, tendo em vista promover a aplicação das suas disposições;

Pede ao Nono Congresso que examine os progressos efetuados na promoção e 
aplicação das Regras e das recomendações contidas na presente resolução, num ponto 
distinto dos trabalhos, relativos à justiça de menores.

7. LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS, TRATADOS E 
CONVENÇÕES.

7.1. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, 
DESUMANAS OU DEGRADANTES

O artigo 37 da Convenção, visa à proteção da criança pelos Estados-partes de 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, como a tortura, pena de morte 
e prisão perpétua. Tais penas não existem no sistema jurídico brasileiro por força do 
inciso XLVII, do artigo 5º, da Constituição Federal, com a ressalva da pena de morte 
em caso de guerra declarada. Neste aspecto, do ponto de vista jurídico, o Brasil atende 
incontinente os princípios da Convenção analisada, bem como da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (1948), não admitindo as penas de morte e perpétua, seja para 
menores ou maiores, ao contrário do que ocorre em países como os Estados Unidos que 
são considerados como os maiores defensores da Democracia e dos Direitos Humanos.

Embora com uma legislação regida por princípios constitucionais rígidos (art. 
5º), que se amolda aos dizeres do artigo 37 da Convenção, verifica-se, ainda, no Brasil, 
a prática de tratamentos desumanos em relação às crianças e adolescentes, tanto na 
repressão realizada nas ruas, quanto na execução das medidas de internamento em 
instituições para adolescentes infratores. No entanto, Conselhos Estaduais e Municipais 
de Defesa da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, ONGs (Organizações Não 
Governamentais), Advogados e Defensores Públicos, Ministério Público e profissionais 
da área têm lutado para que a dignidade do menor seja respeitada.

Para garantir o respeito ao tratamento digno ao adolescente privado ou 
ameaçado de privação de sua liberdade, a Convenção prevê, também em seu artigo 37, o 
direito de acesso à justiça através da assistência judiciária gratuita, aos que dela 
necessitarem, princípio insculpido no inciso LXXIV, artigo 5º, da Constituição Federal 
de 1988, bem como no artigo 141, do Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estado 
de São Paulo a prestação de assistência judiciária gratuita é feita pela Procuradoria 
Geral do Estado, através da Procuradoria de Assistência Judiciária, que mantém um 
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serviço especial de atendimento junto às Varas da Infância e da Juventude na Capital e 
no Interior através de suas Regionais.

8. ESTABELECIMENTOS PENAIS PARA MENORES.  

8.1. O que é? .

Fundação estadual do bem-estar do menor almeja cumprir as decisões da Vara 
da Infância e Juventude, elaborar, desenvolver e conduzir programas de atendimento 
integral, que incluem a profissionalização e a reintegração social do adolescente, 
selecionar e preparar pessoal técnico necessário à execução de seus programas e 
objetivos, e aprimorar a sua capacidade profissional, mantendo para isso atividades de 
formação contínua e aperfeiçoamento;

9. ESTRUTURA FÍSICA.

9.1. AMBIENTE FÍSICO E ALOJAMENTO

Os menores privados de liberdade têm direito a instalações e serviços que 
preencham todos os requisitos de saúde e dignidade humana.

A concepção dos estabelecimentos de detenção de menores e o ambiente físico 
devem estar à altura do objetivo de reabilitação ligado ao tratamento residencial, 
respeitando a necessidade de privacidade dos menores, de estímulos sensoriais e 
oferecendo oportunidades de associação com outros jovens e a participação em 
desportos, exercício físico e atividades de tempos livres. A concepção e a estrutura dos 
estabelecimentos de detenção de menores deve ser de molde a minimizar o risco de 
incêndio e a assegurar a evacuação segura das instalações. Deve haver um sistema de 
alarme eficiente, em caso de fogo, assim como processos formais e experimentados que 
permitam a segurança dos menores. As instalações de detenção não devem ser 
localizadas em áreas onde existam conhecidos riscos para a saúde e outros perigos.

As acomodações para dormir devem ser normalmente constituídos por 
dormitórios para pequenos grupos ou quartos individuais, tendo em conta os padrões 
locais. Durante as goras de sono, deve haver uma vigilância regular e discreta de todas 
as áreas onde dormem os detidos, quartos individuais e dormitórios de grupo, a fim de 
assegurar a proteção de cada menor. Cada jovem deve receber, de acordo com os 
padrões locais ou nacionais, roupa de cama suficiente e individual, que deve estar limpa 
quando é entregue, mantida em boa ordem e mudada com a freqüência para assegurar a 
sua higiene.

As instalações sanitárias devem ser de um nível adequado e estar localizados 
de forma a permitir que cada menor possa satisfazer as suas necessidades físicas com 
privacidade e de um modo limpo e decente.

A posse de objetos pessoais é um elemento básico do direito à privacidade e é 
essencial ao bem-estar psicológico do menor, O direito dos menores possuírem objetos 
pessoais e disporem de lugares adequados para os guardar deve ser integralmente 
reconhecido e respeitado. Os objetos pessoais que o jovem não quer ter consigo, ou que 
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são confiscados, devem ser colocados em lugar seguro. Será feito um inventário desses 
bens que deve ser assinado pelo menor. Devem ser tomada providências para os manter 
em boas condições. Todos esses artigos e dinheiro devem ser restituídos ao menor 
quando esta é libertado, exceto se esse menor for autorizado a gastar o dinheiro ou a 
enviar esse dinheiro ou artigos para fora da instituição. Se um menor recebe, ou é 
encontrado na posse de qualquer medicamento, o médico deve decidir-se sobre o uso 
que deve ser feito dele.

Na medida do possível, os menores devem ter o direito a usar as suas próprias 
roupas. Os estabelecimentos devem assegurar que cada menor tenha roupa pessoal 
adequada ao clima e suficiente para manter em bom estado de saúde e que, de modo 
algum, seja degradante ou humilhante. Os menores que saiam do estabelecimento ou 
que, por qualquer razão sejam autorizados a abandoná-lo, devem ser autorizados a usar 
as suas próprias roupas.

Cada estabelecimento assegurará que todos os menores recebam alimentação 
convenientemente preparada e servida às horas normais das refeições e de qualidade e 
quantidade que satisfaça as normas dietéticas, de higiene e de saúde e, tanto quanto 
possível, requisitos religiosos e culturais. Água potável deve estar à disposição de todos 
os menores em qualquer momento.

10. ADMINISTRATIVA.

10.1. A ADMINISTRAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE MENORES

Todos os relatórios, incluindo os autos processuais, registros médicos e registros de 
processos disciplinares e outros documentos relativos à forma, conteúdo e 
pormenores do tratamento devem ser arquivados num processo individual e 
confidencial, que deve ser mantido atualizado, ser acessível unicamente a pessoas 
autorizadas e ser classificado de tal modo que possa ser facilmente compreendido. 
Sempre que possível, os menores devem ter o direito de contestar qualquer fato ou 
opinião contida no seu processo, de modo a permitir a retificação de declarações 
inadequadas, infundadas ou injustas. Com vista ao exercício deste direito, devem 
estabelecer-se procedimentos que autorizem uma terceira parte a ter acesso ao 
processo ou a consultá-lo quando requerido. Depois de sua libertação, os processos 
dos menores serão selados e, em tempo apropriado, distribuídos.

Nenhum menor deve ser admitido num estabelecimento sem uma ordem de 
detenção válida emanada de uma autoridade judicial, administrativa ou outra autoridade 
pública. Os pormenores desta decisão devem dar imediatamente entrada no registro. 
Nenhum menor deve ser detido em qualquer estabelecimento quando tal registro não 
exista.

11. ADMISSÃO, REGISTRO E TRANSFERÊNCIA

Em qualquer local em que se encontrem menores detidos, deve ser mantido 
um registro completo e seguro das seguintes informações relativas a cada menor 
admitido:

a) Informação sobre a identidade do menor;
b) Os fatos e os motivos da detenção e a autoridade que a ordenou;
c) O dia e hora da admissão, transferência ou libertação;
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d) Pormenores dos problemas conhecidos de saúde física ou mental, incluindo 
o abuso de droga e álcool.

As informações relativas à admissão, lugar e detenção, transferência e 
libertação devem ser fornecidas sem demora aos pais e tutores ou ao parente mais 
próximo do menor.

Tão depressa quanto possível após a admissão, devem ser elaborados 
relatórios contendo informações relevantes sobre a situação pessoal e o caso de cada 
menor e submetidos à administração.

Na admissão, deve ser dada a todos os menores uma cópia das regras que 
regem o estabelecimento de detenção e uma descrição escrita dos seus direitos e 
obrigações numa linguagem que ele possam perceber, assim como o endereço das 
autoridades competentes para receberem queixas e das entidades e organizações 
públicas e privadas que fornecem assistência legal. Para os menores analfabetos e para 
os menores que não compreendam o idioma em que as informações são fornecidas, 
deverá assegurar-se a sua transmissão de modo a tornar possível a sua completa 
compreensão.

Todos os menores devem ser ajudados a compreender os regulamentos que 
regem a organização interna do estabelecimento, os fins e a metodologia do tratamento 
dispensado, as regras disciplinares, os meios autorizados de obtenção de informação e 
de elaboração de queixas, e todos e quaisquer pontos que sejam necessários para 
conseguir a percepção completa dos seus direitos e obrigações durante a detenção.

O transporte dos menores processar-se-á a expensas da administração, em 
transporte com ventilação e luz adequadas, em condições que não os submetam, de 
qualquer modo, a situações duras ou indignas. Os menores não devem ser transferidos 
arbitrariamente de um estabelecimento para outro.

12. MAUS TRATOS.

12.1. LIMITAÇÃO À COAÇÃO FÍSICA E AO USO DA FORÇA

O recurso a instrumentos de coação e à força para qualquer fim deve ser 
proibido, exceto nas condições da regra .

Os instrumentos de coação e o uso da força só podem ser usados em casos 
excepcionais, quando o recurso a outros métodos de controle se tiver revelado 
inoperante, e só nos termos explicitamente autorizados e especificados na lei e 
regulamentos. Não devem causar humilhação ou degradação e devem ser usados 
restritivamente e a penas durante o período estritamente necessário. Por ordem do 
diretor da administração, estes instrumentos podem ser empregados para impedir o 
ovem de se ferir a si mesmo, ferir outros ou causar séria destruição de propriedade. em 
tais circunstâncias, o diretor deve consultar imediatamente o médico e outro pessoal 
relevante e participar o caso à autoridade administrativa hierarquicamente superior.
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13. CUIDADOS MÉDICOS

Todos os jovens deverão receber cuidados médicos adequados, tanto 
preventivos como terapêuticos, incluindo cuidados de estomatologia, oftalmologia e de 
saúde mental, assim como produtos farmacêuticos e dietas especiais, de acordo com a 
prescrição médica. Todos estes cuidados médicos devem, sempre que possível, se 
proporcionado aos menores detidos através das instituições e serviços de saúde 
apropriados da comunidade na qual o estabelecimento de detenção encontra-se situado, 
de modo a prevenir a estigmatização do menor e a promover o respeito próprio e a 
integração na comunidade.

Todos os jovens têm o direito de ser examinados por um médico 
imediatamente após sua admissão no estabelecimento de detenção, com o fim de se 
registrar qualquer prova de mais tratos anteriores e identificar qualquer problema físico 
ou mental que requeira atenção médica.

Os serviços médicos fornecidos aos menores devem procurar detectar e tratar 
qualquer doença física e mental ou outra, e o abuso de substâncias que possam 
constituir obstáculo à inserção do menor na sociedade. Todos os estabelecimentos de 
detenção de menores deverão ter acesso imediato a meios e equipamentos médicos 
apropriados ao número e necessidades dos seus residentes e estar dotados de pessoal 
formado em cuidados preventivos de saúde e em emergências médicas. Qualquer jovem 
que esteja doente, que se queixe de doença ou demonstre sintomas de dificuldades 
físicas ou mentais, deve ser prontamente examinado por um médico.

Qualquer médico que tenha razão para crer que a saúde física ou mental de um 
jovem tem sido ou será perniciosamente afetada pela detenção prolongada, por uma 
greve de fome ou qualquer condição da detenção, deve relatar este fato imediatamente 
ao diretos do estabelecimento em causa e à autoridade independente responsável pela 
proteção do bem-estar dos menores.

Um menor que sofre de doença mental deve ser tratado numa instituição 
especializada sob supervisão médica independente. Devem ser feitas diligências, junto 
das instituições apropriadas, para assegurar a continuação dos cuidados de saúde mental 
depois da libertação.

Os estabelecimentos de detenção de menores devem adotar programas 
especializados de prevenção do abuso de drogas, bem como programas de reabilitação, 
a ser administrados por pessoal qualificado. Estes programas devem ser adaptados à 
idade, sexo e outras características dos menores a que dizem respeito; instalações e 
serviços de desintoxicação apetrechados com pessoal qualificado devem ser postos à 
disposição dos menores dependentes de droga ou álcool.

Os medicamentos só devem ser administrados para tratamentos médicos 
necessários e, quando possível, depois de ser obtido o consentimento esclarecido do 
menor em causa. Em especial, não devem ser administrados com vista a provocar 
ilicitamente informações ou uma confissão, como castigo ou como meio repressivo. Os 
menores nunca devem ser cobaias no uso experimental de fármacos ou tratamentos. A 
administração de qualquer fármaco deve sempre ser autorizada e efetuada por pessoal 
médico qualificado.
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14. REBELIÕES.

A dura realidade veiculada pela imprensa nacional revela a ineficácia das 
medidas sócio-educativas intentadas pela Instituição, denunciando, ademais, práticas de 
torturas e maus-tratos perpetrados pelos monitores da FEBEM (Fundação Estadual do 
Bem-Estar do Menor) contra os menores que eles deveriam ajudar. 

Mauro Júnior 

“ Febem: a bomba que pode explodir a qualquer momento.

O estado de São Paulo tem mais de 4 mil 
adolescentes internos, o maior número do país. 
Mais de mil estão no Quadrilátero do Tatuapé. 
Até o ano passado, outros 600 ficavam no 
Complexo Imigrantes. Após sua desativação, 
causada pela destruição das instalações em uma 
rebelião, eles foram transferidos para presídios 
adultos, como o Cadeião de Santo André, o de 
Pinheiros, Complexo do Carandiru e o de Franco 

da Rocha. "Em São Paulo, a lei é totalmente descumprida", denuncia incansavelmente 
o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Menor. A rotina nas unidades da Febem 
(Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor) são a superlotação, os maus-tratos, a 
intimidação e a ausência de atendimento socioeducativo.”.
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DISPOSIÇÕES CONCLUSIVAS

Da averiguação em torno do direito à integridade física, resulta claro seu
conteúdo moral e ético, a ponto de, sob alguns enfoques, ser tormentosa a sua 
decantação como uma categoria pertencente ao ordenamento jurídico, e não a 
qualquer impulso ou força primal e pré-legal. Dificuldade, aliás, plenamente 
justificável em razão da forma em o governo vem mostrando seu interesse em melhorar 
seus estabelecimentos penais. 

De qualquer forma, esperamos que este artigo venha elucidar dúvidas e venha 
aguçar o pensamento crítico do leitor fazendo-o refletir sobre os aspectos e tipos de 
soluções cabíveis ao problema que infelizmente o sistema carcerário do menor no 
Brasil vem enfrentando. Estes lugares não estão seguindo nenhuma forma certa de 
dirigir este tipo de instituição como está exposto nas leis. Queremos mostra que 
devemos mudar logo esta situação por que estes adolescentes que são o futuro desta 
nação, já que a violência já esta quase dominando este país. Começando a cuidar e 
instruir estes jovens, podemos dar um futuro muito diferente. Esperamos que todos 
tenham a mesma visão ou uma visão melhor que a nossa para poder dar um pouco mas 
de educação a esta sociedade esquecida.
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