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Tendo em mente que, como indicado na Declaração sobre os Direitos da Criança,
\
7'.
cri.ança, em r~~o ~e s~ falta de ~ m~~i?ade fisic.a e mental, nec~ssita pro~eção e '~.
..:./!/
CUIdados espeCIaIS, mclUIndo proteçao JundIca apropnada antes e depOIS do nascImento;
~lCfJ l;r5,~,
Relembrando as disposições da Declaração sobre os Princípios Sociais e Jurídicos
Relativos à Proteção e ao Bem-Estar da Criança, com especial referência à adoção e à
colocação em lares de adoção em âmbito nacional e internacional (Resolução da
Assembléia Geral n.O 41/85, de 3 de Dezembro de 1986), as Regras Padrão Mínimas
para a Administração da Justiça Juvenil das Nações Unidas ("As Regras de Pequim") e
a Declaração sobre a Proteção da Mulher e da Criança em Situações de Emergência e de
Conflito Armado;
Reconhecendo que em todos os países do mundo há crianças que vivem em condições
excepcionalmente difíceis, que tais crianças necessitam considerações especial;
Levando em devida conta a importância das tradições e dos valores culturais de cada
povo para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança;
Reconhecendo a importância da cooperação internacional para a melhoria das condições
de vida das crianças em todos os países, em particular nos países em desenvolvimento;
Acordam o seguinte:

PARTE]
Artigo 1
Para os efeitos da presente Convenção, entende-se por criança todo ser humano menor
de 18 anos de idade, salvo se, em conformidade com a lei aplicável à criança, a
maioridade seja alcançada antes.

Artigo 2
1. Os Estados - partes respeitarão os direitos previstos nesta Convenção e os
assegurarão a toda criança sujeita à sua jurisdição, sem discriminação de qualquer tipo,
independentemente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem
nacional, étnica ou social, posição econômica, impedimentos físicos, nascimento ou
qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.
2. Os Estados
partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que a
criança seja protegida contra todas as formas de discriminação ou punição baseadas na
condição, nas atividades, opiniões ou crenças, de seus pais, representantes legais ou
familiares.

Artigo 3
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to?as as medidas relativas
tomadas por
de bem
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SOCIal publIcas ou pnvadas, tnbunals, autondades admmlstratlvas ou órgão~ . -:;
legislativos, terão consideração primordial os interesses superiores da criança.
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2. Os Estados-partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e os cuidados
necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os direitos e deveres dos pais, dos tutores
ou de outras pessoas legalmente responsáveis por ela e, para este propósito, tomarão
todas as medidas legislativas e administrativas apropriadas.
3. Os Estados - partes assegurarão que as instituições, serviços e instalações
responsáveis pelos cuidados ou proteção das crianças conformar-se-ão com os padrões
estabelecidos pelas autoridades competentes, particularmente no tocante à segurança e à
saúde das crianças, ao número e à competência de seu pessoal, e à existência de
supervisão adequadas.
Artigo 4

Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas, administrativas, legislativas e
outras, para a implementação dos direitos reconhecidos nesta Convenção. Com relação
aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados-partes tomarão tais medidas no
alcance máximo de seus recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da
cooperação internacional.
Artigo 5

Os Estados-partes respeitarão as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais ou,
conforme o caso, dos familiares ou da comunidade, conforme os costumes locais, dos
tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis pela criança, de orientar e instruir
apropriadamente a criança de modo consistente com a evolução de sua capacidade, no
exercício dos direitos reconhecidos na presente Convenção.
Artigo 6

1. Os Estados-partes reconhecem que toda criança tem o direito inerente à vida.
2. Os Estados-partes assegurarão ao máximo a sobrevivência e o desenvolvimento da
criança.
Artigo 7

1. A criança será registrada imediatamente após o seu nascimento e terá, desde o seu
nascimento, direito a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, direito
de conhecer seus pais e ser cuidada por eles.
2. Os Estados-partes assegurarão a implementação desses direitos, de acordo com suas
leis nacionais e suas obrigações sob os instrumentos internacionais pertinentes, em
particular se a criança se tomar apátrida.
Artigo 8

.......

",1

.~~~~~~:~'""

'''r''~''''
rP'

'.\, . "

".
~.. r
t1.
( ::;1
AV .
.1. O~ Estad?s-par::es se co~pro?Ietem a respeitar o direito da criança, de preservar s~:, \ ..; U ' :
ld~ntIda~e, mcl~sl~e a.~a~lOnahdade, o nome e as relações familiares, de acordo com" ~~.
~
leI, sem mterferenclas IllcItas.
~~...,'/'
~~~ ..((,i'''.-:''~.

2. No caso de uma criança se vir ilegalmente privada de algum ou de todos os elementos
constitutivos de sua identidade, os Estados-partes fomecer-Ihe-ão assistência e proteção
apropriadas, de modo que sua identidade seja prontamente restabelecida.

Artigo 9
1. Os Estados-partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra
a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades
competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais
cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação
pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre
maus - tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma
decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.
2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no
parágrafo 1° do presente artigo, todas as partes interessadas terão a oportunidade de
participar e de manifestar suas opiniões.
3. Os Estados-partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de
ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a
menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança.
4. Quando essa separação ocorrer em virtude de uma medida adotada por um Estado
parte, tal como detenção, prisão, exílio, deportação ou morte (inclusive falecimento
decorrente de qualquer causa enquanto a pessoa estiver sob a custódia do Estado) de um
dos pais da criança, ou de ambos, ou da própria criança, o Estado - parte, quando
solicitado, proporcionará aos pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar,
informações básicas a respeito do paradeiro do familiar ou familiares ausentes, a não ser
que tal procedimento seja prejudicial ao bem estar da criança. Os Estados - partes se
certificarão, além disso, de que a apresentação de tal petição não acarrete, por si só,
conseqüências adversas para a pessoa ou pessoas interessadas.

Artigo 10
1. Em conformidade com a obrigação dos Estados-partes sob o artigo 9°, parágrafo 1°,
os pedidos de uma criança ou de seus pais para entrar ou sair de um Estado-parte, no
propósito de reunificação familiar, serão considerados pelos Estados-partes de modo
positivo, humanitário e rápido. Os Estados-partes assegurarão ademais que a
apresentação de tal pedido não acarrete quaisquer conseqüências adversas para os
solicitantes ou para seus familiares.
2. A criança cujos pais residam em diferentes Estados-partes terá o direito de manter
regularmente, salvo em circunstâncias excepcionais, relações pessoais e contatos diretos
com ambos os pais. Para este fim e de acordo com a obrigação dos Estados-partes sob o
artigo 9°, parágrafo 2°, os Estados-partes respeitarão o direito da criança e de seus pais
de deixarem qualquer país, incluindo o próprio, e de ingressar no seu próprio país. O
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os demais direitos reconhecidos na presente Convenção.
Artigo 11

1. Os Estados-partes tomarão medidas para combater a transferência ilícita de crianças
para o exterior e a retenção ilícita das mesmas no exterior.
2. Para esse fim, os Estados-partes promoverão a conclusão de acordos bilaterais ou
multilaterais ou a adesão a acordos já existentes.
Artigo 12

1. Os Estados-partes assegurarão à criança, que for capaz de formar seus próprios
pontos de vista, o direito de exprimir suas opiniões livremente sobre todas as matérias
atinentes à criança, levando-se devidamente em conta essa opiniões em função da idade
e maturidade da criança.
2. Para esse fim, à criança será, em particular, dada a oportunidade de ser ouvida em
qualquer procedimento judicial ou administrativo que lhe diga respeito, diretamente ou
através de um representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras
processuais do direito nacional.
Artigo 13

1. A criança terá o direito à liberdade de expressão; este direito incluirá a liberdade de
buscar, receber e transmitir informações e idéias de todos os tipos, independentemente
de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes ou por qualquer
outro meio da escolha da criança.
2. O exercício desse direito poderá sujeitar-se a certas restrições, que serão somente as
previstas em lei e consideradas necessárias:
•
•

ao respeito dos direitos e da reputação de outrem;
à proteção da segurança nacional ou da ordem pública (ordre public), ou da
saúde e moral públicas

Artigo 14

1. Os Estados-partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, de
consciência e de crença.
2. Os Estados-partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, quando for o caso, dos
representantes legais, de orientar a criança no exercício do seu direito de modo
consistente com a evolução de sua capacidade.
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3. A liberdade de professar sua religião ou crenças sujeitar-se-á somente às limitaç
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Artigo 15

1. Os Estados-partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de associação e à
liberdade de reunião pacífica.
2. Nenhuma restrição poderá ser imposta ao exercício desses direitos, a não ser as que,
em conformidade com a lei, forem necessárias em uma sociedade democrática, nos
interesses da segurança nacional ou pública, ordem pública (ordre public) , da proteção
da saúde ou moral públicas, ou da proteção dos direitos e liberdades de outrem.

Artigo 16
1. Nenhuma criança será sujeita a interferência arbitrária ou ilícita em sua privacidade,
família, lar ou correspondência, nem a atentados ilícitos à sua honra e reputação.
2. A criança tem direito à proteção da lei contra essas interferências ou atentados.

Artigo 17
Os Estados-partes reconhecem a importante função exercida pelos meios de
comunicação de massa e assegurarão que a criança tenha acesso às informações e dados
. de diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente os voltados à promoção de
seu bem-estar social, espiritual e moral e saúde física e mental. Para este fim., os
Estados-partes:
•

•

•
•

•

encorajarão os meios de comunicação a difundir informações e dados de
beneficio social e cultural à criança e em conformidade com o espírito do artigo
29;
promoverão a cooperação internacional na produção, intercâmbio e na difusão
de tais informações e dados de diversas fontes culturais, nacionais e
internacionais;
encorajarão a produção e difusão de livros para criança;
incentivarão os órgãos de comunicação a ter particularmente em conta as
necessidades lingüísticas da criança que pertencer a uma minoria ou que for
indígena;
promoverão o desenvolvimento de diretrizes apropriadas à proteção da criança
contra informações e dados prejudiciais ao seu bem-estar, levando em conta as
disposições dos artigos 13 e 18.

Artigo 18

1. Os Estados-partes envidarão os maiores esforços para assegurar o reconhecimento do
princípio de que ambos os pais têm responsabilidades comuns na educação e
desenvolvimento da criança. Os pais e, quando for o caso, os representantes legais têm a
responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Os
interesses superiores da criança constituirão sua preocupação básica.
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2. Para o propósito de .?arantir:
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mstltUlçoes e servIços para o cUIdado das cnanças.
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3. Os Estados-partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as
crianças, cujos pais trabalhem, tenham o direito de beneficiar-se de serviços de
assistência social e creches a que fazem jus.
Artigo 19

1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e
educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência
física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive
abuso sexual, enquanto estiver sob a guarda dos pais, do representante legal ou de
qualquer outra pessoa responsável por ela.
2. Essas medidas de proteção deverão incluir, quando apropriado, procedimentos
eficazes para o estabelecimento de programas sociais que proporcionem uma assistência
adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, assim como outras formas
de prevenção e identificação, notificação, transferência a uma instituição, investigação,
tratamento e acompanhamento posterior de caso de maus tratos a crianças acima
mencionadas e, quando apropriado, intervenção judiciária.
Artigo 20

Toda criança, temporária ou permanentemente privada de seu ambiente familiar, ou
cujos interesses exijam que não permaneça nesse meio, terá direito à proteção e
assistência especiais do Estado.
2. Os Estados-partes assegurarão, de acordo com suas leis nacionais, cuidados
alternativos para essas crianças.
3. Esses cuidados poderão incluir, inter alia, a colocação em lares de adoção, a Kafalah
do direito islâmico, a adoção ou, se necessário, a colocação em instituições adequadas
de proteção para as crianças. Ao se considerar soluções, prestar-se-á a devida atenção à
conveniência de continuidade de educação da criança, bem como à origem étnica,
religiosa, cultural e lingüística da criança.
Artigo 21

Os Estados-partes que reconhecem ou permitem o sistema de adoção atentarão para o
fato de que a consideração primordial seja o interesse maior da criança. Dessa forma,
atentarão para que :
•

a adoção da criança seja autorizada apenas pelas autoridades competentes, as
quais determinarão, consoante as leis e os procedimentos cabíveis e com base
em todas as informações pertinentes e fidedignas, que a adoção é admissível em
vista da situação jurídica da criança com relação a seus pais, parentes e
representantes legais e que, caso solicitado, as pessoas interessadas tenham
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dado, com conhecimento de causa, ,s,:u consentimento à adoção, com
assessoramento que possa ser necessano;
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cUldar da cnança, no caso em que a mesma não possa ser colocada em lar d~';';'''"
adoção ou entregue a uma família adotiva ou não logre atendimento adequado
em seu país de origem;
a criança adotada em outro país goze de salvaguardas e nonnas equivalentes às
existentes em seu país de origem com relação a adoção;
todas as medidas apropriadas sejam adotadas, a fim de garantir que, em caso de
adoção em outro país, a colocação não pennita beneficios financeiros aos que
dela participem;
quando necessário, promovam os objetivos do presente artigo mediante ajustes
ou acordos bilaterais ou multilaterais, e envidem esforços, nesse contexto, com
vistas a assegurar que a colocação da criança em outro país seja levada a cabo
por intennédio das autoridades ou organismos competentes.

Artigo 22

1. Os Estados-partes adotarão medidas pertinentes para assegurar que a criança que
tente obter a condição de refugiada, ou que seja considerada como refugiada de acordo
com o direito e os procedimentos internacionais ou internos aplicáveis, receba, tanto no
caso de estar sozinha como acompanhada por seus pais ou por qualquer outra pessoa, a
proteção e a assistência humanitária adequadas a fim de que possa usufruir dos direitos
enunciados na presente Convenção e em outros instrumentos internacionais de direitos
humanos ou de caráter humanitário nos quais os citados Estados sejam partes.
2. Para tanto, os Estados-partes cooperarão, da maneira como julgarem apropriada, com
todos os esforços das Nações Unidas e demais organizações inter governamentais
competentes, ou organizações não - governamentais que cooperem com as Nações
Unidas, no sentido de proteger e ajudar a criança refugiada, e de localizar seus pais ou
membros da familia, a fim de obter infonnações necessárias que permitam sua reunião
com a família. Quando não for possível localizar nenhum dos pais ou membros da
família, será concedida à criança a mesma proteção outorgada a qualquer outra criança
privada pennanentemente ou temporariamente de seu ambiente familiar, seja qual for ó
motivo, confonne o estabelecido na presente Convenção.
Artigo 23

1. Os Estados-partes reconhecem que a criança portadora de deficiências fisicas ou
mentais deverá desfrutar de uma vida plena e decente em condições que garantam sua
dignidade, favoreçam sua autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade.
2. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança deficiente de receber cuidados
especiais e, de acordo com os recursos disponíveis e sempre que a criança ou seus
responsáveis reunam as condições requeridas, estimularão e assegurarão a prestação de
assistência solicitada, que seja adequada ao estado da criança e às circunstâncias de seus
pais ou das pessoas encarregadas de seus cuidados.
3. Atendendo às necessidades especiais da criança deficiente, a assistência prestada,
confonne disposto no parágrafo 2.° do presente artigo, será gratuita sempre que
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possível, levan~o-se em consideração a situação econômica dos pais ou das pessoas
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emprego e às oportunidades de lazer, de maneira que a criança atinja a mais completa~~ ,
integração social possível e o maior desenvolvimento cultural e espiritual.
~---4. Os Estados-partes promoverão, com espírito de cooperação internacional, um
intercâmbio adequado de informações nos campos da assistência médica preventiva e
do tratamento médico, psicológico e funcional das crianças deficientes, inclusive a
divulgação de informação a respeito dos métodos de reabilitação e dos serviços de
ensino e formação profissional, bem como o acesso a essa informação, a fim de que os
Estados-partes possam aprimorar sua capacidade e seus conhecimentos e ampliar sua
experiência nesses campos. Nesse sentido, serão levadas especialmente em conta as
necessidades dos países em desenvolvimento.
Artigo 24

1. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão
possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à recuperação
da saúde. Os Estados-partes envidarão esforços no sentido de assegurar que nenhuma
criança se veja privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.
2. Os Estados-partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em especial, adotarão
as medidas apropriadas com vista a:
•
•
•

•
•

•

reduzir a mortalidade infantil;
assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a
todas as crianças, dando ênfase aos cuidados básicos de saúde;
combater as doenças e a desnutrição, dentro do contexto dos cuidados básicos de
saúde mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento
de alimentos nutritivos e de água potável, tendo em vista os perigos e riscos da
poluição ambiental;
assegurar às mães adequada assistência pré-natal e pós-natal;
assegurar que todos os setores da sociedade e em especial os pais e as crianças,
conheçam os princípios básicos de saúde e nutrição das crianças, as vantagens
da amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e das medidas de
prevenção de acidentes, e tenham acesso à educação pertinente e recebam apoio
para aplicação desses conhecimentos;
desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais e a educação
e serviços de planejamento familiar.

3. Os Estados-partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas paraabolir práticas
tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da criança.
4. Os Estados-partes se comprometem a promover e incentivar a cooperação
internacional com vistas a lograr progressivamente, a plena efetivação do direito
reconhecido no presente artigo. Nesse sentido, será dada atenção especial às
necessidades dos países em desenvolvimento.
Artigo 25
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tratamento de saúde física ou mental, a um exame periódico de avaliação do tratazrlenio
ao qual está sendo submetido e de todos os demais aspectos relativos à sua internaçã~~ ~\.
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1. Os Estados-partes reconhecerão a todas as crianças o direito de usufruir da
previdência social, inclusive do seguro social, e adotarão as medidas necessárias para
lograr a plena consecução desse direito, em conformidade com a legislação nacional.
2. Os benefícios deverão ser concedidos, quando pertinentes, levando-se em
consideração os recursos e a situação da criança e das pessoas responsáveis pelo seu
sustento, bem como qualquer outra consideração cabível no caso de uma solicitação de
benefícios feita pela criança ou em seu nome.

Artigo 27
1. Os Estados-partes reconhecem o direito de toda criança a um nível de vida adequado
ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social.
2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarregadas, a responsabilidade primordial de
proporcionar, de acordo com suas possibilidades e meios financeiros, as condições de
vida necessárias ao desenvolvimento da criança.
3. Os Estados-partes, de acordo com as condições nacionais e dentro de suas
possibilidades, adotarão medidas apropriadas a fim de ajudar os pais e outras pessoas
responsáveis pela criança a tomar o efetivo esse direito e, caso necessário,
proporcionarão assistência material e programas de apoio, especialmente no que diz
respeito à nutrição, ao vestuário e à habitação.
4. Os Estados-partes tomarão todas as medidas adequadas para assegurar o pagamento
da pensão alimentícia por parte dos pais ou de outras pessoas financeiramente
responsáveis pela criança, quer residam no Estado-parte quer no exterior. Nesse sentido,
quando a pessoa que detém a responsabilidade financeira pela criança residir"em Estado
diferente daquele onde mora a criança, os Estados-partes promoverão a adesão a
acordos internacionais ou a conclusão de tais acordos, bem como a adoção de outras
medidas apropriadas.

Artigo 28
LOs Estados-partes reconhecem o direito da criança à educação e, a fim de que ela
possa exercer progressivamente e em igualdade de condições esse direito, deverão
especialmente:
•
•

tomar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente a todos;
estimular o desenvolvimento do ensino secundário em suas diferentes formas,
inclusive o ensino geral e profissionalizante, tomando-o disponível e acessível a
todas as crianças, e adotar medidas apropriadas tais como a implantação do
ensino gratuito e a concessão de assistência financeira em caso de necessidade;
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índice de evasão escolar.
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2. Os Estados-partes adotarão todas as medidas necessanas para assegurar que a
disciplina escolar seja ministrada de maneira compatível com a dignidade humana da
criança e em conformidade com a presente Convenção.
3. Os Estados-partes promoverão e estimularão a cooperação internacional em questões
relativas à educação, especialmente visando a contribuir para eliminação da ignorância e
do analfabetismo no mundo e facilitar o acesso aos conhecimentos científicos e técnicos
e aos métodos modernos de ensino. A esse respeito, será dada atenção especial às
necessidades dos países em desenvolvimento.
Artigo 29

1. Os Estados-partes reconhecem que a educação da criança deverá estar orientada no
sentido de:
a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança e
todo o seu potencial;
b) imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem
como aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas;
c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à sua própria identidade cultural, ao seu
idioma e seus valores, aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país
de origem e aos das civilizações diferentes da sua;
d) preparar a criança para assumir uma vida responsável em uma sociedade livre, com
espírito de compressão, paz, tolerância, igualdade de sexos e amizade entre todos os
povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena;
e) imbuir na criança o respeito ao meio ambiente.
2. Nada do disposto no presente artigo ou no artigo 28 será interpretado de modo a
restringir a liberdade dos indivíduos ou das entidades de criar e dirigir instituições de
ensino, desde que sejam respeitados os princípios enunciados no parágrafo lOdo
presente artigo e que a educação ministrada em tais instituições esteja de acordo com os
padrões mínimos estabelecidos pelo Estado.
Artigo 30

Nos Estados-partes onde existam minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, ou pessoas
de origem indígena, não será negado a uma criança que pertença a tais minorias ou que
seja indígena o direito de, em comunidade com os demais membros de seu grupo, ter

\

sua própria cultura, professar e praticar sua própria religião
idioma.
Artigo 31

1. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao
divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre
participação na vida cultural e artística.
2. Os Estados-partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar
plenamente da vida cultural e artística e encorajarão a criação de oportunidades
adequadas, em condições de igualdade, para que participem da vida cultural, artística,
recreativa e de lazer.
Artigo 32

1. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a
exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser
perigoso ou interferir em sua educação, ou seja nocivo para saúde ou para seu
desenvolvimento fisico, mental, espiritual, moral ou social.
2. Os Estados-partes adotarão medidas legislativas, administrativas, SOCIaiS e
educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e
levando em consideração as disposições pertinentes de outros instrumentos·
internacionais, os Estados-partes deverão em particular:
a) estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos;
b) estabelecer regulamentação apropriada relativa a horários e condições de emprego;
c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de assegurar o
cumprimento efetivo do presente artigo.
Artigo 33

Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas inclusive medidas legislativas,
administrativas, sociais e educacionais para proteger a criança contra o uso ilícito de
drogas e substâncias psicotrópicas descritas nos tratados internacionais pertinentes e
para impedir que crianças sejam utilizadas na produção e no tráfico ilícito dessas
. substâncias.
Artigo 34

Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de
exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-partes tomarão, em especial, todas
as medidas de caráter nacional, bilateral e muiltilateral que sejam necessárias para
impedir:
•

o incentivo ou coação para que uma criança se dequique a qualquer atividade
sexual ilegal;
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•
•

a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;
a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.

Artigo 35
Os Estados-partes tomarão todas as medidas de caráter nacional, bilateral ou multilateral
que sejam necessárias para impedir o seqüestro, a venda ou o tráfico de crianças para
qualquer fim ou sob qualquer forma.
Artigo 36

Os Estados-partes protegerão a criança contra todas as demais formas de exploração que
sejam prejudiciais a qualquer aspecto de seu bem-estar.

Artigo 37
Os Estados-partes assegurarão que:
•

•

•

•

nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes. Não será imposta a pena de morte, nem a
prisão perpétua, sem possibilidade de livramento, por delitos cometidos por
menores de dezoito anos de idade.
nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A
detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança, será efetuada em conformidade
com a lei e apenas como último recurso, e durante o mais breve período de
tempo que for apropriado.
toda criança privada da liberdade seja tratada com humildade e o respeito que
merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as
necessidades de uma pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada de
sua liberdade ficará separada de adultos, a não ser que tal fato seja considerado
contrário aos melhores interesses da criança, e terá direito a manter contato com
sua família por meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias
excepClOnalS.
toda criança privada sua liberdade tenha direito a rápido acesso a assistência
jurídica e a qualquer outra assistência adequada, bem como direito a impugnar a
legalidade da privação de sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade
competente, independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal
ação.

Artigo 38
1. Os Estados-partes se comprometem a respeitar e a fazer com que sejam respeitadas as
normas do Direito Internacional Humanitário aplicáveis em casos de conflitos armado,
no que digam respeito às crianças.
2. Os Estados-partes adotarão todas as medidas possíveis, a fim de assegurar que todas
as pessoas que ainda não tenham completado quinze anos de idade não participem
diretamente de hostilidades.
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3. Os Estados-partes abster-se-ão de recrutar pessoas que não tenham completa~~f
1',
quinze anos de idade p~a servir em suas Forças Armadas. Caso rec~utem pessoas iie1~~
tenham completado qUInze anos mas que tenham menos de dezOIto anos devetã0 V
/
procurar dar prioridade ao de mais idade.
'
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4. Em conformidade com suas obrigações, de acordo com o Direito Internacional
Humanitário para proteção da população civil durante os conflitos armados, os Estadospartes adotarão todas as medidas necessárias a fim de assegurar a proteção e o cuidado
das crianças afetadas por um conflito armado.

Artigo 39
Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para estimular a recuperação
fisica e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de: qualquer forma de
abandono, exploração ou abuso; tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes; ou conflitos armados. Essa recuperação e reintegração serão
efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da
criança.

Artigo 40
1. Os Estados-partes reconhecem o direito de toda criança, de quem se alegue ter
infringido as leis penais ou a quem se acuse ou declare culpada de ter infringido as leis
penais, de ser tratada de modo a promover e estimular seu sentido de dignidade e de
valor, e a fortalecer o respeito da criança pelos direitos humanos e pelas liberdades
fundamentais de terceiros, levando em consideração a idade da criança e a importância
de se estimular sua reintegração e seu desempenho construtivo na sociedade.
2. Nesse sentido, e de acordo com as disposições pertinentes dos instrumentos
internacionais, os Estados assegurarão, em particular:
a) que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido as leis penais, nem se acuse
ou declare culpada nenhuma criança de ter infringido essas leis, por atos ou omissões
que não eram proibidos pela legislação nacional ou pelo direito internacional no
momento em que foram cometidos;
b) que toda criança de quem se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse
de ter infringido essas leis goze, pelo menos, das seguintes garantias:
I) ser considerada inocente, enquanto não for comprovada sua culpa, conforme a lei;
11) ser informada sem demora e diretamente ou, quando for o caso, por intennédio de
seus pais ou de seus representantes legais, das acusações que pesam contra ela, e dispor
de assistência jurídica ou outro tipo de assistência apropriada para a preparação de sua
defesa;

IH) ter a causa decidida sem demora por autoridade ou órgão judicial competente,
independente e imparcial, em audiência justa conforme a lei, com assistência jurídica ou
outra assistência e, a não ser que seja considerado contrário aos melhores interesses da
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criança, levando em consideração especialmente sua idade e a de seus pais oJg ,;i
representantes legais;
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IV) não ser ~bri~ada a testemunhar ou se declarar culpada, e poder interrogar ou fazer ~~_
com que sejam mterrogadas as testemunhas de acusações, bem como poder obter a ' 
participação e o interrogatório de testemunhas em sua defesa, em igualdade e condições.
V) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa decisão e qualquer medida
imposta em decorrência da mesma submetidas a revisão por autoridade ou órgão
judicial competente, independente e imparcial, de acordo com a lei;
VI) contar com a assistência gratuita de um intérprete, caso a criança não compreenda
ou fale o idioma utilizado;
VII) ter plenamente respeitada sua vida privada durante todas as fases do processo.
3. Os Estados-partes buscarão promover o estabelecimento de leis, procedimentos,
autoridades e instituições específicas para as crianças de quem se alegue ter infringido
as leis penais ou que sejam acusadas ou declaradas culpadas de tê-las infringido, e em
particular :
•
•

o estabelecimento de uma idade mínima antes da qual se presumirá que a criança
não tem capacidade para infringir as leis penais;
a adoção, sempre que conveniente e desejável, de medidas para tratar dessas
crianças sem recorrer a procedimentos judiciais, contanto que sejam respeitados
plenamente os direitos humanos e as garantias legais.

4. Diversas medidas, tais como ordens de guarda, orientação e supervisão,
aconselhamento, liberdade vigiada, colocação em lares de adoção, programas de
educação e formação profissional, bem como outras alternativas à internação em
instituições, deverão estar disponíveis para garantir que as crianças sejam tratadas de
modo apropriado ao seu bem-estar e de forma proporcional às circunstâncias do delito.
Artigo 41

Nada do estipulado na presente Convenção afetará as disposições que sejam mais
convenientes para a realização dos direitos da criança e que podem constar:
•
•

das leis de um Estado-parte;
das normas de Direito Internacional vigente para esse Estado.

PARTE 11

Artigo 42
Os Estados-partes se comprometem a dar aos adultos e às crianças amplo conhecimento
dos princípios e disposições da Convenção, mediante a utilização de meios apropriados

e eficazes.

Artigo 43
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1. A fim de exammar os progressos realizados no cumprimento das obrigaçõ~ \ J
contraídas pelos Est~d?s-partes na. presente Convenção, de;erá ser constituído um~0r~-,
Comitê para os DIreitos da Cnança, que desempenhara as funções a seguir ,,~:c:-:</
determinadas.
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2. O Comitê estará integrado por dez especialistas de reconhecida integridade moral e
competência nas áreas cobertas pela presente Convenção. Os membros do Comitê serão
eleitos pelos Estados-partes dentre seus nacionais e exercerão suas funções a título
pessoal, tomando-se em devida conta a distribuição geográfica eqüitativa, bem como os
principais sistemas jurídicos.
3. Os membros do Comitê serão escolhidos, em votação secreta, de uma lista de pessoas
indicadas pelos Estados-partes. Cada Estado-parte poderá indicar uma pessoa dentre os
cidadãos de seu país.
4. A eleição inicial para o Comitê será realizada, no mais tardar, seis meses após a
entrada em vigor da presente Convenção e, posteriormente, a cada dois anos. No
mínimo quatro meses antes da data marcada para cada eleição, o Secretário Gerar das
Nações Unidas enviará uma carta aos Estados-partes, convidando-os a apresentar suas
candidaturas em um prazo de dois meses. O Secretário Geral elaborará posteriormente
uma lista da qual farão parte, em ordem alfabética, todos os candidatos indicados e os
Estados-partes que os designaram e submeterá a mesma aos Estados-partes na
Convenção.
5. As eleições serão realizadas em reumoes dos Estados-partes convocadas pelo
Secretário Geral na sede das Nações Unidas. Nessas reuniões, para as quais o quorum
será de dois terços dos Estados-partes, os candidatos eleitos para o Comitê serão aqueles
que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos
representantes dos Estados-partes presentes e votantes.
6. Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos. Poderão ser
reeleitos caso sejam apresentadas novamente suas candidaturas. O mandato de cinco
anos dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao término de dois anos;
imediatamente após ter sido realizada a primeira eleição, o Presidente da reunião, na
qual a mesma se efetuou, escolherá por sorteio os nomes desses cinco membros.
7. Caso um membro do Comitê venha a falecer ou renuncie ou declare que por qualquer
outro motivo não poderá continuar desempenhando suas funções, o Estado-parte que
indicou esse membro designará outro especialista, dentre seus cidadãos, para que exerça
o mandato até o seu término, sujeito à aprovação do Comitê.
8. O Comitê estabelecerá suas próprias regras de procedimento.
9. O Comitê elegerá a Mesa para um período de dois anos.
10. As reuniões do Comitê serão celebradas normalmente na sede das Nações Unidas ou
em qualquer outro lugar que o Comitê julgar conveniente. O Comitê se reunirá
normalmente todos os anos. A duração das reuniões do Comitê será determinada e
revista, se for o caso, em uma reunião dos Estados-partes na presente Convenção,
sujeita à aprovação da Assembléia Geral.
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11. O Secretário Geral das Nações Unidas fornecerá o pessoal e os serviços
\
i
para o desempenho eficaz das funções do Comitê, de acordo com a presente Convençã~~ ~~,~,«/

12. Com a prévia aprovação da Assembléia Geral, os membros do Comitê,
estabelecidos de acordo com a presente Convenção, receberão remuneração proveniente
dos recursos das Nações Unidas, segundo os termos e condições determinados pela
Assembléia.
Artigo 44

1. Os Estados-partes se comprometem a apresentar ao Comitê, por intermédio do
Secretário Geral das Nações Unidas, relatórios sobre as medidas que tenham adotado,
com vistas a tomar efetivos os direitos reconhecidos na Convenção e sobre os
progressos alcançados no desempenho desses direitos:
•
•

dentro de um prazo de dois anos a partir da data em que entrou em vigor para
cada Estado-parte a presente Convenção;
a partir de então, a cada cinco anos;

2. Os relatórios preparados em função do presente artigo deverão indicar as
circunstâncias e as dificuldades, caso existam, que afetam o grau de cumprimento das
obrigações derivadas da presente Convenção. Deverão também conter informações
suficientes para que o Comitê compreenda, com exatidão, a implementação da
Convenção no país em questão.
3. Um Estado-parte que tenha apresentado um relatório inicial ao Comitê não precisará
repetir, nos relatórios posteriores a serem apresentados conforme o estipulado na alínea
"b" do parágrafo 1o do presente artigo, a informação básica fornecida anteriormente.
4. O Comitê poderá solicitar aos Estados-partes maiores informações sobre a
implementação da Convenção.
5. A cada dois anos, o Comitê submeterá relatórios sobre suas atividades à Assembléia
Geral das Nações Unidas, por intermédio do Conselho Econômico e Social.
6. Os Estados-partes tomarão seus relatórios amplamente disponíveis ao público em
seus respectivos países.
Artigo 45

A fim de incentivar a efetiva implementação da Convenção e estimular a cooperação
internacional nas esferas regulamentadas pela Convenção:
a) os organismos especializados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros
órgãos das Nações Unidas terão o direito de estar representados quando for analisada a
implementação das disposições da presente Convenção em matérias correspondentes a
seus respectivos mandatos. O Comitê poderá convidar as agências especializadas, o
Fundo das Nações Unidas para a Infância e outros órgãos competentes que considere
apropriados a fornecerem assessoramento especializado sobre a implementação da
Convenção em matérias correspondentes a seus respectivos mandatos. O Comitê poderá
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convidar as agências especializadas, o FlUldo das Nações Unidas para a Infânci
outros órgãos das Nações Unidas a apresentarem relatórios sobre a implementação d ~;~'c~
disposições da presente Convenção compreendidas no âmbito de suas atividades;
~ (::
b) conforme julgar conveniente, o Comitê transmitirá às agências especializadas, ao
Fundo das Nações Unidas para a Infância e a outros órgãos competentes quaisquer
relatórios dos Estados-partes que contenham um pedido de assessoramento ou de
assistência técnica, ou nos quais se indique essa necessidade juntamente com as
observações e sugestões do Comitê, se as houver, sobre esses pedidos ou indicações;
c) o Comitê poderá recomendar à Assembléia Geral que solicite ao Secretário Geral que
efetue, em seu nome, estudos sobre questões concretas relativas aos direitos da criança;
d) o Comitê poderá formular sugestões e recomendações gerais com base nas
informações recebidas nos termos dos artigos 44 e 45 da presente Convenção. Essas
sugestões e recomendações gerais deverão ser transmitidas aos Estados-partes e
encaminhadas à Assembléia Geral, juntamente com os comentários eventualmente
apresentados pelos Estados-partes.

PARTE/lI
Artigo 46

A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados.
Artigo 47

A presente Convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão
depositados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.

Artigo 48
A presente Convenção permanecerá aberta à adesão de qualquer Estado. Os
instrumentos de adesão serão depositados junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.

Artigo 49
1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a data em que tenha
sido depositado o vigésimo instrumento de ratificação ou de adesão junto ao Secretário
Geral das Nações Unidas.
2. Para cada Estado que venha a ratificar a Convenção ou a aderir a ela após ter sido
depositado o vigésimo instrumento de ratificação ou de adesão, a Convenção entrará em
vigor no trigésimo dia após o depósito, por parte do Estado, do instrumento de
ratificação ou de adesão.
Artigo 50

1. Qualquer Estado-parte poderá propor uma emenda e registrá-la com o Secretário
Geral das Nações Unidas. O Secretário Geral comunicará a emenda proposta aos
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de uma ConferencIa de Estados-partes com o propOSltO de anahsar as propostas ~> 0..~
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sub,metê-!as à votação. Se, em um prazo de quatro meses a partir da data dessa ~;- {.-:~::'~ '.
notIficaçao, pelo menos um terço dos Estados-partes se declarar favorável a tal
"'-'-C~
Conferência, o Secretário Geral convocará a Conferência, sob os auspícios das Nações
Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria de Estados-partes presentes e votantes
na Conferência será submetida pelo Secretário Geral à Assembléia Geral para sua
aprovação.
2. Uma emenda adotada em conformidade com o parágrafo lOdo presente artigo entrará
em vigor quando aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas e aceita por uma
maioria de dois terços de Estados-partes .
. 3. Quando uma emenda entrar em vigor, ela será obrigatória para os Estados-partes que
a tenham aceito, enquanto os demais Estados-partes permanecerão obrigados pelas
disposições da presente Convenção e pelas emendas anteriormente aceitas por eles.
Artigo 51

1. O Secretário Geral das Nações Unidas receberá e comunicará a todos os Estados
partes o texto das reservas feitas pelos Estados no momento da ratificação ou da adesão.
2. Não será permitida nenhuma reserva incompatível com o objeto e o propósito da
presente Convenção.
3. Quaisquer reservas poderão ser retiradas a qualquer momento, mediante uma
notificação nesse sentido, dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas, que
informará a todos os Estados. Essa notificação entrará em vigor a partir da data de
recebimento da mesma pelo Secretário Geral.
Artigo 52

Um Estado-parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação feita por
escrito ao Secretário Geral das Nações Unidas. A denúncia entrará em vigor um ano
após a data em que a notificação tenha sido recebida pelo Secretário Geral.
Artigo 53

Designa-se para depositário da presente Convenção o Secretário Geral das Nações
Unidas.
Artigo 54
O original da presente Convenção, cujos textos seguem em árabe, chinês, espanhol,
francês e russo são igualmente autênticos, será depositado em poder do Secretário Geral
das Nações Unidas.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos
Governos, assinaram a presente Convenção.
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Regras Mínimas das Nações Unidas para a administração da Justiça da
da Juventude Regra de Beijing
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PRIMEIRA PARTE
PRINCÍPIOS GERAIS
1 - Orientações fundamentais
1.1 Os Estados Membros procurarão, em consonância com seus respectivos interesses
gerais, promover o bem-estar da criança e do adolescente e de sua família.
1.2 Os Estados Membros esforçar-se-ão para criar condições que garantam à criança e
ao adolescente uma vida significativa na comunidade, fomentando, durante o período de
idade em que ele é mais vulnerável a um comportamento desviado, um processo de
desenvolvimento pessoal e de educação o mais isento possível do crime e da
delinqüência.
1.3 Conceder-se-á a devida atenção à adoção de medidas concretas que permitam a
mobilização de todos os recursos disponíveis, com a inclusão da família, de voluntários
e outros grupos da comunidade, bem como da escola e de demais instituições
comunitárias, com o fim de promover o bem-estar da criança e do adolescente, reduzir a
necessidade da intervenção legal e tratar de modo efetivo, eqüitativo e humano a
situação de conflito com a lei.
1,4 A Justiça da Infância e da Juventude será concebida como parte integrante do
processo de desenvolvimento nacional de cada país e deverá ser administrada no marco
geral de justiça social para todos os jovens, de maneira que contribua ao mesmo tempo
para a sua proteção e para a manutenção da paz e da ordem na sociedade.
1.5 As presentes regras se aplicarão segundo o contexto das condições econômicas,
sociais e culturais que predominem em cada um dos Estados Membros.
1.6 Os serviços da Justiça da Infância e da Juventude se aperfeiçoarão e se coordenarão
sistematicamente com vistas a elevar e manter a competência de seus funcionários, os
métodos, enfoques e atitudes adotadas.
2 - Alcance das regras e definições utilizadas
2.1 As regras mínimas uniformes que se enunciam a seguir se aplicarão aos jovens
infratores com imparcialidade, sem distinção alguma, por exemplo, de raça, cor, sexo,
idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição.
2.2 Para os fins das presentes regras, os Estados Membros aplicarão as definições
seguintes, de forma compatível com seus respectivos sistemas e conceitos jurídicos:
a) jovem é toda a criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico
respectivo, pode responder por uma infração de forma diferente do adulto;

c)jovem infrator é aquele a quem se tenha imputado o cometimento de uma infração ou
que seja considerado culpado do cometimento de uma infração.
2.3 Em cada jurisdição nacional procurar-se-á promulgar um conjunto de leis, normas e
disposições aplicáveis especificamente aos jovens infratores, assim como aos órgãos e
instituições encarregados das funções de administração da Justiça da Inrancia e da
Juventude, com a finalidade de:
a) satisfazer as diversas necessidades dos jovens infratores, e ao mesmo tempo proteger
seus direitos básicos;
b) satisfazer as necessidades da sociedade;
c) aplicar cabalmente e com justiça as regras que se enunciam a seguir.
3 - Ampliação do âmbito de aplicação das regras
3.1 As disposições pertinentes das regras não só se aplicarão aos jovens infratores, mas
também àqueles que possam ser processados por realizar qualquer ato concreto que não
seria punível se fosse praticado por adultos.
3.2 Procurar-se-á estender o alcance dos princípios contidos nas regras a todos os jovens
compreendidos nos procedimentos relativos à atenção à criança e ao adolescente e a seu
bem-estar.
3.3 Procurar-se-á também estender o alcance dos princípios contidos nas regras aos
infratores adultos jovens.
4 -- Responsabilidade penal
4.1 Nos sistemas jurídicos que reconheçam o conceito de responsabilidade penal para
jovens, seu começo não deverá fixar-se numa idade demasiado precoce, levando-se em
conta as circunstâncias que acompanham a maturidade emocional, mental e intelectual.
5 - Objetivos do Justiça da inf'ancia e da Juventude
5.1 O sistema de Justiça da Infância e da Juventude enfatizará o bem-estar do jovem e
garantirá que qualquer decisão em relação aos jovens infratores será sempre
proporcional às circunstâncias do infrator e da infração.
6 - Alcance das faculdades discricionárias
.6.1 Tendo-se em conta as diversas necessidades especiais dos jovens, assim como a
diversidade de medidas disponíveis, facultar-se-á uma margem suficiente para o
exercício de faculdades discricionárias nas diferentes etapas dos processos e nos
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distintos níveis da administração d. Justiça da Infãocia e da Juventude, inclu/dos
investigação, processamento, sentença e das medidas complementares das decisões. \
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7 - Direitos dos jovens
7.1 Respeitar-se-ão as garantias processuais básicas em todas as etapas do processo,
como a presunção de inocência, o direito de ser informado das acusações, o direito de
não responder, o direito à assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores,
o direito à confrontação com testemunhas e a interrogá-las e o direito de apelação ante
uma autoridade superior.
8 - Proteção da intimidade
8.1 Para evitar que a publicidade indevida ou o processo de difamação prejudiquem os
jovens, respeitar-se-á, em todas as etapas, seu direito à intimidade.
8.2 Em princípio, não se publicará nenhuma informação que possa dar lugar à
identificação de um jovem infrator.
9 - Cláusula de salvaguarda
9.1 Nenhuma disposição das presentes regras poderá ser interpretada no sentido de
excluir os jovens do âmbito da aplicação das Regras Mínimas Uniformes para o
Tratamento dos Prisioneiros, aprovadas pelas Nações Unidas, e de outros instrumentos e
normas relativos ao cuidado e à proteção dos jovens reconhecidos pela comunidade
internacional.
SEGUNDA PARTE
INVESTIGAÇÃO E PROCESSAMENTO
10 - Primeiro contato
10.1 Sempre que um jovem for apreendido, a apreensão será notificada imediatamente a
seus pais ou tutor e, quando não for possível tal notificação imediata, será notificada aos
pais ou tutor no mais breve prazo possível.
10.2 O juiz, funcionário ou organismo competentes examinarão sem demora a
possibilidade de pôr o jovem em liberdade.
10.3 Os contatos entre os órgãos encarregados de fazer cumprir a lei e o jovem infrator
serão estabelecidos de modo a que seja respeitada a sua condição jurídica, promova-se o
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6.2 Procurar-se-á, não obstante, garantir a devida competência em todas as fases e níveis "c.;)
no exercício de quaisquer dessas faculdades discricionárias.

6.3 Quem exercer tais faculdades deverá estar especialmente preparado ou capacitado
para fazê-lo judiciosamente e em consonância com suas respectivas funções e mandatos.
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seu bem-estar e evite-se que sofra dano, resguardando-se devidamente as circunstân
do caso.
11- Remissão dos casos
11.1 Examinar-se-á a possibilidade, quando apropriada, de atender os jovens infratores
sem recorrer às autoridades competentes, mencionadas na regra 14.1 adiante, para que
os julguem oficialmente.
11.2 A polícia, o ministério público e outros organismos que se ocupem de jovens
infratores terão a faculdade de arrolar tais casos sob sua jurisdição, sem necessidade de
procedimentos formais, de acordo com critérios estabelecidos com' esse propósito nos
respectivos sistemas jurídicos e também em harmonia com os princípios contidos nas
presentes regras.
11.3 Toda remissão que signifique encaminhar o jovem a instituições da comunidade ou
de outro tipo dependerá do consentimento dele, de seus pais ou tutores; entretanto, a
decisão relativa à remissão do caso será submetida ao exame de uma autoridade
competente, se assim for solicitado.
11.4 Para facilitar a tramitação jurisdicional dos casos de jovens, procurar-se-á
proporcionar à comunidade programas tais como orientação e supervisão temporária,
restituição e compensação das vítimas.

12 - Especialização policial
12.1 Para melhor desempenho de suas funções, os policiais que tratem freqüentemente
ou de maneira exclusiva com jovens ou que se dediquem fundamentalmente à
prevenção da delinqüência de jovens receberão instrução e capacitação especial. Nas
grandes cidades, haverá contingentes especiais de polícia com essa finalidade.
13 - Prisão preventiva
13.1 Só se aplicará a prisão preventiva como último recurso e pelo menor prazo
possível.
13.2 Sempre que possível, a prisão preventiva será substituída por medidas alternativas,
como a estrita supervisão, custódia intensiva ou colocação junto a uma família ou em lar
ou instituição educacional.
13.3 Os jovens que se encontrem em prisão preventiva gozarão de todos os direitos e
garantias previstos nas Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, aprovadas
pelas Nações Unidas.
13.4 Os jovens que se encontrem em prisão preventiva estarão separados dos adultos e
recolhidos a estabelecimentos distintos ou em recintos separados nos estabelecimentos
onde haja detentos adultos.
13.5 Enquanto se encontrem sob custódia, os jovens receberão cuidados, proteção e toda

assistência - social, educacional, profissional, psicológica, médica e fisica 
requeiram, tendo em conta sua idade, sexo e características individuais.
TERCEIRA PARTE
DECISÃO JUDICIAL E MEDIDAS
14 - Autoridade competente para decidir
14.1 Todo jovem infrator, cujo caso não tenha sido objeto de remissão (de acordo com a
regra 11), será apresentado à autoridade competente Guizado, tribunal, junta, conselho),
que decidirá de acordo com os princípios de um processo imparcial e justo.
14.2 Os procedimentos favorecerão os interesses do jovem e serão conduzidos numa
atmosfera de compreensão, que lhe permita participar e se expressar livremente.
15 - Assistência judiciária e direitos dos pais e tutores
15.1 O jovem terá direito a se fazer representar por um advogado durante todo o
processo ou a solicitar assistência judiciária gratuita, quando prevista nas leis do país.
15.2 Os pais ou tutores terão direito de participar dos procedimentos e a autoridade
competente poderá requerer a sua presença no interesse do jovem. Não obstante, a
autoridade competente poderá negar a participação se existirem motivos para presumir
que a exclusão é necessária aos interesses do jovem.
16 - Relatórios de investigação social
16.1 Para facilitar a adoção de uma decisão justa por parte da autoridade competente, a
menos que se tratem de infrações leves, antes da decisão definitiva será efetuada uma
investigação completa sobre o meio social e as circunstâncias de vida do jovem e as
condições em que se deu a prática da infração.
17 - Princípios norte adores da decisão judicial e das medidas
17.1 A decisão da autoridade competente pautar-se-á pelos seguintes princípios:
a) a resposta à infração será sempre proporcional não só às circunstâncias e à gravidade
da infração, mas também às circunstâncias e às necessidades do jovem, assim como às
necessidades da sociedade;
b) as restrições à liberdade pessoal do jovem serão impostas somente após estudo
cuidadoso e se reduzirão ao mínimo possível;
c) não será imposta a privação de liberdade pessoal a não ser que o jovem tenha
praticado ato grave, envolvendo violência contra outra pessoa ou por reincidência no
cometimento de outras infrações sérias, e a menos que não haja outra medida
apropriada;
d) o bem-estar do jovem será o fator preponderante no exame dos casos.

17.2 A pena capital não será imposta por qualquer crime cometido por jovens.
17.3 Os jovens não serão submetidos a penas corporais.
17.4 A autoridade competente poderá suspender o processo em qualquer tempo.
18 - Pluralidade das medidas aplicáveis
18.1 Uma ampla variedade de medidas deve estar à disposição da autoridade
competente, permitindo a flexibilidade e evitando ao máximo a institucionalização. Tais
medidas, que podem algumas vezes ser aplicadas simultaneamente, incluem:
a) determinações de assistência, orientação e supervisão;
b) liberdade assistida;
c) prestação de serviços à comunidade;
d) multas, indenizações e restituições;
e) determinação de tratamento institucional ou outras formas de tratamento;
f) determinação de participar em sessões de grupo e atividades similares;
g) determinação de colocação em lar substituto, centro de convivência ou outros
estabelecimentos educativos;
h) outras determinações pertinentes.
18.2 Nenhum jovem será excluído, total ou parcialmente, da supervisão paterna, a não
ser que as circunstâncias do caso tornem-no necessário.
19 - Caráter excepcional da institucionalização
19.1 A internação de um jovem em uma instituição será sempre uma medida de último
recurso e pelo mais breve período possível.
20 - Prevenção de demoras desnecessárias
20.1 Todos os casos tramitarão, desde o começo, de maneira expedita e sem demoras
desnecessárias.
21 - Registros
21.1 Os registros de jovens infratores serão de caráter estritamente confidencial e não
poderão ser consultados por terceiros. Só terão acesso aos arquivos as pessoas que
participam diretamente da tramitação do caso ou outras pessoas devidamente
autorizadas.
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21.2 Os registros dos jovens infratores não serão utilizados em processos de adultJ.í' (_<Dl1\"
'.
casos subseqüentes que envolvam o mesmo infrator.
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22 - Necessidade de profissionalismo e capacitação
22.1 Serão utilizados a educação profissional, o treinamento em serviço, a reciclagem e
outros meios apropriados de instrução para estabelecer e manter a necessária
competência profissional de todo o pessoal que se ocupa dos casos de jovens.
22.2 O quadro de servidores da Justiça da Infância e da Juventude deverá refletir as
diversas características dos jovens que entram em contato com o sistema. Procurar-se-á
garantir uma representação eqüitativa de mulheres e minorias nos órgãos da Justiça da
Infância e da Juventude.
QUARTA PARTE
TRATAMENTO EM MEIO ABERTO
23 - Execução efetiva das medidas
23.1 Serão adotadas disposições adequadas para o cumprimento das determinações
ditadas pela autoridade competente, mencionadas na regra 14.1, por essa mesma
autoridade ou por outra diferente, se as circunstâncias assim o exigirem.
23.2 Tais dispositivos incluirão a faculdade da autoridade competente para modificar
periodicamente as determinações segundo considere adequado, desde que a modificação
se paute pelos princípios enunciados nestas regras.
24 - Prestação da assistência necessária
24.1 Procurar-se-á proporcionar aos jovens, em todas as etapas dos procedimentos,
assistência em termos de alojamento, ensino e capacitação profissional, emprego ou
qualquer outra forma de assistência útil e prática para facilitar o processo de
reabilitação.
25 - Mobilização de voluntários e outros serviços comunitários
25.1 Os voluntários, as organizações voluntárias, as instituições locais e outros recursos
da comunidade serão chamados a contribuir eficazmente para a reabilitação do jovem
num ambiente comunitário e, tanto quanto possível, na unidade familiar.
QUINTA PARTE
TRATAMENTO INSTITUCIONAL
26 - Objetivos do tratamento institucional
26.1 A capacitação e o tratamento dos jovens colocados em instituições têm por
objetivo assegurar seu cuidado, proteção, educação e formação profissional para
permitir-lhes que desempenhem um papel construtivo e produtivo na sociedade.

~~~ /~,r";;.;!'
.

-,.~

-.-

c:if//
o. r
,=>(:

I

I

assistê~~

26.2 Osjovens institucionalizados receberão os cuidados, a proteção e toda a
"
nec~ssá~ia so~ial, educacional, pro~ssional, p~icológica, médica e f~sica que r~queir~]i; 7:,":-"'devIdo a sua Idade, sexo e personahdade e no mteresse do desenvolvImento sadIO.
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26.3 Os jovens institucionalizados serão mantidos separados dos adultos e serão detidos
em estabelecimentos separados ou em partes separadas de um estabelecimento em que
estejam detidos adultos.
26.4 A jovem infratora institucionalizada merece especial atenção no que diz respeito às
suas necessidades e problemas pessoais. Em nenhum caso receberá menos cuidado,
proteção, assistência, tratamento e capacitação que o jovem do sexo masculino. Será
garantido seu tratamento eqüitativo.
26.5 No interesse e para o bem-estar do jovem institucionalizado, os pais e tutores terão
direito de acesso às instituições.
26.6 Será estimulada a cooperação interministerial e interdepartamental para
proporcionar adequada formação educacional ou, se for o caso, profissional ao jovem
institucionalizado, para garantir que, ao sair, não esteja em desvantagem no plano da
educação.
27 - Aplicação das Regras Mínimas para o Tratamento dos Prisioneiros, aprovadas pelas
Nações Unidas
27.1 Em princípio, as Regras Mínimas para o Tratamento dos Prisioneiros e as
recomendações conexas serão aplicáveis, sempre que for pertinente, ao tratamento dos
jovens infratores institucionalizados, inclusive os que estiverem em prisão preventiva.
27.2 Deverão ser feitos esforços para implementar os princípios relevantes das
mencionadas Regras Mínimas na maior medida possível, para satisfazer as necessidades
específicas do jovem quanto à sua idade, sexo e personalidade.
28 - Uso freqüente e imediato da liberdade condicional
28.1 A liberdade condicional da instituição será utilizada pela autoridade pertinente na
maior medida possível e será concedida o mais cedo possível.
28.2 O jovem liberado condicionalmente de uma instituição será assistido e
supervisionado por funcionário designado e receberá total apoio da comunidade.
29 - Sistemas semi-institucionais
29.1 Procurar-se-á estabelecer sistemas semi-institucionais, como casas de semi
liberdade, lares educativos, centros de capacitação diurnos e outros sistemas apropriados
que possam facilitar a adequada reintegração dos jovens na sociedade.
SEXTA PARTE
PESQUISA, PLANEJAMENTO FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E AVALIAÇÃO
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30 - A pesquisa como base do planejamento e da formulação e avaliação de políticas
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30.1 Procurar-se-á organizar e fomentar as pesquisas necessárias como base do
.>
planejamento e formulação de políticas.'''"'-'~-:, ;::
30.2 Procurar-se-á revisar e avaliar periodicamente as tendências, os problemas e as
causas da delinqüência e da criminal idade de jovens, assim como as diversas
necessidades particulares do jovem sob custódia.
30.3 Procurar-se-á estabelecer regularmente um mecanismo de avaliação e pesquisa no
sistema de administração da Justiça da Infância e da Juventude, e coletar e analisar os
dados e a informação pertinentes com vistas à devida avaliação e ao aperfeiçoamento do
sistema.
30.4 A prestação de serviços na administração da Justiça da Infância e da Juventude
será sistematicamente planejada e executada como parte integrante dos esforços de
desenvolvimento nacional.
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"Um mundo para as crianças é aquele
onde todas as crianças adquirem a melhor
base possível para sua vida futura, têm
acesso ao ensino básico de qualidade,
incluída a educação primária obrigatória e
gratuita para todos. É aquele onde todas
as crianças e adolescentes desfrutam de
várias oportunidades para desenvolver
sua capacidade individual em um meio
seguro e propício. Promoveremos, como
parte das prioridades global e nacional,
o desenvolvimento físico, psicológico,
espiritual, social, emocional, cognitivo e
cultural das crianças. "
Um mundo para as crianças
Relatório da Sessão Especial da Assembléia
Geral das Nações Unidas sobre a Criança,

2002

1. Introdução
Nesta parte do relatório sobre a situação
da infância e adolescência no Brasil são
apresentados gráficos e análises que
combinam ciclos de vida com situações que
foram eleitas para retratar as iniqüidades
existentes: as questões de renda, gênero,
raça/etnia, deficiência, grau de instrução da
mãe, desigualdades regionais e do meio
urbano e rural.
Na base dessas muitas situações de
iniqüidade, percebe-se como a diversidade
humana não é valorizada e como o
preconceito e a discriminação negativa
estão agindo para gerar vulnerabilidades
e exclusões, assim como, no campo dos
direitos humanos, violações dos direitos de
crianças e adolescentes pelo fato de serem
indígenas, negros, meninas, deficientes,
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habitantes do norte e do nordeste ou de
áreas rurais.
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Com base nos dados que serão apresentados,
percebe-se a importância que o preconceito,
os estereótipos, o racismo e toda forma
de discriminação negativa têm em um
cenário com profundas assimetrias. Cabe o
questionamento constante sobre como resolver
a questão das iniqüidades. Para melhor
enfrentar as iniqüidades e mesmo a pobreza
no Brasil, são fundamentais a tolerância, como
postura ativa, e a valorização da diversidade,
como reconhecimento do direito à diferença e
da riqueza maior que o País possui.

Os dados aqui apresentados e analisados,
dentro de um processo de contínuo
aperfeiçoamento, fazem parte do esforço
de dar visibilidade às iniqüidades e aos
segmentos «invisíveis» nas práticas das
comunidades, dos programas e políticas
públicas. Se a proposta é valorizar a
diversidade para alcançar a eqüidade,
a primeira providência a ser tomada é
exatamente conhecer a situação dessa
iniqüidade, sua natureza, sua magnitude.
O Brasil precisa e pode saber exatamente
quantos meninos e meninas estão em
situação de iniqüidade, onde estão, por que
estão nessa situação, quais são os fatores que
estão determinando essa iniqüidade. Uma
tarefa, portanto, das mais importantes na luta
pela erradicação da pobreza é, com certeza,
a própria condição de sucesso para a luta
contra a pobreza: o alcance da eqüidade.
1.1 Nota geral sobre os dados e as análises
realizadas
Os dados apresentados neste documento são
fruto de uma tabulação especial da Amostra
do Censo Demográfico 2000, realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
-IBGE, a pedido do UNICEF. As análises aqui
realizadas não pretendem esgotar o assunto,
mas sobretudo suscitar a necessidade de
leituras mais aprofundadas.
Para isso, espera-se que as organizações
52

governamentais e não-governamentais que
atuam no campo dos direitos da criança e
do adolescente estabeleçam ou aprofundem,
em torno dos dados, o necessário diálogo
com as organizações e movimentos que
atuam no campo dos direitos dos povos
indígenas, afro-descendentes, das pessoas
com deficiência, com HIV/Aids, dos direitos
da mulher ou que lidam com questões de
gênero e orientação sexual, entre outros.
Algumas observações introdutórias são
importantes para a leitura dos dados
presentes neste documento:
Infância e adolescência - Segundo a
legislação brasileira, são consideradas
crianças as pessoas com até 12 anos
incompletos e adolescentes as pessoas entre
12 e 18 anos incompletos.
Creches - O UNICEF considera importante
que as crianças tenham um bom começo de
vida e, por isso, defende que até os 3 anos
de idade elas possam usufruir a convivência
familiar e os cuidados dos pais.
Neste documento, a análise dos dados da
primeira infância não incluiu indicadores
educacionais para a faixa etária de O a 3 anos
de idade, já que, apesar de ser reconhecida
pelo UNICEF como um direito, a creche
não é a única possibilidade de educação
nessa fase da vida. É fundamental que se
valorize, também, a atenção oferecida pelos
pais ou adultos responsáveis por zelar pelo
desenvolvimento das crianças até 3 anos de
idade.
Os programas de Desenvolvimento Infantil
em creches e pré-escolas são também
importantes, porque beneficiam as crianças
pobres mais do que as crianças das classes
socioeconômicas altas, em termos dos
desenvolvimentos cognitivo, socioemocional
e de linguagem.
Povos indígenas - Deve-se considerar
que há muitas dificuldades na coleta dos
dados sobre a população indígena no
País. Isso ocorre, principalmente, pelo
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pouco envolvimento dos próprios povos
indígenas na formulação dos questionários
que poderiam conter também questões
específicas de interesse destes povos. Essas
dificuldades comprometem as comparações
que serão feitas neste relatório.

falando de grupos culturalmente distinb;l!_~
com línguas e tradições próprias, com estilos
de vida baseados em suas crenças e valores,
vivendo em suas sociedades isoladas ou
não, nas periferias das cidades ou nos
grandes centros urbanos.

Estamos, ainda, falando de um percentual
muito pequeno da população brasileira,
aproximadamente 0,5% da população
total de crianças e adolescentes, o que
também pode gerar distorções dos dados
e comprometer as comparações com
as crianças brancas, por exemplo, que
representam quase 50% da população do
País.

A questão que se apresenta é a maneira
como interessa aos povos indígenas
o acesso a bens e serviços, sobretudo
visando a preservação de suas culturas,
como é o caso do acesso a computadores
e ao mundo da Internet, por exemplo. As
análises e comparações com outros grupos
étnico/raciais, portanto, devem levar em
consideração essas especificidades no
marco dos direitos humanos de crianças e
adolescentes.

Dentro do número de crianças e
adolescentes indígenas, não há no relatório
uma diferenciação entre os que vivem em
áreas urbanas e os que estão em territórios
indígenas, o que também demonstra a
necessidade de dados mais detalhados
para uma análise mais profunda dos dados
disponíveis.
Deve-se analisar ainda, sempre que possível,
as diferenças culturais, os diferentes padrões
de consumo e de interesse, como, por
exemplo, no acesso a serviços de saúde,
educação, habitação e saneamento, que,
para os aproximadamente 218 povos
indígenas no Brasil, podem conter diferentes
visões sobre prioridades, importância e
maneiras de se usufruir desses serviços.
No entanto, sob o ponto de vista do
marco dos direitos humanos, são 287.000
crianças e adolescentes sujeitos de
direitos, tanto quanto os demais milhões
de crianças e adolescentes não indígenas.
Apesar de todas as dificuldades existentes,
essa é a principal mensagem deste
relatório ao juntar, no mesmo quadro,
situações e demandas tão específicas.
Os povos indígenas, por meio de suas
organizações, têm produzido agendas sobre
suas demandas, buscando definir que tipo de
educação ou sistema de saúde, por exemplo,
interessam a suas sociedades. Estamos

Os indicadores de pobreza ou de eqüidade
humana deveriam levar em consideração
a questão territorial, o direito à terra como
espaço que define riqueza ou pobreza,
que integra crianças e adultos em uma
mesma condição, algo que é diferente nas
sociedades não indígenas em que é possível
analisar especificamente a situação de cada
grupo etário.
Vivendo em territórios indígenas, pelas
tradições culturais, costumes e crenças, se
uma criança está desnutrida, por exemplo,
significa que toda a comunidade está
desnutrida, o que demonstra a necessidade
de análises que considerem cada uma das
sociedades indígenas e a maneira como
estão expostas, coletivamente, a uma maior
ou uma menor atenção a seus direitos.
A análise conjunta dos dados com outros
grupos étnicos/raciais serve de parâmetro
para auxiliar na definição e realização de
políticas que visem à promoção e à garantia
dos direitos dos povos indígenas no País,
de suas crianças e adolescentes, dentro do
referencial aqui apresentado do direito à
diferença, do respeito e da valorização da
diversidade.
Negros ou afro-descendentes - O IBGE
baseia o quesito raça/etnia na auto-
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identificação dos entrevistados e organiza-o
em cinco categorias: branca, preta, parda,
amarela e indígena.
Seguindo a tradição da demografia e da
sociologia brasileira, a população negra
ou afro-descendente, termo presente na
Constituição Brasileira (Artigo 215), é
composta por pessoas que se declaram de
cor preta ou parda.

\.

A população parda, com raras exceções,
partilha até o momento das mesmas
condições de desvantagem e vulnerabilidade
da população de cor preta, conforme
observamos em dados que aqui aparecem
desagregados. Dessa forma, há uma grande
proximidade entre os dois grupos.
Nos dados sobre a população negra,
também encontra-se a necessidade de uma
maior desagregação, por exemplo, quando
se trata da população rural e urbana, da
população que vive nos centros urbanos
e nas metrópoles, pelo que isso possa
representar de impacto e de diferentes
perspectivas na análise dos dados.

É importante o esforço de buscar entender
os valores e tudo que fez possível a
sobrevivência dos povos indígenas e afro
descendentes até o momento, além do
entendimento aprofundado dos preconceitos
que ao longo da história e até o momento
ainda determinam as desvantagens
existentes para estes dois segmentos.
Assim, é importante levar em consideração o
que não está aqui visível, que são os dados
de organização social e de organização
54
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política, da capacidade de sobrevivência
e resistência, o papel da religião, do
associativismo, da organização sociofamiliar
que é peculiar tanto a povos indígenas como
a afro-descendentes.
Crianças e adolescentes com deficiência - É

utilizado aqui o termo crianças e adolescentes
"com deficiência". Apesar da legislação falar
em pessoas portadoras de deficiência", o
relatório está mantendo sintonia com várias
das organizações da área que defendem o
fim do uso "portador" para se referir a este
segmento.
11

Gênero - Os dados apresentados não
fornecem a complexidade da realidade
de mulheres e homens, pois não foram
desagregados por gênero dentro de uma
raça ou de uma situação de domicílio, por
exemplo. Esse tipo de desagregação será
parte dos esforços de continuar ampliando
as análises da situação da infância e da
adolescência brasileiras, com informações
cada vez mais detalhadas e específicas.

1.2 Ciclos de vida
Ao analisar dados, sobretudo sobre a
população afro-descendente e indígena, cabe
lembrar que há muitos aspectos positivos
relacionados com as conquistas dos
movimentos que defendem seus direitos,
dentro de suas formas específicas de
organização, mas que nem sempre aparecem
em gráficos, tabelas, números e que revelam
apenas as suas enormes desvantagens em
relação à população branca e amarela.

~
\

A análise dos dados está distribuída ao longo
deste capítulo por ciclos de vida, e não pela
divisão clássica baseada nas necessidades
por áreas de atuação, tais como saúde,
educação, assistência social, entre outras.
O UNICEF organiza suas atividades e
a análise da situação da infância e da
adolescência, visando ao desenvolvimento
integral, segundo três principais fases do
ciclo de vida: primeira infância, infância e
adolescência.
Com essa divisão, a análise dos dados
ocorre na perspectiva da diversidade
e da eqüidade, afasta-se das médias, e
busca, neste relatório, identificar algumas
situações específicas que permitam
estimular o diálogo e a centralidade
dos esforços de governos, empresas,
sociedade civil organizada, comunidades,
famílias e pessoas em geral nas situações
que necessitem de maior atenção e
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUiÇÃO DAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES POR FAIXA DE IDADE. BRASIL
2000 (EM MILHÕES)
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li

\'115

14 anos
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FONTE: AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).

GRÁFICO 3 - DISTRIBUiÇÃO DAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES BRASILEIROS POR GRANDES
REGiÕES, BRASIL - 2000 (EM MILHÕES)
4.2
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:m Sudeste
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FONTE: AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).

GRÁFICO 4 • PERCENTUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES SOBRE O TOTAL DA POPULAÇÃO,
POR GRANDES REGIÕES, BRASIL - 2000
44.5
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Centro..
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Brasil
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FONTE: AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE),

GRÁFICO 5 - DISTRIBUiÇÃO DAS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES POR SITUAÇÃO DO DOMiCíLIO,
BRASIL - 2000 (%)
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FONTE: AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).

investimentos em todos os níveis.

o relatório apresenta situações de iniqüidade
que afetam crianças e adolescentes
brasileiros, da gestação até os 17 anos,
passando pelas diferentes fases da vida
e pelas diferentes situações ou direitos,
para analisá-los à luz da diversidade e da
eqüidade.
1.3 Razões de eqüidade
A análise da eqüidade toma por base a
seleção de alguns indicadores de educação,
trabalho e infra-estrutura domiciliar,
examinados à luz de algumas dimensões,
como raça/etnia, gênero, deficiência, renda,
escolaridade da mãe, situação do domicílio
e região/Estado de moradia. O objetivo é
verificar sob que perspectiva a iniqüidade
aparece de forma mais evidente.
Uma outra possibilidade de análise
consiste na construção de razões entre
os aspectos extremos das dimensões
. selecionadas. Por exemplo, quando se
divide o percentual de crianças na menor
faixa de renda que estão fora da escola
pelo percentual de crianças na maior faixa
de renda que estão fora da escola, obtém
se um valor que, neste documento, é
chamado de razão de eqüidade, neste caso
em função da renda. Esse valor representa
quantas vezes mais possibilidade tem
uma criança pobre de estar fora da escola
do que uma criança rica. As razões de
eqüidade para todos os indicadores, em
todas as dimensões, estão apresentadas na
Tabela 1, do Anexo.
A análise ao longo do texto está
concentrada principalmente nas quatro
dimensões nas quais a iniqüidade
manifestou-se mais intensamente - renda,
instrução da mãe, raça/etnia e situação
de domicílio - e em seis indicadores
selecionados - não-freqüência escolar
para os grupos etários de 4 a 6 anos, 7 a
14 anos e 12 a 17 anos; analfabetismo (12
a 17 anos); trabalho infantil (10 a 15 anos);
e ausência de abastecimento de água e
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esgotamento sanitário no domicílio.

2. A diversidade na infância e na
adolescência brasileiras
Quantos são as crianças e os adolescentes?
Como estão distribuídos em relação aos três
diferentes ciclos de vida? Onde vivem? Como
vivem? Como está o acesso de diferentes
segmentos aos bens e serviços disponíveis
na sociedade?
No Brasil, dos 61 milhões de crianças e
adolescentes, 23,1 milhões têm de O a 6 anos
de idade; 27,2 milhões, de 7 a 14 anos; e 10,7
milhões, de 15 a 17 anos (Gráfico 2).
A maioria das crianças e adolescentes
mora nas Regiões Sudeste (23,5 milhões)
e Nordeste (19,2 milhões) do Brasil. As
Regiões Norte e Centro-Oeste têm 5,7
milhões e 4,2 milhões de crianças e
adolescentes, respectivamente (Gráfico 3).
O percentual de crianças e adolescentes
sobre o total da população varia de uma
região para outra. No Brasil, 35,9% da
população total é constituída por criaAças e
adolescentes. Nas Regiões Norte e Nordeste,
este percentual aumenta para 44,5% e 40,1%,
respectivamente. Nas Regiões Sul e Sudeste,
as crianças e os adolescentes representam,
respectivamente, 33,4% e 32,5% da
população total (Gráfico 4).
A grande maioria das crianças e dos
adolesêêhtes (77,9%) vive em áreas urbanas
(Gráfico 5). Com relação à raça/etnia, o
Gráfico 6 indica que a população de crianças
e adolescentes distribui-se da seguinte
forma: 31 milhões de brancos (51,2%); 25,8
milhões de pqrdos (42,7%); 3,2 milhões de
pretos (5,4%); 287 mil indígenas (0,5%); e 181
mil amarelos ou de origem asiática (0,3%).
Como foi dito, a tradição brasileira no campo
da sociologia e da demografia considera que
negros ou afro-descendentes são o conjunto
de pardos e pretos. O Brasil tem, portanto,
29 milhões de criança e adolescentes negros,
sendo a segunda maior nação negra do
mundo, depois da Nigéria.

-.!:,.
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Crianças e adolescentes são também
diferentes em relação à situação
da família: 33,2% (18,9 milhões)têm mães com
pouca escolaridade (nenhuma escolaridade
ou sem ter completado os quatro anos do
ciclo básico); 17.4% (9,9 milhões) têm mães
que completaram os quatro anos básicos da
escola; 26,8% (15,3 milhões) têm mães que
cursaram entre cinco e oito anos de escola
(segundo ciclo), e 22,7% (13 milhões) têm
mães que freqüentaram mais de nove anos
de escola (Gráfico 7).

educaci~~~<'

Quanto a possuir ou não alguma deficiência,
os resultados mostram que cerca de
2,9 milhões ou 4,7% das crianças e dos
adolescentes de O a 17 anos apresentavam
pelo menos uma das deficiências
consideradas no Censo Demográfico
2000, do IBGE. A incapacidade ou grande
dificuldade permanente de enxergar é a
deficiência de maior ocorrência, atingindo
1,6 milhão deste grupo etário. Tomando
como universo o total de crianças e
adolescentes que apresentam pelo
menos algum tipo de deficiência, pode-se
aplicar 05 mesmos indicadores até então
examinados, para comparar a situação deste
universo com os indicadores de crianças e
adolescentes que não apresentam quaisquer
destas deficiências ou de outros tipos não
considerados no Censo Demográfico 2000.

3. A eqüidade na infância e na
adolescência brasileiras
Como explicado no marco conceitual, a
eqüidade pode ser medida em "espaçosJl
diferentes. Neste relatório, dois espaços
importantes foram selecionados: eqüidade
da renda e eqüidade humana.
A eqüidade da renda foi analisada sob
o ponto de vista de dois IIsubespaçosll:
eqüidade da renda familiar, que virtualmente
abrange todo o País, e a eqüidade de renda
de crianças e adolescentes, abrangendo
todas as crianças e todos os adolescentes de
O a 17 anos de idade.
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GRÁFICO 6 - DISTRIBUiÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR
RAÇA/ETNIA, BRASIL- 2000 (%)
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FONTE: AMOSTRA DO CENSO DEMOGRAFICO 2000 (IBGE).

GRÁFICO 7 - DISTRIBUiÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR ANOS DE ESTUDOS DA MÃE,
BRASIL- 2000 (%)
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FONTE: AMOSTRA DO CENSO DEMOGRAFICO 2000 (IBGE).

GRÁFICO 8 - COEFICIENTE GINI: PAíSES SELECIONADOS
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GRÁFICO 9 - EQÜiDADE NA EVOLUÇÃO DA RENDA
BRASIL, 1977 A 1999

100-------------------------------
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Razão entre a renda
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mais pobres
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50 - - - - - - - -....- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-4--

40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Razão entre a renda
domiciliar média dos 10%
mais ricos e a dos 40%
mais pobres
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FONTE: UNICEF, COM BASE EM PAES DE BARROS, HENRIQUES E MENDONÇA (20011.

GRÁFICO 10 - EVOLUÇÃO DO COEFICIENTE GINI NO BRASIL
1977 -1999
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FONTE: UNICEF, COM BASE EM PAES DE BARROS, HENRIQUES E MENDONÇA (2001),

GRÁFICO 11 - RAZÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DA POPULAÇÃO I\lEGRA E DA POPULAÇÃO BRANCA, QUE
VIVEM ABAIXO DA LINHA DA POBREZA,
BRASIL E REGiÕES - 1992 A 1999
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FONTE: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA, IPEA (2002)
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GRÁFICO 12 - RAZÃO ENIRE A MElHOR {SUDESTE, E A PIOR {NORDESTE, REGIÃO EM
POPULAÇAO QUE VIVE ABAIXO DA LINHA DA POBREZA - 1992 A 1999
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FONTE: UNICEF. COM BASE EM DADOS DO IPEA (2002)

GRÁFICO 13 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POBRES (VIVENDO EM FAMíLIAS COM
RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ'!. SALÁRIO MíNIMO), POR RAÇA/ETNIA, BRASIL - 2000
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FONTE: TABULAÇÃO ESPECIAL SOBRE EQÜiDADE - AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).

GRÁFICO 14 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POBRES (VIVENDO EM FAMíLIAS COM
RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ'!. SALÁRIO MíNIMO), POR ANOS DE ESTUDO DA MÃE, BRASIL - 2000
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FONTE: TABULAÇÃO ESPECIAL SOBRE EQÜiDADE - AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).
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3.1 Eqüidade de renda
3.1.1 Eqüidade de renda familiar
Como mostra o Gráfico 8, o Brasil está entre
os países com o maior coeficiente Gini. Nas
Américas, o Brasil encontra-se no primeiro
lugar. Outros grandes países como o México,
Estados Unidos, Nigéria, índia, China e
Indonésia têm uma situação bem melhor em
relação à concentração de renda.
Outro importante ponto a ser salientado é
que o nível de iniqüidade no Brasil manteve
uma estabilidade surpreendente nas últimas
décadas (De Barros, Henriques e Mendonça,
2001), o que é muito ruim, significando
que as ações para redução da pobreza não
estão conseguindo resolver o problema da
iniqüidade existente.
A razão da renda domiciliar média entre os
20% mais ricos e os 20% mais pobres, assim
como entre os 10% mais ricos e os 40%
mais pobres, está relativamente estável nos
últimos 30 anos, com um índice entre 30 e
20, com exceção de uma elevação em 1989
(Gráfico 9). Isso significa que os 20% mais
ricos ganham 30 vezes mais que os 20%
mais pobres.
Se analisarmos o coeficiente Gini no Brasil
nos últimos 30 anos, vamos perceber que ele
está estável em cerca de 0,60, com exceção
de uma elevação em 1989, conforme
indicado no Gráfico 10.
Períodos prolongados de desigualdades,
principalmente quando estas escolhem
alguns grupos específicos, transformando
diferenças em iniqüidades, podem levar a
uma banalização que tornam invisíveis esses
grupos na busca de soluções.
Reforçando essa idéia, que estará presente
em todo o relatório, quando analisamos a
eqüidade da renda em dimensões diferentes,
ou seja, além da média nacional e realizando
recortes ou desagregações, podemos notar
que a iniqüidade no Brasil ficou ainda pior
nos anos 90. Um dos grupos em situação
60
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histórica e persistente de desvantagem \ '
J
e vulnerabilidade é a população negra.
\S/~ ~('-C"
A proporção de pessoas negras vivendo
~.,.,.
abaixo da linha da pobreza, em relação às
pessoas brancas, passou de menos do que
o dobro no começo da década para mais do
que o dobro na segunda parte da década.
É interessante notar que a região mais rica
(Sudeste) obteve a pior razão de eqüidade
e a região mais pobre (Nordeste) obteve a
melhor razão de eqüidade (Gráfico 11).

__

A razão entre a melhor e a pior região em
relação à população que vive abaixo da linha
da pobreza aumentou durante os anos 90,
passando de 2,4 no começo da década para
2,8 na segunda metade da década. No final
dos anos 90, a Região Nordeste tinha quase
três vezes mais pessoas vivendo abaixo da
linha da pobreza do que a Região Sudeste
(Gráfico 12).
3.1.2 Eqüidade de renda de crianças e
adolescentes
Do total de crianças e adolescentes
brasileiros, 45% são pobres, vivendo
em famílias com renda per capita de, no
máximo, % salário mínimo. Essa média
esconde uma iniqüidade significativa. Se
analisarmos a distribuição da pobreza por
raça/etnia (Gráfico 13), vamos notar que o
percentual de pobres nos grupos de crianças
e adolescentes indígenas e negros é maior
(71% e 58%, respectivamente) do que nos
grupos de brancos e amarelos (33% e 24%,
respectivamente). Isso significa que, no
Brasil, uma criança ou um adolescente negro
tem quase duas vezes mais chance de ser
pobre que uma criança ou um adolescente
branco (razão de eqüidade de 1,8).
O Gráfico 14 mostra como o nível
educacional da mãe tem impacto direto
no status econômico da criança e do
adolescente. Enquanto a média nacional é
de 45% de crianças e adolescentes pobres,
dentro do grupo daqueles com mães que
não têm escolaridade ou têm menos de
um ano de estudo, 76% são pobres. Entre
os filhos de mães com 11 ou mais anos
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GRÁFICO 15 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POBRES (VIVENDO EM FAMíLIAS
RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ Y. SALÁRIO MíNIMO}, POR ESTADO, BRASIL - 2000
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GRÁFICO 16 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERíSTICAS
DO DOMICíLIO, BRASIL - 2000
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de estudo, esse percentual é de 11%. Isso
significa que uma criança com mãe com
baixa escolaridade tem sete vezes mais
possibilidade de ser pobre que uma criança
com mãe com alta escolaridade (razão de
eqüidade de 7).
Entre um extremo e outro, percebe-se
que cada quatro anos de estudo da mãe
corresponde à redução de 20 pontos na
pobreza das crianças e dos adolescentes,
sendo que os primeiros quatro anos de
estudo da mãe são os que causam o maior
impacto, reduzindo a pobreza em 27 pontos
(Gráfico 14).
Apesar de a escolaridade da mãe aparecer
como um fator importante nas situações de
iniqüidade, ela não pode ser considerada
como determinante isoladamente,
porque há uma série de fatores que
são interdependentes, que se articulam
e convergem entre si para gerar essa
iniqüidade. Isso nos desafia a leituras mais
amplas sobre a complexidade de causas e
efeitos, na vida da população de crianças,
adolescentes, suas famílias e comunidades,
ao analisarmos os dados e ao buscarmos
determinantes para essas situações
encontradas.
No entanto, o investimento em políticas
dirigidas a mulheres, pelos resultados que
apresenta na melhoria da qualidade de vida
das mesmas, na educação e qualidade de
vida de seus filhos, merece destaque e o
entendimento, por parte de todos, de que se
trata de algo fundamental, uma vez que as
mulheres são as mais pobres e as que mais
sofrem com a pobreza no âmbito da família.
Portanto, deve ser levada em consideração
a atual distribuição de papéis de gênero, em
que a mulher assume papel relevante nos
cuidados domésticos e na criação dos filhos,
o que também demonstra a necessidade de
investimentos para reverter esse quadro,
com maior envolvimento e compromisso
dos pais ou dos membros familiares do sexo
masculino.
A pobreza infantil varia também de
62

acordo com o local onde a criança e o
adolescente vivem. A renda está concentrada
principalmente nos Estados do Sudeste e
Sul, em detrimento dos Estados do Nordeste
e Norte. No Maranhão, 75% das crianças e
dos adolescentes são pobres, contra 22%
dos que moram em São Paulo (Gráfico 15).
Crianças maranhenses têm, portanto, mais
de três vezes mais possibilidade de ser
pobres do que crianças paulistas (razão de
eqüidade de 3,4).
Quando os dados são desagregados pela
situação do domicflio, classificada como
urbana ou rural, a pobreza na infância deve
ser analisada com cautela. As rendas não
monetárias e a produção para autoconsumo
são características marcantes do meio
rural. Essas questões são importantes
na composição da renda familiar nessas
localidades. Por outro lado, a existência
de diferenciais em termos de custo de
vida entre as duas áreas também pode
influenciar sobremaneira a comparação dos
rendimentos rurais e urbanos das famílias.
Não obstante todas essas considerações,
a proporção de crian'ças e adolescentes
pobres na área rural atinge 74%, o dobro da
encontrada nas áreas urbanas (36,7%).
l\Jão há iniqüidade significativa quando
se relaciona renda e gênero ou renda e
deficiência (crianças e adolescentes com
deficiência). A distribuição das crianças e
adolescentes por classes de rendimento
familiar é igual para ambos os sexos,
mantendo a média de 45% deste contingente
vivendo com até Y2 salário mínimo per
capita. Com relação a ter ou não deficiência,
50% das crianças ou adolescentes que
têm algum tipo de deficiência possuem
rendimento familiar per capita de até Y2
salário mínimo, percentual um pouco mais
elevado que o daqueles sem qualquer
tipo de deficiência (45%). A pobreza está
mais presente entre as crianças e os
adolescentes com deficiência auditiva
(55%), mas, de modo geral, em todos os
grupos de deficiências consideradas pelo
Censo Demográfico, a média de crianças e
adolescentes pobres fica em torno de 50%.

DADOS SOBRE A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA: DIVERSIDADE E EQÜiDADE NO BRASIL

. {??'~:<~., .~.

I('..'il,)

'(. f

,~

{g·1 (.J;\ ; ,;
\ ..

3.1.3 As características dos domicílios
Considerando que a infra-estrutura
domiciliar é fundamental para o bemestar e o padrão de vida das pessoas, e,
em particular, afeta o desenvolvimento
das crianças e dos aClolescentes, foram
selecionados para análise alguns indicadores
referentes às características dos domidlios.

o acesso a condições adequadas de
saneamento básico possui relação direta
com a saúde dos moradores, assim como
a existência de bens duráveis, como
geladeira/freezer, computador e telefone, são
importantes indicadores das condições de
vida dos indivíduos.
No que concerne ao saneamento, 17,4%
das crianças e dos adolescentes vivem em
domicílios sem abastecimento de água
internamente no domicílio, e 18,7% não têm
acesso à rede geral de esgoto, fossa séptica
ou rudimentar. Além disso, 22,4% não
possuem geladeira ou freezer, 69,4% não
têm telefone e mais de 90% não possuem
computador em casa (Gráfico 16).

1

Os indicadores de infra-estrutura domiciliar
apontam, mais uma vez, para a iniqüidade
existente quando se considera o quesito
raça/etnia, conforme o Gráfico 17. Em
todos os indicadores selecionados,
as crianças e os adolescentes negros
aparecem em situação mais desfavorável
que os brancos, principalmente no que
se refere aos indicadores de saneamento
básico e existência de geladeira ou freezer
nos domicílios. Esses cinco indicadores
escolhidos apontam para o círculo vicioso
em que a população negra está inserida,
produzindo desvantagens e vulnerabilidades
históricas e persistentes. Trata-se de um
grupo imenso da população que se encontra
na base da pirâmide social brasileira, em
condições precárias de moradia e de acesso
a bens e serviços, o que alimenta a falta de
acesso a outras oportunidades.
Como alertado anteriormente, a análise
conjunta de todos os grupos étnico/raciais

,~

.!
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em questões que envolvam
padrões de consumo, de moradia ou
~;
habitação, crenças e valores, entre outros
aspectos, pode gerar alguns problemas
perante a diversidade de situações
encontradas no meio urbano e rural,
sociedades indígenas e não indígenas ou
comunidades quilombolas, por exemplo. A
comparação faz mais sentido para grupos
que partilham do mesmo tipo de vivência
na sociedade, em que se percebe uma
situação de vantagem para as crianças e
os adolescentes brancos e amarelos e uma
grande desvantagem para os negros.
Uma leitura desavisada de alguns
indicadores pode levar à formulação de
políticas públicas, por exemplo, que visem
oferecer a comunidades com outros padrões
de existência os mesmos padrões válidos
para grupos eminentemente urbanos. A
questão que se coloca é como garantir
qualidade de vida de acordo com o que
essas comunidades ou sociedades definem
como qualidade de vida, o que define
também a maneira como desejam o acesso a
bens e serviços, como esperam apropriar-se
ou fazer uso desses bens e serviços.
Não há diferencial significativo da infra
estrutura familiar em função do sexo das
crianças e dos adolescentes. De forma
análoga, também não se verificam diferenças
significativas na comparação da infra
estrutura domiciliar entre as crianças e os
adolescentes que apresentam diferentes
tipos de deficiência. Os domicílios onde
vivem as crianças e os adolescentes que
possuem pelo menos uma das deficiências
listadas apresentam estrutura bastante
semelhante aos domicílios habitados por
aqueles sem qualquer tipo de deficiência.
O exame da infra-estrutura domiciliar
deixa nítida a iniqüidade entre os estratos
acumulados de renda. Em relação ao
saneamento básico, cerca de 36% das
crianças e dos adolescentes que vivem nos
domicílios com os menores rendimentos per
capita padecem da falta de formas adequadas
de abastecimento de água e acesso ao
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GRÁFICO 17:- PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERíSTICAS
DOMiCíLIO, POR RAÇA/ETNIA, BRASIL - 2000
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GRÁFICO 18 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERíSTICAS DO
DOMiCíLIO, POR QUINTOS DE RENDA FAMILIAR PER CAPITA, BRASIL - 2000
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GRÁFICO 19 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERís
DOMiCíLIO, POR CLASSES DE ANOS DE ESTUDO DA MÃE. BRASIL- 2000
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GRÁFICO 20 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEGUNDO ALGUMAS CARACTERíSTICAS DO
DOMiCíLIO, POR SITUAÇÃO DO DOMiCíLIO. BRASIL- 2000
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esgotamento sanitário. Esse percentual cai
para 1,2%, em média, quando se analisa o
estrato superior de renda, gerando uma razão
de eqüidade escandalosa de 24 pontos, ou
. seja, crianças e adolescentes de famílias de
baixa renda têm 24 vezes mais possibilidade
de morar em domicílios sem saneamento
básico do que crianças e adolescentes de
famílias ricas. Isso demonstra a altíssima
concentração de renda no País e seu
conseqüente impacto na qualidade de vida
das famílias, das crianças e dos adolescentes.
Em termos de bens duráveis, quase a metade
das crianças e dos adolescentes pertencentes
aos 20% mais pobres não possui geladeira ou
freezer em seus domicílios, contra apenas 0,7%
daqueles com maiores rendimentos. Crianças
e adolescentes pobres têm quase 29 vezes
mais possibilidade de morar em domicílios
sem geladeira ou freezer do que crianças e
adolescentes ricos (razão de eqüidade de
28,6). A existência de computador no domicílio
revela que a chamada "exclusão digital"
atinge de forma mais profunda as classes
mais pobres, uma vez que a quase totalidade
dos 20% mais pobres não possuía esse becn
e metade das crianças e dos adolescentes
dos 20% mais ricos da distribuição tinha
computador em casa (Gráfico 18).

o impacto negativo da baixa escolaridade
da mãe, na situação da infra-estrutura
domiciliar de crianças e adolescentes, é
evidente. Em termos de saneamento básico,
aproximàãàmente 41,6%
das crianças e dos
.
adolescentes com mãe sem instrução ou
com menos de um ano de estudo vivem em
domicílios sem acesso ao abastecimento
de água internamente ou esgotamento
sanitário por reçie geral, fossas sépticas ou
rudimentares. Além disso, 52,8% não têm
geladeira ou freezer em casa, 92% n~o têm
telefone e 98,1% não possuem computador.
A situação no outro extremo, quando a mãe
possui 11 anos ou mais de estudo, é bastante
diferente, conforme pode ser verificado no
Gráfico 19.

.

Há também iniqüidades significativas entre
a infra-estrutura domiciliar das crianças e
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dos adolescentes de áreas urbana e rural, ~ ~'ê";:;
principalmente no acesso a condições
~_#
adequadas de saneamento básico,
considerados os diferentes estilos de vida
nessas duas condições.
Enquanto 54,6% dos domicílios rurais
não possuem abastecimento de água no
domicílio e 49,1% não utilizam rede geral,
fossa séptica ou rural como formas de
esgotamento sanitário, esses percentuais
caem para 6,8% e 10,1%, respectivamente,
nos domicílios urbanos, ou seja, uma razão
de eqüidade de 8 e de 4,9 respectivamente. A
ausência de geladeira ou freezer é percebida
em 56% dos domicílios rurais, enquanto
atinge apenas 12,9% dos domicílios nas
áreas urbanas. Telefone e computador,
por sua vez, praticamente inexistem nos
domicílios rurais (Gráfico 20).
A iniqüidade geográfica ou regional também
é evidente, mostrando que o percentual
de crianças e adolescentes vivendo em
domicílios sem infra-estrutura adequada
tende a ser maior nos Estados do Nordeste
e Norte e menor no Sul e Sudeste. Como
mostra o Gráfico 21, no Acre, quase metade
(49,5%) das crianças e dos adolescentes
vive em domicílios sem acesso à água
potável contra 1,7% em São Paulo. Isso
significa que as crianças que moram no
Acre têm 29 vezes mais possibilidade de
não ter abastecimento de água do que as
crianças que moram em São Paulo (razão
de eqüidade de 29,1). No Piauí, metade das
crianças e adolescentes vive em domicí'lios
sem acesso a saneamento adequado, contra
0,9% no Distrito Federal. Isso representa
uma assustadora iniqüidade: razão de
eqüidade de 55,3 (Gráfico 22). No Maranhão,
50,6% das crianças e dos adolescentes
vivem em domicílios sem geladeira ou
freezer, enquanto, em São Paulo, esse
percentual é de 3,8%. Isso representa 13
vezes mais possibilidade das crianças do
Maranhão não terem geladeira ou freezer
em casa, quando comparadas com as
crianças de São Paulo (Gráfico 23).
Os números das Tabelas 2 e 3 indicam
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TABELA 2 - RAZÕES DE EQÜiDADE ENTRE o PERÇENTUAL DE
E ADOLESCE.!"TES DE o
ANOS DE IDADE SEM ABASTECIMENTO DE AGUA NO DOMICILIO, BRASIL E REGIOES - 2000

RENDA:

GRANDES REGiÕES

Norte

~O:d~~~

»"" ••

SITUAÇÃO 00

"BRANCA"

RURAL/URBANA

3,9

POBRE/RICO

29,6

15,9

6,7

7,5

1,7

9,4

1,4

13,7

2,7

11,5

1,8

12,9

..

-'''~'-'''-''-

-~_.,-

ti

RAÇA/ETNIA:
"PRETA"/

BAIXA/ALTA
ESCOLARIDADE

17,6
.-_.
10,5

LSU' . _ .

_ _ _ u •• _ _ _ _

~

DOMiCiLIO:

~-v-_.~_

Sudeste

11.

INSTRUÇÃO DA MÃE:

5,6

I

....._ _ ._____ ......~_..J

7,5

•

"~----_.

9,5

Centro-Oeste

9,8

FONTE: TABULAÇÃO ESPECIAL SOBRE EQÜIDADE
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5,1

AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).

TABELA 3 - RAZÕES DE EQÜIDADE ENTRE O PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE O A 17
ANOS DE IDADE SEM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 1\10 DOMiCíLIO, BRASIL E REGiÕES - 2000

GRANDES REGiÕES

RENDA:
POBRE/RICO

INSTRUÇÃO DA MÃE:

RAÇA/ETNIA:
"PRETA" /

SITUAÇÃO DO

BAIXA/ALTA
ESCOLARIDADE

"BRANCA"

RURAL/URBANA

2,8

DOMiCiLIO:

18,3

11,4

5,2

5,8

1,7

I Nordeste

13,4

9,9

1,6

Sudeste

11,9

7,3

1,9

4,3

Centro-Oeste

23,1

17,9

2,8

7,4

Norte
r-~'~-"

L ___

..

_--_._-_.._-

FONTE: TABULAÇÃO ESPECIAL SOBRE EQÜiDADE - AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).
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GRÁFICO 21 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE O A 17 ANOS QUE MORAM EM
DOMiCíLIOS QUE NÃO POSSUEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR REDE GERAL, POÇO OU
NASCENTE NA PROPRIEDADE, POR ESTADO, BRASIL - 2000
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FONTE; TABULAÇÃO ESPECIAL SOBRE EQÜiDADE - AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).

GRÁFICO 22 - PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE O A 17 ANOS QUE MORAM EM
DOMiCíLIOS QUE NÃO POSSUEM REDE GERAL, FOSSA SÉPTICA OU RUDIMENTAR NA PROPRIEDADE,
POR ESTADO. BRASIL - 2000
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GRÁFICO 23 - PERCENTUAL DE CRIÁNÇAS E ADOLESCENTES DE O A 17 ANOS QUE MORAM
DOMiCíLIOS QUE NÃO POSSUEM GELADEIRA OU FREEZER, POR ESTADO, BRASIL - 2000

•

(O'

~,~

, '

~.~" ~:'

48.0

4,2

as

,~

(

O[J

I

"it

1

: :l
li!

FONTE: TABULAÇÃO ESPECIAL SOBRE EQÜiDADE

AMOSTRA DO CENSO DEMOGRÁFICO 2000 (IBGE).

GRÁFICO 24 - GESTANTES COM ATENDIMENTO PRÉ·NATAL DE SEIS CONSULTAS OU MENOS, POR ANOS
DE ESTUDO, BRASIL - 2000 (%)
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quantas vezes mais possibilidade têm as
crianças em situação teoricamente menos
privilegiada de não ter acesso a saneamento
adequado (água e esgoto, respectivamente).
A situação menos privilegiada é definida
aqui em função da renda da família em que
vivem, do grau de instrução da sua mãe
(em anos de estudo), da sua raça/etnia e
da situação do domicílio (urbana ou rural).
Por exemplo, conforme a Tabela 2, na
Região Sudeste, crianças e adolescentes
com mães que têm baixa escolaridade
(menos de um ano de estudo) têm quase 14
vezes (13,7) mais possibilidade de não ter
acesso a abastecimento de água em casa
do que aqueles com mães que têm alta
escolaridade (11 ou mais anos de estudo).
Percebe-se, pelas tabelas, que, nos
indicadores referentes ao saneamento
básico dos domicílios, a renda representa,
em geral, um papel mais decisivo na
questão da iniqüidade, principalmente nas
Regiões Nordeste e Sudeste. Mesmo nas
demais regiões, onde a instrução da mãe

é informação importante, as razões em
função da renda aproximam-se bastante
das razões em função do nível educacional
das mães.
3.2 Eqüidade humana
3.2.1 Eqüidade na primeira infância

o melhor começo de vida inicia com
atenção às mulheres, cujas condições física
e emocional influenciam sua gestação e o
desenvolvimento de seu bebê. As precárias
condições de vida e a falta de cuidados com
a saúde materna no pré-natal contribuem
para o aumento dos casos de baixo peso
ao nascer e óbitos neonatais. No País,
70% das crianças que morrem até o r dia
de vida nascem com peso inferior a 2.500
gramas. Os recém-nascidos de baixo peso
necessitam de mais cuidados na prevenção
de infecções, amamentação e estimulação
para crescer sadios. O cuidado pré-natal
adequado salva a vida das mães e dos
bebês. Reconhecer que o cuidado com a
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BRAZIL
A WASTE OF LIVES
FEBEM JUVENILE DETENTION CENTRES, SÃO PAULO
A human rights crisis, not a public security issue
INTRODUCTION
An intemational expert on prison conditions, invited to accompany an Amnesty Intemational
delegation to Brazil in October 1999, wrote in his report ofSão Paulo's juvenile detention centres:
!lI should say as c1early as possible that I have never seen children kept in such appalIing
conditions ... ln my view the place should be c10sed down." A few days Jater, on 24 October, a
riot broke out that shocked even those most hardened to the torture and neglect in São Paulo's
juvenile detention system, the Foundation for the Well-Being ofMinors,l FEBEM. Eighteen hours
later, four boys were dead, 58 people were injured, including 29 FEBEM staff, dozens ofboys
had escaped and the compJex had been completely destroyed.
FEBEM has been the subject of scrutiny for decades. Thousands of adolescents2 have passed
through FEBEM detention units since the Foundation carne into being in 1976. Throughout this
time Amnesty Intemational has received denunciations oftorture, ill-treatment, and cruel, inhuman
and degrading conditions of detention affecting hundreds of adolescents. A number of boys have
died in violent circumstances because the São Paulo governrnent has failed to protect their safety.
Throughout the decade since the launch of Brazil's much-fêted Statute of the Child and
Adolescent, ECA,3 public prosecutors, bar associations, parliarnentary commissions of inquiry,
state human rights councils, guardianship councils, FEBEM staff unions and human rights
organizations have all submitted to the São Paulo authorities detailed reports, denouncing the
inhuman and dehumanizing conditions in FEBEM detention units. They have alI made concrete
and detailed recommendations aimed at putting an end to the decades long pattem of violence,
riots and escapes, and calling for the outdated repressive model ofjuvenile detention to be brought
into line with Brazil's own Constitution and legislation regarding children and adolescents. Yet the
São Paulo authorities have persistently avoided meeting their obligations to reform the juvenile

I

Fundação do Bem-Estar do Menor.

2 Note on tenninology: According to most intemational standards, anyone under lhe age of 18 is a child. Of
lhe children discussed in Ihis report, 90"10 are over 15. The average age for a child in detention in Brazil is 17. Some
boys are Ihemselves already parents. Amnesty Intemational has Iherefore most frequently used lhe tenn favoured .
by Brazilian children's rights advocates in discussing young ofIenders: adolescents.

3

Estatuto da Criança e do Adolescente.
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detention system in line with the law, abandoning both FEBEM detainees and FEBEM staff to
cope with a situation of violence and chaos.
In September and October of 1999, FEBEM experienced the worst crisis of its history. A spate
ofriots provoked by almost five-fold overcrowding and torture and ill-treatment culminated on
24 October in the taking hostage and assault of a number of monitores (warders), and the killing
of four fellow-inmates. As a result of the unprecedented violence and the destruction to the
complex caused by rioters, the São Paulo govemment has embarked upon a series of transfers of
large numbers of adolescents into the adult prison system, and into hastily constructed and
inappropriately conceived new FEBEM units, where rioting has continued. Amnesty International
has received denunciations of torture and ill-treatment of large numbers ofadolescents by police,
prison guards and monitores.
Amnesty International has visited a number of juvenile detention centres in several states
throughout Brazil, and has interviewed government officials, lawyers, judges, detention centre
staff, human rights commissions and non-govemmental organizations. An Amnesty International
delegation visited FEBEM Imigrantes complex in March 1998, and again in October 1999, short1y
before the major riots. On the second occasion the delegation was accompanied by an expert
delegate - Dr. Roy King , Professor of Criminology at the University of Wales. Amnesty
International's report released in June 1999, " No One Here Sleeps Safely" - Human Rights
Violations Against Detainees, AI Index AMR 19/09/99, provides an overview ofthe human rights
violations affecting both adult and juvenile detainees throughout Brazil, and the structural
shortcomings perpetuating them. This document takes a closer look at the ongoing crisis in São
Paulo's juvenile detention centres and examines the failure of FEBEM and the São Paulo
government to pre-empt the crisis, despite warnings about the illegality and unsustainability ofthe
system. It deals with the two mainjuvenile detention complexes in São Paulo's capital, Imigrantes
and Tatuapé, in which the crisis began, and with the prisons and new units into which the
adolescents have been transferred since October 1999.
At the time ofwriting this document, the São Paulo authorities had failed to bring the crisis under
control. Rather than acknowledge and address the human rights violations under1ying the spiral
of violence and destruction in FEBEM units, the authorities have exploited legitimate public
concern about violent crime, and have characterized the crisis purely as a public security issue.
The steps taken by the authorities to deal with the vicious circle oftorture and rioting has focused
almost entirely on the containment of detainees in maximum security prison buildings.
The department of the Public Prosecution Service responsible for applying the ECA has brought
two civil actions and nine peÍitions against FEBEM and the São Paulo govemment, based on the
illegality of the installations to which the adolescents have been transferred, and the continuing
failure to guarantee basic human rights, and the socio-educational treatment stipulated by the ECA.
In each case, the Juvenile Court has granted court orders obliging the authorities to comply with
the ECA. In each case, FEBEM and the São Paulo govemment have appealed, and in alI but the
fiest civil action, the State Appeals Court has suspended the Juvenile Court's decision. Amnesty
International is concerned that, in upholding the government's argument that the issue is simply
a matter public security, the State Appeals Court is being complicit in allowing grave human rights
AI Index: AMR 19/14/00
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violations against large numbers ofboys to continue.1t is unclear what standards are being applied
by the State Appeals court in persistently overturning lower court rulings based on detailed
petitions invoking the Brazilian Constitution, national legislatíon and international human rights
standards.
In November 1999, the São Paulo govemment launched a restructuring package for FEBEM.
However, the current transfers policy and comments made to the media are in direct contradiction
to official policy. Government statements have attempted to shift the blame onto every- and
anyone else, publicly blaming the judiciary, human rights activists and FEBEM stafffor the crisis,
and have sought to undermine public prosecutors and human rights defenders by accusing them
ofinciting FEBEM inmates to riot. Amnesty International is particularly concerned that this smear
campaign increases the risk to human rights defenders, a number ofwhom have already been the
target of intimidation and death threats.
The crisis in São Paulo exposes a Brazil-wide failure to apply both Brazilian and international
standards on children's welfare injuvenile detention centres. In recent years Amnesty International
has documented routine human rights violations against young offenders in a number of states.

1.

JUVENILE DETENTION IN BRAZIL

The Statute of the Child and Adolescent, ECA, launched 10 years ago,4 codifies articles 227 and
228 of the Constitution and brings Brazilian legislation on children into line with international
standards. 5 Its core premise is that adolescents are in a stage of personal development, and that
those who come into conflict with the law merit special attention aimed at returning them to
society. Young offenders are defined by the ECA as children between the ages of 12 and 17 who
have committed any criminal act under the adult penal code. Children do not receive a criminal
sentence, but rather one ofsix types of"socio-educational" correctional orders: warning, reparation
of damage; community service; probation; day release; and detention.
The ECA is very c1ear in stipulating that the authorities must avoid depriving children of their
liberty unless there is no appropriate aIternative. However, in practice, young offenders in Brazil
are more likely than adults to receive a custodial sentence for the same criminal offence. First-time
young offenders are also more likely to be held in detention while awaiting a court decision than
adult offenders. Children may only be held provisionally pending a court hearing for 45 days, but
this limit is often exceeded. Provisional detainees should be held separately fram sentenced
detainees, but this rarely occurs. The ECA also requires that detained children must be separated

4

13 July 1990.

5

UN Convention of the Rights of the Child.
lJN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty.
UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).
UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).
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by age, seriousness of crime or by provisional or convicted status. This requirement is routinely
ignored.
As well as guaranteeing basic human rights for detainees, such as adequate living conditions and
medical care, the legislation requires that detainees receive individualized treatment focused on
their rehabilitation and return to society. This must inelude education and professional training.
The child should be detained in the same locality as its fami1y, or as elose to it as possible.
The ECA is a controversial piece oflegislation, regarded by many Brazilians as being too lenient
on young offenders, and as promoting delinquency. Brazil suffers from a high and apparently
increasing levei ofviolent crime. Fear ofviolent crime is a major concern for many Brazilians,
and, in consequence, there is a generalized tolerance ofhuman rights violations against criminal
suspects. Torture, ill-treatment and even killing of criminal suspects is often presented by some
authorities and certain sectors of the media as a necessary evil. 6 FEBEM detainees are popularly
perceived to be violent criminaIs and a danger to society.In fact, fewer than 10% of juvenile
detainees have committed crimes such as homicide or rape. The large majority have been charged
with robbery. Sixty per cent are first time offenders.

In the state of São Paulo, responsibility for planning and executing detention programs for young
offenders is delegated to the governmental entity FEBEM by force of Law 185 of 1973 and
Decree 8777 of 1976. The Secretariat for Social Development Assistance is responsible for
overseeing FEBEM. FEBEM is currently responsible for an average of 4000 adolescents under
detention orders in the state of São Paulo.
, Since the October 1999 crisis, FEBEM and the São Paulo government have repeatedly sought to
characterize young offenders held in Tatuapé and Imigrantes as violent and dangerous. However,
the Director ofImigrantes told a parliamentary sub-commission in September 1999 that the large
majority, 70%, of the adolescents were capable of rehabilitation a figure confirmed by the
Director ofTatuapé - and that 25% presented difficulties in this regard. According to the Director,
5% showed signs ofsuffering from mental i11ness. The holding ofmentally-ill children in detention
centres is strictly forbidden by the ECA.
JUVENILE DETENTION IN OTHER BRAZILIAN ST ATES
Tbe state ofSlio Paulo is not alone in violating tbe basic buman rigbts ofyoung offenders.
Amnesty International bas documented serious violations in several otber states.

6 In the first three months of2000 a1one, the São Paulo Police Ombudsman reported 200 killíngs of
criminal suspects. Torture by police in order to extract confessions or to controllarge populations of detainees is
common. Police committing acts of violence are generally not brought to justice. Despite a three-year-old law
criminalízing torture, Amnesty Intemational delegates visiting São Paulo in March 2000 were unable to fmd a single
conviction on that charge.
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In Rio de Janeiro, boys are held in overcrowded detention centres with no activities, and report
regular beatings by monitores. A strict set ofrules is employed in these units: boys are known by
number, not by narne; they must walk with their hands behind their backs; and, when ordered, must
Une up in order of age. One boy interviewed by AI reported being taken by monitores to a room
where he was beaten around the head and stomach, apparentJy because he allowed a boy younger
than himself to stand in front ofhim in the line. In recent months, human rights organizations have
been refused access to juvenile detentíon centres.
An Amnesty Intemational delegation visiting the Senador Raimundo Parente juvenile holding centre
in Manaus, Amazonas, carne across five boys being led by the staff out ofa punishment cell. Most
boys interviewed cJaimed to have been kept in this cell for days at a time, with up to six in the cell
and no mattresses. Boys also described punishments such as being hit around the head, and being
made to remove their T-shirt, run and throw themselves on the ground. Several told the delegation
that they had been kept in police detention looger than the 24-hour legallimit, and had been beaten.
When transferred to a special children's police station their injuries were not recorded.
The juvenile detention centre in Cariacica, Espírito Santo, was badly understaffed. On the day of
Amnesty Intemational's visit, the boys were locked up ali day, as only one staff member was on
duty. The cells were unpainted, darnp and filthy. Many were without water or electricity, wíth
blocked draíns. Boys were crammed in, five to a celI, with a hole in the ground for a toilet. Most
had skin complaínts and some were suffering from dengue fever.
When Amnesty Intemational visited the Paratibijuvenile detention centre in Pernambuco, it found
that it was beíng staffed by a mixture of military police, private security guards and employees of
a child welfare organization. Some boys complaíned to Amnesty Intemational ofill-treatment by the
director (a military police captain) and by private security guards, who allegedly beat them with
sticks.

Officially, the govemment is committed to a program of decentralization of the large juvenile
detention centres to smaller units around the state. In São Paulo, the legal requirement to hold
. adolescents in smaIl units was codified in 1992 by decree 34.785 of April 1992, which commits
the authorities to such a decentralization processo However, at the time ofthe October 1999 crisis,
decentralization was stalled. The government complained that municipalities were reI uctant to take
on young offenders, and of 12 projected local detention centres, only one had been built. In
November 1999, in reaction to the Imigrantes riot, the São Paulo government launched a
restructuring program for FEBEM, dedicating 85 million Reais (approx US$ 50 million) to the
renovation of existing buildings and the construction of a number of new units. According to the
govemment, there are currently 22 renovation and construction projects underway throughout the
state which will redistribute the 4000 young offenders currently fulfilling detention orders. In
addition, 200 internaI investigations have been opened into aIlegations ofill-treatment, and 20 staff
have been dismissed on the basis of such investigations. A further 670 FEBEM staff have been
dismissed for other reasons in the last 12 months, and new staffare being contracted and trained.
In June 2000, the Secretariat also opened a complaints department. It is not yet c1ear what
mandate or leveI of independence this department will be given.
In practice, the actions and public comments of the São Paulo government appear to be in
contradiction to its official policy. The two units opened recently, Parelheiros prison and Franco
Amnesty /ntemationa/ Ju/y 2000
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da Rocha, are large maximum security complexes - a far cry from the promised small units - and
adolescents have been transferred into them without any infrastructure to provide for either their
basie needs, or the socio-educational measures stipulated by the ECA. Dozens of adolescents
have also suffered torture and ill-treatrnent during and after transfers. Amnesty International is
particularly coneerned that directors appointed to Franco da Rocha, Parelheiros and Pinheiros
prison are alleged by adolescents to have participated in iII-treatrnent.
The program of renovation and construetion has also raised questions regarding possible mis-use
of public funds in the contracting out of some FEBEM services. A department of the Public
Prosecution Service is current1y looking into this issue. The rapidity with which boys were able
to dismantle the brand-new Franco da Rocha detention centre also raises serious questions about
the quality and design of the building.
Children's rights advocates have also called for a greater investment in projects which would
enable courts to apply non-custodial sentences. At the moment, the non-custodial
socio-educational measures outlined by the ECA are woefully under-resourced. As many as 90
adolescents on probation will share only one probation offieer.

2.

A CULTURE OF VIOLENCE AND HUMILIATION

In the absence of adequate training and support for FEBEM staff, there is a culture of torture,
ill-treatrnent and arbitrary punishments by monitores in juvenile detention centres. Chronical1y
understaffed FEBEM employees and security staff under contract to FEBEM receive no training
when put in charge of vastly disproportionate numbers of adolescents. FEBEM staff who have
suffered hostage-taking incidents, or who have been attacked by adolescents, have been returned
to the same unit within a matter of days without any back-up support from FEBEM. Some
monitores have sustained serious injuries during riots. Amnesty International is not aware of any
deaths of monitores at the hands of inmates.
There are no c1ear rules and regulations for either staff or inmates governing the administration
of discipline. Punishments are arbitrary, and often deliberately designed to humiliate. ColIective
punishments are very common if one boy breaks a rule, many boys are punished. This causes
conflict between the adoleseents, and can place the offending boy at risk from his fellow-inmates.
Punishments include: confiscation oftoothbrushes (often the only personal item an inmate has
- worn around the neck on a piece of string); being made to face the wall with hands on the back
of the neck for periods of up to a day; being made to lean with forehead against the against a wall,
hands behind the back and feet about a metre apart, sometimes for several hours
a practice
which causes severe discomfort and dizziness and may lead to fainting; being made to shuffle
round and round the yard on the buttocks and being made to run round and round in circ1es with
one hand on the ground.

Allndex: AMR 19/14/00
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THE CASE OF E.A.
On 22 March 1994 EA was detained, together with a friend, by members ofthe military police on
suspicion of having stolen a wristwatch. The boys were taken to a police station. However, E.A.
managed to run away. According to his friend's statement, about 15 minutes later he was brought
back to the políce station by the military police officers who had originally detained him. The friend
cJaims that E.A. showed c1ear signs ofhaving been beaten. He was coughing up blood and a finger
ofhis right hand appeared to be broken. EA was latertaken by the police to FEBEM, Imigrantes.
According to his friend, when he saw E.A. again the following evening, he was moaning and asking
to be taken to the infumary. About 30 minutes later, E.A. returned to his cell and told his friend that
he had been beaten again by the monitores and that he had not received any medical attention.
EA's mOther vísíted him on 27 March and stated that her son was then very m. She said he had
bruises on his arms, knees, thorax and lower abdomen. EA. told his mother that he was urinating
bJood, coughing up blood and unable to swallow food. His mother insísted that EA should be taken
to hospital, but the warders would not allow her to traveI with him, saying, "mothers are not allowed
in official cars." E.A.'s mother retumed home, where, later that evening, she was advised by a
FEBEM employee that her son had died in hospital, probably of AIDS. When she tried to c1aim ms
body, the distraught woman was sent to four ditferent places across the city before they alJowed
her to retrieve it.

Adolescents are frequently beaten, often at night. Some monitores keep a stash of iron bars and
sticks for this purpose. Following beatings adolescents are often forced to take cold showers to
reduce the appearance ofbruises. Adolescents have been punished for "offences" such as speaking
to each other during designated silent periods (eg. before, during and after meals and after lights
out), and moving while watching television (they are expected to sit on their hands in absolute
silence watching the same television channel for hours). Verbal humiliation by guards is also
common, particularly insults relating to inrnates' marginalised status, and towards their mothers.
Adolescents also transfer their own, often violent, codes of behaviour to the detention centres.
Many come trom a drug-trafficking gang culture in which status is connected to aggression, and
bring their gang rivalries with them. The law stipulates that adolescents must be separated by
seriousness of crime, age and physical size, but there is little or no attempt to undertake such
separation, exposing smaller and unaggressive boys to the influence and victimization of the
minority who are genuinely dangerous. Boys who refuse or are reluctant to take part in riots are
intimidated, and may be singled out later. Boys who have committed certain crimes such as rape
are stigmatized, as are those who are believed to have cooperated with the police or FEBEM staff.
Such boys receive death threats, and are generally held in "security" in separate wings or cells.
During riots they are particular1y at risk from felIow inrnates. Monitores are also a target of
violence and death threats, especially those known for carrying out beatings, and there are
frequent hostage-taking incidents.
According to the São Paulo government, 20 FEBEM staff have been dismissed in the last 12
months after internal investigations into allegations of ill-treatrnent. The Public Prosecution
Service is currently conducting its own investigations into 62 cases of torture and ill-treatment 
each often involving several victims and perpetrators. The Public Prosecution Service claims that
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a significant number of monitores subject to investigation remain on active duty in FEBEM
detention centres.
Amnesty Intemational welcomes the São Paulo govemment's stated commitment to stamping out
the practice of torture and ilI-treatment by FEBEM staff, but notes that, so far, almost weekly
denunciations ofbeatings affecting dozens ofadolescents indicate that a semi-official tolerance of
these practices continues to exist in FEBEM.

3.

TWELVE MONTHS OF CHAOS
CASE OF L.S. Aged 15

(

L.S. was being held in a wing put aside for ilI inmates in Imigrantes. According to staff he was
there because of a twisted ankle, but both he and his father claimed that he was there as a result
ofinjuries sustained after a beating by monitores. On the morning of8 July 1998, he complained
of intense pain, shortness of breath and nausea, and appealed over and over again to staff to help
him. No one did, and he died that night.
The original autopsy concJuded that he died ofnatural causes, and made no mention ofthe bruises
on his body. However, following an exhumation ofhis body, an independent autopsy conducted by
four forensic pathologists established that he had died ofcocaine poisoning. A criminal investigation
was opened into the errors in the original autopsy, and into how and why L.S. had access to
cocaine.

By July 1999, the FEBEM detention complexes were a powder-keg. Severe overcrowding,
appalling conditions, and cruel punishments and beatings had rendered the system unsustainable.
Imigrantes, built for 364, was housing 1648 adoJescents - almost five times its capacity. Tatuapé
was IittIe better off, housing 1460 boys in a compIex with a capacity for 800.
Overcrowding in Imigrantes and Tatuapé was so severe that the two by three metre dormitories
were sleeping up to 25 at a time, with three or four adoIescents sharing a mattress. The boys
spilling over from the dormitories slept sitting up, in the corridors aod even in bathrooms. Sheets
were not provided, and covers were not washed. Several adolescents reported that when sheets
were soiled with urine, they were simply put out in the sun to dry and were re-used. Adolescents
were given a bar of soap per month to share between ten. Many adoIescents avoided using soap
aItogether because of the risk of catching scabies or other skin diseases. A visit to Imigrantes in
August by epidemiology inspectors found a high incidence of scabies - in one wing 103 of 337
were suffering from the disease. In each wing, ao average of 350 adolescents had to queue to
share eight to ten showers and were given less thao a minute in which to cIean themselves. There
were no activities other than watching television and playing football both of which had to be
carried out in shifts. Because ofthe difficulty ofcontrolling such large numbers, those not engaged
in either of these activities were required to remain seated at ali times. In a visit to Imigrantes in
October 1999, ao Arnnesty IntemationaI delegation was able to verify for itself these appalIing
conditions, and concIuded that holding boys in such cruel,.inhuman and degrading circumstances
amounted to torture and iII·treatment in and ofitself. Conditions had deteriorated since a previous
visit by Amnesty Intemational in March 1998.
A//ndex: AMR 19/14/00
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An absurdIy Iow number of monitores were given the impossibIe task of attempting to controI
huge numbers of adolescents: 10 to 15 monitores were expected to oversee an average of350
detainees. The president of the FEBEM monitores union, subsequently described conditions as
"hell" and admitted that the strain ofthe job often results in monitores beating inmates, and that
there was a high levei of psychoIogical problems amongst stafe A FEBEM staff union
representative also told Amnesty Intemational, during a visit to FEBEM Imigrantes in October
1999, that violence is institutionalized in FEBEM, and that monitores were only dismissed in the
most extreme cases, or, inversely, when they refused to cooperate with a regime in which a certain
levei of violence was the norm.
A judicial inspection of Imigrantes ordered by the Juvenile Court on 23 August 1999 heard
complaints from some 70 adolescents that they had been beaten after a number of boys tried to
start a riot on the night of 21 August. Several of them exhibited recent bruises. A subsequent
inspection of the wings uncovered a cupboard containing sticks, canes, pieces of wood covered
in towels, and covers rolled up tight1y and tied with string, a1legedly used by monitores to carry
out beatings. Adolescents reported that they were forced to Iie down while monitores ran past
kicking and punching them. M.S. s was hit on the head with an iran bar, and had to have six
stitches to his head. F.B. reported that as soon as he realised that there was an uproar in the
neighbouring dormitory, he immediately took offhis clothes and sat waiting with his hands on the
back of his neck as boys are required to do duririg any kind of disturbance. He and his
fellow-inmates were then beaten. Following the beating they were left to sit naked and denied food
unti11900 the following day, when they were made to take cold showers to reduce bruising. R.Z.
a1leged that boys were having to sleep in the bathroom which had been leaking sewage since one
ofthe monitores wrenched a lavatory bowl out ofthe floor and threw it at boys. R.C. alleges that
following the beatings he was threatened by one of the monitores not to say anything, and that
following the inspection visit wamed him that "the judge leaves, but I stay, and when his back's
tumed 1'11 beat you [plural] to breaking point."9
CASEOFRS.
On Christmas Eve (24 December) 1998 - always a tense time in juvenile detention centres - a
number ofboys tried to escape from Tatuapé by locking monitores into a room, after monitores took
. their television away. Monitores managed to get out ofthe room, and apprehended the boys before
they could get out of the complexo Amnesty Intemational heard reports from boys not involved in
the escape attempt, that when they reaJised what was going on, a number ofboys tried to barricade
themselves in their room with cupboards, in order to avoid reprisals. They a1leged that, in order to
try to get them out, monitores set fIre to the doors. R.S. died in the resulting fIre, and a number of

7

Veja, 6 October 1999, "Aquilo é o inferno."

S The

9

ECA prohibits the identification ofjuveníle detainees.

"0 juiz vai embora, mas eufico; e quando ele virar as costas, eu vou quebrar vocês na paulada."
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other boys suffered serious burns. A number of monitores are currently being investígated on
charges of murder.

On the night of 11 September 1999, boys in Wing D of Imigrantes rioted, set fire to part of the
wing, and took hostage some of the monitores. Public prosecutors were at the scene, trying to
negotiate the release ofthe hostages. Meanwhile, TV Globo, a national television network, flying
a film crew over the complex by helicopter, caught live on film dozens ofboys in another wing,
Wing B, running from their dormitories across the prison yard, pursued by monitores wielding
sticks - some of whom were hooded. As they ran, boys removed their clothes, and huddled
together in the comer ofthe yard, sitting with their hands on the back oftheir necks. Monitores
were filmed running at and over crouched boys kicking, punching and beating them with sticks.
THE CASE OF A.O. Aged 17
On her las! visit to see A. O. in Imigrantes, his sister found him crying and terrified and asking her to do
something to get hirn moved to another wing. As they said good-bye, he told her, "ir lhere's another riot,
you won't see me again." A.O.'s síster irnmediately sought out a social worker, who assured her that
there was nothing to worry about. Not long after, he was dead.
A.O., an epileptic, carne from a poverty-stricken farni1y, and had become a drug-user. It was his
second time in FEBEM. Charged with robbery, he had been released by judicial order andplaced
on probation, but had been re-interned provisionaJly after he was caught by police with a group of
boys in possession of a gun. A.O. had been seriously depressed for some time. Children's rights
defenders accompanying his case were very worried about his physical and mental health, as he
had been refusing to eat. Because oftheir concern, they put in a request for the date ofhis hearing
to be brought forward. They never received a reply to their request. A.O. was one of four boys
tortured and killed by fellow-inmates on 25 October 1999. Two days later, when his scheduled
hearing carne up, the judge had not even been informed ofhis death.

Public prosecutors left the complex in the early hours of the morning and returned only a few
hours later. By the time they had returned, around 650 boys - mainly from Wing B had
escaped. The fact that such a latge number ofboys, last seen rounded up and naked, had managed
to escape in such a short time has drawn allegations that monitores facilitated the escapes to
prevent boys iTom testifying against them. Forty monitores were identified from the television
images, and are currently the subject of a police inquiry. Fourteen were dismissed from FEBEM
in June 2000, following internai disciplinary proceedings. Following the 11 September riot, around
1000 boys escaped within a two-week period in 12 separate incidents. Boys recaptured after
escapes reported that they were beaten by military police.
Matters carne to a head in October, when, in protest against work conditions and the dismissal of
19 monitores (some of whom had been accused of ill-treatment on the basis of the TV images)
the FEBEM staff union, Sintraemfa, announced on 21 October that monitores intended to strike.
Families ofdetainees who had been informed by Sintraemfa that internai security during the strike
would be carried out by military police riot troops, passed the information on to adolescents in
Imigrantes, sparking offthe worst riot in FEBEM's history.
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On 24 October a riot spread throughout the whole complexo 18 hours later, four boys were dead,
58 people were injured, including 29 FEBEM staff, dozens ofboys had escaped, and Imigrantes
complex had been completely destroyed. During the riot, around 16 monitores were taken hostage
and beaten. A number offellow-inrnates were also tortured, and four killed with a brutality which
shocked even those who had worked in the system for years. Brazilians were horrified at images
of boys, with T -shirts wrapped around their heads to hide their faces, completely out of control,
ill-treating and torturing monitores and fellow-inrnates for the television cameras. Anxious parents
waiting outside the gates of the complex desperate for news were fired on with rubber bullets by
police riot troops.
The four boys who died, alI ofwhom had been in "security", suffered unprecedented violence at
the hands of their fellow-inrnates. One boy's eyes were perforated with a stiletto. Inmates
subsequently burned two oftheir victims bodies, and, in a gesture of shocking barbarity, tore one
boy's head and a leg from his carbonized corpse and hurled them over the wall where they landed
at the feet of public prosecutors attempting to negotiate the release of the hostages.
The hostages were finally released after rioters negotiated a number oftransfers out ofImigrantes.
Twenty-three were subsequently transferred to Ribeirão Preto, a town in the interior ofSão Paulo,
and 21 to the Raposo Tavares unit, where conditions are considerably better. Several of the
released monitores received hospital treatrnent. One had been thrown from a 5 metre high wall.
Another suffered concussion after being beaten by boys with sticks. A third suffered a fractured
elbow. The riot left hundreds ofboys in even worse living conditions than before, and there were
reports of ill-treatment by police riot troops. Parents reported that a number ofboys alleged that
police had forced them to drink urine in reprisal for the dot.
Public opinion was understandably horrified by the violence. An already widespread fear ofviolent
crime was exacerbated by the waves of escapes. The São Paulo govemment fueled this fear,
when, following the September riots and escapes, the Public Security Secretary announced that
crime rates had gone up by 10%. The São Paulo govemment's security-focused policy has been
largely in response to this public concem.

3.1

Emergency transfers and transfers to new units

ttThings will continue at lhe same pace as they were. There's no way to control them, other than the way
we're doing it now. tt
São Paulo Governor, Dr. Mario Covas.tO

10 ''As coisas vão continuar no ritmo que estavam. Não tem como controlar, a não ser dojeito que
se está fazendo. "Widely reported in the press on 25 October 1999.
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Soon afier the riot, the authorities embarked on a series of transfers of large numbers of
adolescents out of the Imigrantes and Tatuapé complexes into adult penal facilities. It also
embarked upon the hasty construction and reform of large maximum security prison-style
complexes. Both measures are in contravention of the ECA.
The São Paulo governrnent has focused almost entirely on security, increasing the height ofwalls,
putting in extra gates and installing security cameras. The authorities have claimed that all the
adolescents transferred are extremely dangerous, but Amnesty Intemational has received
allegations that there are, in fact, no criteria for selection for transfer, and that boys are being
transferred without being evaluated or being informed as to the reasons for their transfer.
The governrnent has argued that these are temporary emergency measures, but at the time of
writing this document, eight months afier the October crisis, hundreds of boys continued to report
torture and ill-treatment at the hands of monitores, prison guards and military police, and
continued to be held in poor conditions, with insufficient medicaI care and without educational or
recreational activities. Adolescents have not been separated by age, seriousness of offence or
physical size. Transfers have been so chaotic that adolescents' records have not gone to new units
with them. For some of those transferred, who were already serving sentences and receiving
some education and welfare assistance, the transfers have meant a considerable deterioration in
their conditions ofdetention. Children's rights defenders have protested at the spending ofmillions
of Reais on large maximum security installations, when the funds might have been used for the
promised construction of small units.
The Public Prosecution Service has brought two civil actions and nine petitions against FEBEM
and the São Paulo govemment, based on the illegality ofthe installations to whích the adolescents
have been transferred, and the continuing failure to guarantee basíc human rights, and the
socio-educational treatment stipulated by the ECA. In each case, the Juvenile Court has granted
court orders obliging the authorities to comply with the ECA. In each case, FEBEM and the São
Paulo govemment have appealed, and in all but the first civil action, the State Appeals Court has
suspended the Juvenile Court's decision. Amnesty International is concerned that, in upholding the
governrnent's argument that the issue is simply a matter public security, the State Appeals Court
is being complicit in allowing grave human rights violations against large numbers of boys to
continue.

3.2

Criminal Observation Centre (COC)l1

lmmediately following the riot, 130 boys, many ofthem still under 18, were transferred into the
Criminal Observation Centre, part ofthe adult prison system. PubJic prosecutors protested against
the transfer, and brought an adion against FEBEM and the São Paulo govemment calling for the
adolescents to be transferred out of the adult system urgently. The Juvenile Court found in an
inspection visit that conditions in the COC were hygienic and that "nothing indicates that the basic

II

Centro de Observação Criminológica.
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rights of the adoIescents are being violated."12 However, it also found the situation "far from
ideal,"13 even taking into account that the arrangement was due to the state of emergency, and
ordered the boys to be transferred out ofthe COC within 15 days. FEBEM and the São Paulo
govemment appealed against the decision. The appeal was upheld by the State Appeals Court, and
the Juvenile Court's decision suspended, on the basis that the appeaI was based "exc1usively to
avoid risk of damage to public order, security, health and funds.,,14
In January, an inspection by the Public Prosecution Service found that 120 boys were being kept
Iocked up in their cells for several hours a day, and that for the rest ofthe time had only football
or television as activities. One adolescent c1aimed that he had been incarcerated in FEBEM for two
years, and that, in all that time, he had never been registered on any educational or professional
course. The Director of the unit reported that the presence of the boys had created aclimate of
tension among adult prisoners, as they were occupying the cells normally used to evaluate
prisoners due for review oftheir sentences, preventing some prisoners from being transferred out
of the prison. In the absence of monitores, they were being overseen by prison guards, and boys
complained that they had been receiving threats from night shift guards. On 18 November 1999,
A.S. was beaten by three prison guards with iron bars. During the course ofthe beatings, guards
pushed his head into a lavatory bowI and flushed it. The guards invoIved are currently facing
disciplinary proceedings and are the subject of a police investigation on charges of torture.
The Public Prosecution Service brought another petition against FEBEM and the São Paulo
govemment, taking into account that the boys were likely to be in the coe for at least a year,
requesting the installation of units and staffing for education, social and psychologicaI assistance,
medicaI care, and calling for an increase in the number of monitores and the separation of
adolescents by age, physical size and seriousness of crime. Once again, the State Appeals Court
suspended an order by the Juvenile Court to comply.

3.3

Santo André Public Jajlls
THE CASE OF F. S. Aged 17.
F.S. was íIl-treated by monitores and police when he was transferred from Tatuapé to Santo
Andre. While recounting his testimony to public prosecutors, he also toId them that he was
unpopular with the other adolescents because he tried to stick to the rules and obey lhe monitores.

12

"Não há notícia de que os direitos fundamentais dos adolescentes estejam sendo violados."

13

"Muito longe de ser a ideal. "

14

"Exclusivamente para evitar risco de dano a ordem, segurança, saúde e economia públicas."

15

Cadeião Santo André.
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Ris oopopularity had horrific consequences. On 26 November 1999 a number of his cell-mates
raped him. F.S. c1aimed that, although the attack went on for an hour, monítores never intervened.
F.s., the father ofa child, told publíc prosecutors that he felt that the rape made it difficult to face
his family. He was transferred to other unit, and was to receive psychiatric therapy, but ran away
when he was taken to hospitalto treat a hemia. The next time that the authorities had news ofhim,
it was to hear that he had died on 23 March 2000, from a gunshot woood to the head.

"

On 24 November 1999,405 boys were transferred by military police riot troops from Tatuapé to
Santo André public jail. Representatives of the local guardianship council, legally mandated to
monitor the application ofthe ECA, oversaw the transfers. They noted that military police verbally
abused the boys, and that they offered them water, and then did not bring them any, but made
a great show of drinking loudly themselves. When they retumed the following day, police
attempted to prevent access to the area where boys were being searched. When they gained access
they found that boys were being made to squat naked during the search. A large number of
adolescents allege that upon arrival they were taught "the rules of the house" by being forced to
run a gauntlet of monitores, who beat them with iron bars and sticks. They were also obliged to
sit on the floor stripped to their underpants with their hands below their legs and received kicks
and blows to the head. They were then made to take cold showers to reduce the appearance of
bruising. A.R. alleged that after he had been retumed to his ceU, one of the monitores provoked
hlm by calling his mother a "whore". When he protested, the monitor took him to the bathroom,
,and beat him. MedicaI examinations of 95 boys, made two days after the transfer showed that
only 16 of them did not bear the marks of beatings.
In a meeting with representatives ofthe São Paulo govemment and FEBEM on 22 November,
children's rights advocates had been assured that, although the public jail was inadequate for
the socio-educational program stipulated by the ECA, the jail would be kept below its full
capacity so that educational and social assistance units could be set up, and that there would
be clear rules and regulations goveming activities. However, it soon became clear that these
promises would not be met. On 6 December a judicial inspection found that boys did not have
access to psychologists or social workers. They also found that defence lawyers did not have
access to almost 90% ofthe boys' cases, because their reports had not been transferred along
with them. Thirty-four boys being kept in "security", were being held in two 12 metre square
cells. There was a striking understaffing of monitores, with eight to nine monitores overseeing
300 boys.
The report ofthe judicial inspection concluded:
"it is evident that there is no socio-educational process ongoing in the
establishment, which, we repeat, does not even have the basic infrastructure
to hold the adolescents. Because it does not have a sufficient number of staff,
and because the adolescents are not following any program of activity,
disorder has set in and the control of a large part of the buildings has been
taken over by the inmates themselves. The tension ofthe adolescents is visible,
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as is the situation ofrisk and inactivity that they are experiencing, which makes
their transfer to adequate units urgently necessary."16
The Public Prosecution Service brought a petition against FEBEM and the São Paulo
government cal1ing for the suspension of further transfers into Santo André, and a period of
30 days in which to move the adolescents to appropriate units. Once again this was upheld by
the Juvenile Court, and once again it was suspended by the State Appeals Court. Another
petition calling, in the case that adolescents were to remain there, for adequate medicai,
educational and other facilities, upheld by the Juvenile Court, was also suspended by the higher
court.

3.4

Pinheiros prison17

Another emergency unit was set up in Pinheiros to receive adolescents from Imigrantes. On
19 November 1999, public prosecutors carried out an inspection after denunciations from a
children's rights group that boys had been ill-treated. According to F.A, monitores called in
riottroops after lunch on 15 November, when boys whohad not been let outoftheircells since
their arrival, started banging on the bars calling to be let out into the yard. Once the riot troops
left, monitores invaded their cells, beating them with sticks and iron bars. One monitor ,
wearing wooden-soled boots, is alleged to have kicked several boys in the head, back and
stomach. Following the beatings, monitores are alleged to have taken all the boys' cIothes,
mattresses and bed-cIothes, leaving them to sleep naked on the cement, and without giving
them their evening meal.
A judicial inspection carried out on 14 December found poor leveIs of hygiene, exacerbated
by the fact that there had been no water since the previous day, so that boys had not been able
to drink or wash for two days. Inspectors also noted that boys were not being separated by
age, physical size or seriousness ofcrime, and, worse still, that boys under death threats from
fellow-inmates were not being held separately. Boys were being held in their cells alI day. The
work conditions ofpsychologists and social workers were inappropríate for the nature oftheir
work - ali eight of them having to share one room and conduct treatment without privacy for
the boys.
The judicial inspection conc1uded that:

16 uÉ evidente que não há nenhum processo sócio-educativo em curso no estabelecimento dos
adolescentes que, repita-se, não dispõe sequer de infra-estrutura para o acolhimento dos adolescentes. Em
não havendo número suficiente de funcionários e em não havendo nenhuma programacão a ser seguida
pelos jovens, instaurou-se a desordem e o controle de boa parte das instalacões foi assumido pelos
próprios internos. São visíveis a tensão dos adolescentes, a situacão de risco e a ociosidade vividas por
eles, o que torna urgente e imprescindível sua Iransforência para unidades adequadas. "

17

Cadeião Pinheiros.
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"In transferring adolescents to this place, they are being subjected to cruelty,
disrespect, radically infringing the ECA and universal human rights. We note
that the staff also suffer the same violations, because these are not the
conditions in which they worked previously, and they have not been prepared
or trained for this change." 18
A petition to move the adolescents to adequate units brought by the Public Prosecution Service
and upheld by the Juvenile Court was once again overturned by the State Appeals Court, as
was a further petition calling for Pinheiros to be brought into line with the ECA, ifboys were
to be held there for an extended period of time.

3.5

Tatuapé complex

Htunan rights violations continue in Tatuapé complexo Following a riot in the complex's
Therapeutic Referral Unit, URT,19 on 19 February 2000, public prosecutors undertook an
inspection. Adolescents c1aimed that the unit was being used for punishment, and that the riot
was caused by torture and ill-treatment there. The unit was referred to by the boys as the
"Dungeon." Public prosecutors found on arrival that boys were wearing only underpants and
that they were being held four to five in tiny cells containing only one concrete bed. Boys were
only allowed out ofthese cells for 30 minutes a day. One boy, M.N., alleges that on arrival in
the URT in December 1999, he was beaten by monitores and placed in a cell with a solid iron
door and no window. He was confined alone in this cell for more 31 days, and allowed out
only to collect his food and take it back to the cell.
Boys c1aimed that ill-treatment had been going on for months. Beatings were carried out mainly
atnight by a group ofmonitores from different units ofthe complex, referred to as the "ninjas".
Members of this group dress entirely in black and obscure their faces with balac1avas.
A.S. alleged that on the night of22 October the unit was invaded by the "ninjas" in reprisal for
some indiscipline by a group of boys earlier in the day. Boys were made to strip to their
underpants and. "do the kangaroo": jump three times to see if anything falls out of their
underpants. Then he and ten others were called out and ordered hop on one leg in a line. One
boy who refused was beaten. The boys were then returned to the unit where they were lined
up with their backs against the wall and beaten in the stomach. Afterwards, they were alI made

18 "Ao transferir adolescentes para este local, impõem-se a eles crueldade, desrespeito,
transgredindo-se o ECA e os Direitos Humanos Universais de forma radical. Observamos que os
foncionários também sofrem a mesma violência, pois não é o ambiente que trabalharam anteriormente, não
tendo tido preparo nem treinamento para esta transformacão. 11

19

Unidade de Referência Terapeutica.
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to stand under a cold shower for half an hour. According to S.J., the following day the boys
were refused access to the bathrooms. One boy who banged on the doorcalling to be allowed
to go to the bathroom was beaten by monitores.
The Director of the unit said that boys were transferred to the unit on the recommendation of
monitores for being trouble-makers and inciters of riots. Boys claimed that they were not
informed ofthe reasons for being transferred there, how long they were to stay there, or where
they would be going to next.
A decision by the Juvenile Court ordering the closure of the unit and the transfer of the
adolescents to appropriate locations was suspended by the State Appeals Court.
In May 2000, Tatuapé complex, still suffering severe overcrowding with a population of 1200
adolescents, once again descended into a spate of riots, and riot troops were called in to take
control of the complexo A number of boys tled during the riots, and a police commander
alleged that they had been let out by FEBEM staff. The Director ofFEBEM and the Secretary
ofSocial Development Assistance engaged in a war ofwords with FEBEM stafffollowing the
riots, c1aiming that they had provoked anxiety and anger among the boys with rumours about
transfers to Parelheiros prison, because FEBEM staffthemselves did not want to be transferred
to other units. The FEBEM staff union, Sintraemfa, on the other hand, accused the president
of FEBEM and the Secretary of Social Development Assistance of forcing a situation of
instability in Tatuapé in order to be able to justify the transfer of adolescents to Paralheiros
prison.
As this document was going to print, Amnesty Intemational received information of a riot on
11 June, during which a female monitor was thrown from the roof by inmates, breaking both
legs.

3.6

Franco da Rocha detention centre

In November 1999, following the destruction of the Imigrantes complex, the São Paulo
govemment embarked on the construction of a new complex in Franco da Rocha, destined to
incarcerate 960 adolescents. In May 2000 FEBEM began to transfer adolescents to the
uncompleted construction, without having installed the infrastructure and staff necessary to
provide either for basic needs, or for education, recreation and case accompaniment. Despite
high spending on bars, gates and surveillance equipment, within two weeks a spate of riots
broke out in protest against torture, ill-treatment and poor conditions of detention. During the
riots, boys were able to dismantle concrete beds and knock holes through the walls between
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the ceIls, raising questions about the quality ofthe construction. A number ofboys have been
able to escape simply by climbing a fence onto the roof.
Since the first transfers began, adolescents have been reporting ilI-treatment by FEBEM staff
and police. On 4 May adolescents told public prosecutors that on arrival they had been made
to run a gauntlet ofmonitores and police, and that on the night of 3 May a number ofmonitores
had invaded wing G and beaten 12 boys. Twenty-eight of 36 boys in wing G had bruising,
mainly on their backs. They also complained that there was insufficient soap, toothbrushes and
bed linen to go around. A judicial inspection found that adolescents were locked up in their
cells for several days at a time, and were in a state ofanxiety because they were not receiving
any information about transfers or their legal proceedings. Social workers and psychologists
were attempting to work with incomplete information about who was actually being transferred
in and out of the centre. Boys were not being separated by age or seriousness of crime.
The nurse's log reflected a concern with boys' mental health:
"J.S. showed signs oftremors, and feeling faint, he became unconscious for
some minutes, and was very scared and nervous. He urgently needs a
psychological evaluation. 1t20
"In the faces ofthose interviewed, and in the shaking hands ofsome ofthem,
we could observe the emotional damage that this environment is causing."2!
The Public Prosecution Service requested a court order calling for improvement of
infrastructure and staffing. It also called for the dismissal of the unit's dírector, a man alleged
by many of the adolescents to have directly participated in acts of ill-treatment. The Juvenile
Court granted the order. On 9 June the State Appeals Court suspended the court order.
FEBEM subsequently announced that it would not be opening a new investigation into
allegations that the Director ofthe unit had been involved in ill-treatment, as previous internal
inquiries had concluded that there was no evidence against him.

3.7

Parelbeiros prison22

20 "J,s. apresentou tremores, ameaço de desmaio, o mesmo ficou inconsciente por alguns minutos,
demonstrou muito medo e nervoso, o adolescente necessita urgente de avaliacão psicológica."
21 "Nas faces dos entrevistados e nas mãos tremulas de alguns pudemos observar os danos
emocionais que este ambiente vem causando."

22

Presídio de Paralheiros
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In recent months the govemment of São Paulo has spent around 2 miJIion Reais on reforming
Parelheiros. It intends to incarcerate 400 adolescents there. Children's rights advocates have
protested that the building is a de facto maximum security prison, and, as such, not only
contravenes the letter and the spirit ofthe ECA, but is in direct contradiction to the authorities'
stated commitment to the decentralization of large complexes to municipalities, where
adolescents may receive individualized attention elose to their own communities. AdoIescents
in Parelheiros prison, located about 50 km from central São Paulo, are likely to have even less
contact with their families before. The travei costs are unaffordable to many families, and
difficulties of distance and cost are exacerbated by the 3.5 kilometres distance of the prison
from the nearest bus stop.
The govemment hás made much of the construction of two, seven by three metre pools as
evidence of its new approach. However, most ofthe money has been spent on installing more
bars and gates. Inspections carried out by lawyers and children's rights advocates have found
areas destined for education and recreation to be poorly conceived and, in parts, in a bad state
of disrepair. There is nothing to indícate that Parelheiros represents any change in the FEBEM
policy ofcontainrnent, rather than investment in rehabilitation, and that the problems and human
rights víolatíons of the other units will not simply be transported to Parelheiros. The Director
appointed to Parelheiros has been the subject of a police inquiry into iII-treatment.
On 2 May 2000 a court order preventing the transfer of adolescents to Parelheiros was
suspended by the State Appeals Court. Transfers into the unit began in June 2000.

4.

ADECADEOFWARNINGS

"Everything in the institution is wrong. lt's a mistake to think that the institution is the solution, it's
expensive for society and doesn't resolve anything for the child."23
Martha Godinho, Ex-Secretary for Social Development Assistance

During the ten years since the launch of the ECA, public prosecutors, bar associations,
parliamentary commissions of inquiry, state human rights councils, guardianship councils and
human rights organizations have undertaken innumerable inspection visits and submitted to the São
Paulo authorities innumerable detailed reports, denouncing the inhuman and dehumanizing
conditions in FEBEM units.

23 "Está tudo errado na instituição, enganoso pensar que instituição é solução, é cara para a
sociedade e não resolve nada para a criança." Speaking to TV Record after the November 1997 riot.
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Three bodies have the power to apply and monitor ECA, and may undertake unannounced
inspection visits in c10sed institutions at any time: the Public Prosecution Service, the judiciary and
guardianship councils elected in local communities. Federal and state deputies may also undertake
inspections. Mechanisms for the implementation of the ECA inc1ude elected councils at federal,
state and municipal levei, made up of govemment and civil society representatives. These are
mandated to take decisions on policies affecting children in their jurisdiction and the al1ocation of
funds. At municipal levei they have a regulatory role: they annually inspect children's she1ters and
institutions to check that they are operating in compliance with ECA standards and issue
authorizations for these establishments to function.
In São Paulo such authorization has been withheld. The Municipal Council for the Rights ofthe
Children and Adolescents of São Paulo, CMDCA, has withheld registration from FEBEM's
programs ofdetention. The State Council for the Rights ofChildren and Adolescents, CONDECA,
has made a sedes ofrecommendations to the authorities in a resolution24 based on the "undeniable
inefficiency ofthe socio-educational programs.,,25
In São Paulo, alI these institutions have found FEBEM to be violating not only the ECA, but also
adolescents' most basic human rights. All have made recommendations calling for investment in
staffing and adequate training, and for the decentralisation bfthe large holding complexes to small
manageable units. All have decried the illegality ofthe way in which the São Paulo government
is managing FEBEM. Yet the govemment has persistently ignored the constant warnings and has,
in effect, placed itself above the law.

4.1

Brief chronology of a crisis forewarned

13 July 1990

The ECA, based on intemational standards, is launched to great acclaim
as an important step forward for human rights in Brazil.

140ctober 1992

The Public Prosecution Service brings a civil action against FEBEM and
the São Paulo govemment on the basis of its failure to comply to the
ECA in a unit in Tatuapé complex - UAP- L Visits by public prosecutors
and by the Bar Association's Human Rights Commission find severe
overcrowding. They also note that numbers of social workers,
psychologists and monitores are insufficient to care for the detainees.
The adolescents reported that they had to queue for an hour or more
when they wished to use showers or lavatories. There was no medicaI
doctor, and any medicai treatment was administered by an auxiliary
nurse. In a document submitted to the Director of Tatuapé, the

24

No 18,8/1/99, Publisbed in the Diário Oficial 212/00.

25

"Inegável ineficiência dos programas sócio-educativos.
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Coordinator of UAP-l warns that it is impossible to "maintain this
population leveI. 1126
The action calls for the determination of a time-limit in which FEBEM
would be required to take steps to resolve overcrowding and to contract
sufficient staff.
October 1992

A riot destroys parts of Tatuapé. Adolescents are transferred to the
Imigrantes complex, in what is intended to be a temporary measure.

30 March 1993

At least 40 adolescents are beaten and suffer other forms ofi1l-treatment
aí the hands of monitores, military police and members of a private
security fum under contract to FEBEM after quelling a riot in Tatuapé.
Six adolescents are hospitalised. The operation is commanded by a chief
of security who was a1ready under investigation for allegations of
beatings and ill-treatment ofdetainees in 1991. An investigation into the
beatings is subsequently archived.

18 August 1995 The Juvenile Court upholds the Public Prosecution Service's petition and orders
FEBEM and the São Paulo govemment to take a series of measures to improve
conditions in FEBEM units.
In a 68-page sentence the judge condemns continued appalling and
chronic understaffing in Imigrantes, and notes that the state government
is negligent in its "unjustified withholding of funds which has led
FEBEM to the unsustainable and chaotic precariousness which is
destroying it...27
FEBEM and the São Paulo govemment subsequently appeal against this
decision. The appeal is rejected in 1997 by the State Appeals Court.
Further appeals at federal leveI are currently pending in the Federal
Supreme Court and the Supreme Court of Justice.
16 September 1997

26

A cross-party state Parliamentary Commission of Inquiry is set up to
investigate the cause of daily escapes from Imigrantes and Tatuapé,
administrative irregularities in the contracting ofstaff, and illegal medicaI
practices within FEBEM.

"Manter esse patamar populacional."

27 "Por meio da injustificada sonegação de verbas que levaram a FEBEM-SP à insustentável e
caótica precariedade que a assola. "
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5 November 1997

A riot and mass break-out in FEBEM is ended by the arrival of the
military police riot squad. Boys are made to line up, naked apart from
their underwear, and are left for hours in the blazing sun with no food
or water. Boys also allege that military police rounding up escaped
iomates had beaten them.

21 March 1998

Ao Amnesty Intemational delegation visiting Imigrantes complex verifies
cruel, inhuman and degrading conditions of detention: it finds severe
overcrowding; adolescents mixed regardless ofprovisional or sentenced
status, age, physical size or seriousness of crime; a complete lack of
activity affecting hundreds ofboys; adolescents' total ignorance as to the
progress oftheir cases; and unsatisfactory hygiene. The delegation also
hears reports from adolescents ofbeatings by monitores with sticks and
iron bars. Amnesty Intemational delegates found such items hidden
outside the gates, appearing to support the boys' allegations.

2 March 1999

The report ofthe Parliamentary Commission ofInquiry into FEBEM
notes the "overriding and urgent necessity to change FEBEMI!28 to bring
it in line with the ECA, and makes a series of recommendations. The
recommendation to dismiss the president ofFEBEM was subsequentIy
removed in a revised version of the report, following disagreement
within the commission.

23 June 1999

Anrnesty Intemational publishes report: Brazil: No One Here Sleeps
Safely: Human rights violations against detainees, AMR 19/09/99,
which includes infonnation regarding human rights violations agaiost
young offenders throughout Brazil, including in Imigrantes and Tatuapé.

30 August 1999 The Public Prosecution Service brings a petition against FEBEM and the São
Paulo govemment regarding the failure to apply the ECA in Imigrantes, on the
basis of technical reports submitted by the Buildings Control Department,
CONTRU, health and safety inspectors, the fire service, epidemiology
inspectors, and experts employed by the Public Prosecution Service. The various
reports describe a situation of complete break-down in health and safety. The
Public Prosecution Service calls for improvements to be made to the physical
structure of the building in line with the recommendations made by CONTRU
and the fire service; for a sufficient number of monitores to deal with the large
numbers of adolescents; for personal hygiene supplies to be provided to the
adolescents; and for sufficient staff to provide education and accompaniment of
individual adolescents. It also documents an incident of ill-treatment against up
to 70 boys.

28

liA imperiosa e urgente necessidade de mudar a FEBEM. "
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30 August 1999 The Juvenile Court upholds the Public Prosecution Service's petition and sets
time limits for FEBEM and the São Paulo govemment to comply.
3 September 1999

The State Appeals Court upholds an appeal by FEBEM and the São
Paulo government and suspends the Juvenile Court's decision.

11 September 1999

The current crisis is sparked by a riot in Imigrantes.

5.

UNDERMINING HUMAN RIGHTS DEFENDERS

Amnesty International is particularly concerned at public statements aimed at undermining human
rights defenders and children's rights lawyers. On 15 May 2000 the head of the Legislative
Assembly's Human Rights Commission, Renato Simões and a representative ofthe State Human
Rights Council, CONDEPE, Father Júlio Lancellotti, were illegally refused entry to Franco da
Rocha following a telephone conversation between the president of FEBEM and the unit's
director. They were only able to gain access to the unit after telephone calls were made to the
Secretary for Social Development Assistance. After they left, a riot broke out. The Governor
subsequently made public statements accusing Renato Simões and Father Júlio Lancellotti of
inciting the riot. He also blarned a public prosecutor, Dr. Ebenézer Salgado Soares, even though
he had not actually been at the unit.
Such insinuations increase the risk to human rights defenders. Members of non-govemmental
organizations accompanying adolescents' cases have already been the victims of threats and
intimidation. Father Júlio Lancellotti and Valdênia Aparecida Paulino have received anonymous
telephone calls threatening them in relation to their work on behalf ofFEBEM inmates. FEBEM
staff have also acted in an intimidatory manner towards them and other defenders, barring them
entry to the units, or, once in the units, locking them in prison yards with the adolescents and
attempting to provoke adolescents to take them hostage.
The São Paulo governrnent has also public1y criticized public prosecutors for distributing to the
media photographs and film footage of marks of torture, and appalling conditions.
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
. "It is not the monitores who destroy things. lt is not the police. They arrived [in Franco da Rocha]last week
and there have already been two rebelli(lns. Rebellions against what? You've never heard a complaint about
the food in FEBEM. I've never read in any newspaper any complaint against the food. Well, what are they
complaining about, then?"
São Paulo State Governor, Dr. Mario Covas 29

Amnesty International recognises that the adolescents under detention order in FEBEM units may
have committed serious crimes, that some ofthem may well present a genuine danger to society,
and that the São Paulo authorities have the duty to protect the public against violent crime.
Amnesty International also recognises the enormous difficulties faced by the São Paulo authorities
in attempting to solve institutional problems entrenched during decades of neglect by successive
state governments, and that a permanent solution cannot be reached within a very short time-span.
However, Amnesty International has also noted an astounding refusal by the São Paulo
government to acknowledge the continuing torture, ill-treatrnent and cruel, inhuman and degrading
conditions of detention at the root of the current crisis, and believes that the failure to confront
these issues is perpetuating grave human rights violations, affecting the lives ofthousands.
The transfer ofhundreds ofadolescents into large maximum security prison-style complexes, the
continuing reports oftorture and ill-treatrnent by police and monitores, and the failure to provi de
adequate infrastructure for the care and rehabilitation of young offenders, exposes a deep
contradiction between the São Paulo government's stated policy and practice. Despite the
program of change launched last November, comments to the press by the Governor, Secretary
for Social Development Assistance and the President of FEBEM reveal a policy vacuum, and a
lack ofpolitical will to reformjuvenile detention in São Paulo. They have attempted to cast blame
for the crisis on the courts, public prosecutors, children's rights activists, opposition state
parliamentarians and FEBEM staff. Amnesty International is particularly concerned that these
moves to shift the blame place children's rights defenders at increased risk of threats and
intimidation.
The São Paulo government has also sought to over-emphasize the danger to society ofFEBEM
inmates, in an attempt to shift attention away from torture and iII-treatment, and to pander to
public fears about violent crime. It has argued that there is not a problem with the institution of
FEBEM itself, c1aiming that the majority of FEBEM units are not problematic, that only three
FEBEM detention centres are in crisis, and that this reflects the aggressive and dangerous nature

29
In response to a question regarding whelher lhe govemment intended to place Iimits on replacÍng
objects destroyed by FEBEM inrnates. From comments made during a press conference, reproduced in lhe Folha
de São Paulo, May 2000.

"Não são os monitores que arrebentam. Não é a policia que arrebenta. Entraram {em Franco da Rocha] na
semana passada ejafizeram duas rebeliões la. Rebelião contra o que? Vocês nunca ouviram uma
reclamação sobre comida na FEBEM Nunca li ou ouvi em jornal nenhum reclamação contra comida. Bom,
então reclamam do que?"

AI Index: AMR 19/14/00

Amnesty Intemationaf July 2000

Brazi/: A Waste Df Uves

Df the detainees. Amnesty International is unaware Df any public staternent recognising that
successive São Paulo governments have failed in their duty Df care towards thousands Df
adolescents.
Amnesty lnternational is concerned that the São Paulo government has been able to circumvent
legislation protecting children and adolescents, and that it has been able to ignore the institutions
mandated to oversee the application of the legislation: the Juvenile Court, Public Prosecution
Service and guardianship councils. The organization is further concerned that the State Appeals
Court has supported the government in itsrefusal to apply the ECA in a number of FEBEM .
detention centres, thus allowing the violation of adolescents' basic human rights.
No program of building construction will end the vicious circle of violence within the FEBEM
juvenile detention system. The focus on public security has obscured issues of chronic
understaffing, lack oftraining and lack ofback-up support for FEBEM staff. It has also obscured
a generalized tolerance oftorture and ill-treatment ofyoung offenders. The São Paulo government
should urgently address the cause and nature of the human rights violations entrenched within
FEBEM.
The problems encountered within FEBEM São Paulo are echoed throughout Brazil. It is now ten
years since the launch ofthe ECA, but as far as juvenile detention is concerned, in most parts of
the country the legislation is a dead letter. The Federal government has a responsibility to ensure
the application of this important legislation throughout the federation.

RECOMMENDA TIONS TO THE SÃO PAULO GOVERNMENT

The São Paulo government should undertake an urgent and thorough review of its policy with
regard to juvenile detention, taking full account ofthe grave violations ofthe most basic rights of
hundreds of adolescents. A revised policy should comply fully with the standards set out in the
ECA.
FEDEM Staff

Any FEBEM staff member, police officer or prison guard implicated in acts oftorture or
ill-treatrnent against inmates should immediately be suspended from duty pending a fj.ül
inquiry. Staffmembers found responsible for torture or ill-treatrnent should be brought
to justice.
An urgent investment should be made in both technical staff and warders, addressing
recruitrnent of sufficient numbers, a training program which equips them to deal with a
difficult work environment, and support systems for staff who are victims of aggression
by FEBEM inmates.
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•

Clear rules and regulations governing the discipline ofFEBEM detainees should be drawn
up and made available to both FEBEM staff and inrnates.

Police and Prison guards

•

Allegations that police and prison guards have tortured and ill-treated adolescents during
and after transfers should be investigated immediately.

•

Any police officer or prison guard implicated in acts oftorture and ill-treatment should be
immediately suspended from duty pending a full inquiry.
Any police officer or prison guard found responsible for torture and ill-treatrnent should
be brought to justice.

FEBEM detention centres

Immediate steps should be taken to address over-crowding and poor hygiene.
All FEBEM units should be equipped to provide adequate medicaI and dental care.
•

The program of decentralization of the FEBEM juvenile detention system into small,
manageable, municipal units should be completed without further delay.
The transfer of adolescents into the adult prison system and into units unequipped to
provide basic care should end immediately.

Adolescents in detention

•

Adolescents detained pending a court's decision should be separated from those already
convicted of an offence.
FEBEM inmates should be separated by age, seriousness of offence and physical size,
and by provisional or sentenced status.

•

FEBEM inrnates should be given access to information about the progress oftheir cases.
Adolescents suffering from mental illness should not be held injuvenile detention centres.

Socio-educational measures
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•

The São Paulo government should allocate resources for the immediate recruitment and
traÍning of sufficient numbers of teachers, trainers, social workers and psychologists in
order to fulfil their obligation to provide individualized treatment of adolescents aimed at
returning them to society.

•

The São Paulo govemment should invest in programs for the application ofnon-custodial
punishments to allow the Public Prosecution Service and the courts more sentencing
options for young offenders.
The São Paulo govemment should examine alternatives to detention for young offenders
awaiting a court decision.

Children's rights deCenders
Representatives of bodies legally mandated to monitor juvenile detention centres should
be given immediate and unconditional access without fear of obstruction or intimidation.
Allegations that children's rights defenders have been threatened and intimidated should
be investigated, and anyone found responsible disciplined or charged.
Public statements by govemment officials airned at discrediting the work of children's
rights defenders place them at personal risk, and should cease immediately.

RECOMMENDATION TO THE FEDERAL GOVERNMENT
•

The Federal govemment should undertake an immediate review ofthe àpplication ofthe
ECA and take action to address its failure in protecting young offenders against grave
human rights violations.
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APPENDIX
Statute of the Child and Adolescent
Title IH

--------_................... _------_... _-----_ ... _._----_ ....... _-----------------_ ...--------------_...... _------------------------- ...... -----------The Practice of Infractions
Chapter I
General Provisions
Art. 103.

An infraction is understood as conduct described as crime or misdemeal1Our.

Art. 104.

Subject to the measures specified in this Law, minors of less than eighteen years of age are
not penally imputable.

Paragraph.

For the purposes ofthis Law, the age ofthe adolescent on the date ofthe fact should be
considered.

Art. 105.

The measures specified in art. 101 will correspond to the infraction practised by a child.
Chapter II
Individual Rights

Art. 106.

No adolescent wilI be deprived ofhis freedom unless injlagrante delicIo or by written and
well-founded order ofthe proper judicial authority.

Paragraph.

The adolescent has the right to identification ofthose responsible for his apprehension and
should be informed ofhis rights.

Art. 107.

The apprehension of any adolescent and the place to which he is committed will be
notified forthwith to the proper judicial authority and the family of the person apprehended
or to the person indicated by him.

. . Y-aragraph.

The possibility of immediate release will be examined forthwith subject to the penalty of
liability.

Art. 108.

Internment before sentencing can be determined for a maximum period offorty-five days.

Paragraph.

The decision should be well-founded and based on sufficient indication of authorship and
materialities and the essential necessity of the measure should be demonstrated.

Art. 109.

The civilly identified adolescent will not be submitted to compulsory identification by the
police, protection and judicial entities, unless for purposes of confrontation when there is
well-founded doubt.
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Chapter III
Procedural Guaranties
Art. 110.

No adolescent will be deprived ofhis freedom without due legal processo

Art. 111.

Among others, the following guaranties are ensured to the adolescent:

I
11
III

IV
V
VI

~

full and formal knowledge of the imputation of an infraction by arraignment or equivalent means;
equality in the procedural relationship, with the right to confront victims and witnesses and
produce the evidence required for defence;
~ technical defence by a lawyer;
- gratuitous and fulllegal assistance to those in need, according to the terrns of the law;
- the right to be heard personally by the proper authority;
- the right to request the presence of his parents or guardian at any stage of the proceedings.
~

Chapter IV
Socioeducational Measures

Section 1
General Provisions
Once the practice of an infraction is found to exist, the proper authority may apply the
following measures to the adolescent:

Art. 112.

I
11
III
IV
V
VI
VII

-

admonition;
obligation to repair the damage;
rendering of community service;
assisted freedom;
inclusion in a system of semiliberty;
intemment in an educational institution;
any ofthe measures specified in art. 10 1, I to VI.

Paragraph 1.
Paragraph 2.
Paragraph 3.

Art. 113.

The measure applied to the adolescent will give due consideration to his capacity to comply
with the same, the circumstances and gravity of the infraction.
In no case and under no pretext whatsoever will the rendering of forced labour be
permitted.
Adolescents who are bearers of disease or mental deficiencies will receive individual and
specialized treatment in a place suited to their conditions.
The provision in arts. 99 and 100 apply to this Chapter.
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Art. 114.

Imposition ofthe measures specified in items II to VI ofart. 112 presupposes the existence
of sufficient proof of authorship and materiality of the infraction, with the exception of
cases of remission according to the terms of art. 127.

Paragraph.

Admonition may be applied whenever there is proof of materiality and sufficient of
authorship.

Section II
Admonition
Art. 115.

The admonition will be verbal and will be expressed in writing and signed.

Section III
The Obligation to Repair Damage
Art. 116.

In the case of an infraction with patrimonial effects, the authority may, should the case
arise, determine that the adolescent restore the thing, see to reimbursement of the damage
or, in another way, compensate the victim's 10ss.

Paragraph.

Should this be c1early impossible, the measure may be substituted by another suítable
measure.

Section IV
The Rendering ofServices to the Community
Art.l17.

The rendering of community services consists in the carrying out of gratuitous tasks of
general interest for a period of not more than six months, at entities of assistance, hospitaIs,
schools and other like ínstitutions, as weIl as in community and governmental programs.

Paragraph.

The tasks will be designated according to the aptitudes of the adolescent and shou1d be
carried out during a maximum period of eight hours per week, on Saturdays, Sundays and
holidays or on working days, in such a way as not to hamper attendance at school or
normal working hours.

Section V
Assisted Freedom
Art. 118.

Assisted freedom will be adopted whenever it is considered to be the most suitable
measure for the monitoring, aiding and orientation of the adolescent.

Paragraph 1.

The authority will designate a trained person to monitor the case and such a person may be
recommended by a treatment entity or programo
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Paragraph 2.

Assisted freedom will be determined for a minimum period of six months and can be
extended, revoked or substituted by another measure at any time, once the councillor,
Office of the Attorney General and defender have been duly heard.

Art. 119.

With the support and supervision of the proper authority, it is the task of the councillor to
perform the following duties, among others:

I
II

1II
IV

~ socially promote the adoIescent and his family, providing them with orientation and, if necessary,
incIuding them in a government or community program of aid and social assistance;
- supervise the school attendance and achievement ofthe adolescent and, ifnecessary, see to his
emolIment;
- take steps to see to the vocational training ofthe adolescent and his insertion into the job market;
- present case reports.

Section VI
The System o[Semiliberty
Art. 120.

The system of semiliberty can be determined from the beginning or as a form oftransition
to the open system, thus making carrying out of externaI activities possible, independently
ofjudicial authorization.

Paragraph 1.

Education and vocational training are obligatory and, whenever possibIe, resources existent
in the community shouId be utilized.

Paragraph 2.

The measure is not subject to determined periods oftime and, in that which is suitable, the
provisions related to internrnent apply.

Section VII
Internment
Art. 121.

Subject to the principie ofbrevity, exceptionality and respect for the peculiar condition of
the person in deveIopment, internment is a measure that deprives one of freedom.

Paragraph 1.

The carrying out of externaI activities will be permitted at the discretion ofthe technicaI
staff ofthe entity, unless there has been an express and contrary judicial determination.

Paragraph 2.

The measure is not subject to specific time periods and maintenance of the measure should
be re-evaluated at Ieast every six months, on the basis of a well-founded decision.

Paragraph 3.
Paragraph 4.

In no case can the maximum period of internrnent exceed three years.
Once the limit determined in the previous paragraph has been reached, the adolescent
should be released, placed in a system of semiliberty or assisted liberty.
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Paragraph 5.

Release will be compulsory at the age oftwenty-one.

Paragraph 6.

In any case, suspension of internrnent will be preceded by judicial authorization, once the
Office of the Attomey General has been duly heard.

Art. 122.

The measure of intemment may only be applied when:

I
II
III

- the case involves an infraction committed by means of grave threat or violence to a person;
- the case involves repetition in the commitment of other grave infractions;
- the case involves reiterated and unjustified noncompliance with the previously imposed measure.

Paragraph 1.

In the case ofitem III ofthis article, the period ofinternrnent may not be more than three
months.

Paragraph 2.

In no case whatsoever will intemment be applied when another suitable measure is
avaílable.

Art. 123.

Internrnent should be fulfilled at an entity exclusively reserved for adolescents, in a location
that is separate from that reserved for purposes of shelter, with rigorous separation on the
basis of criteria of age, physical build and temperament and the gravity ofthe infractions.

Paragraph.

During the period of intemment, ineluding temporary intemment, pedagogical activities will
be obligatory.

Art. 124.

The rights ofthe adolescent deprived of freedom are the following, among others:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

- to meet personally with the representative ofthe Office ofthe Attomey General;
- to petition any authority directly;
- to meet privately with his defender;
- to be informed ofthe status ofhis process whenever he so requests;
- to be treated with respect and dignity;
- to remain intemed in the same locality or in that which is elosest to the domicile of his parents or
guardian;
- to receive visits, at least weekly;
- to correspond with family members and friends;
- to have access to the objects required for hygiene and personal cleanliness;
- to live in lodgings in adequate conditions of hygiene and health;
- to receive schooling and vocational training;
- to carry out cultural, sports and leisure activities;
- to have access to the communications media;
- to receive religious assistance according to his own belief, whenever he so desires;
- to retain possession of his personal objects and to have a secure place in which may be deposited
in the keeping of the entity;
- to receive his personal documents required for life in society, upon departure from the entity.
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Paragraph 1.

In no case will incommunicability be permitted.

Paragraph 2.

The judicial authority may temporarily suspend visits, including those of parents or
guardian, if there are serious and well-founded reasons why such visits would be
prejudicial to the interests of the adolescent.

Art. 125.

It is the duty ofthe State to see to the physical and mental integrity ofthe intemed and the
State has the task of adopting suitable measures of confinement and security.

Chapter V
Remission
Art. 126.

Before initiation of the judicial proceedings aimed at investigating the infraction, the
representative ofthe Office ofthe Attorney General may, in response to the circumstances
and consequences of the fact, to the social context and personality of the adolescent and to
this greater or lesser participation in the infraction, grant remission as a form of exclusion
from the proceedings.

Paragraph.

Once the proceedings have been initiated, the granting of remission by the judicial authority
will result in the suspension or extinction of such proceedings.

Art. 127.

Remission does not necessarily imply recognition or corroboration of responsibility, nor
does it prevail for purposes of antecedents, and may occasion include application of any of
the measures specified in law except placement in the system of semiliberty and
internment.

Art. 128.

The measure applied by reason of remission may be judicially reviewed at any time, on the
basis of an express request on the part of the adolescent or his legal representative or of the
Office of the Attomey General.
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Relatório sobre a Tortura no Brasil
Produzido pelo Relator Especial sobre a Tortura da Comissão de
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU)
Genebra, 11 de abril de 2001
Introdução

1. Após uma solicitação do Relator Especial, em novembro de 1998, o Governo do Brasil
convidou-o, em maio de 2000, a realizar uma missão de levantamento de fatos ao Pais, como
parte de seu mandato. O objetivo da visita, que ocorreu de 20 de agosto a 12 de setembro de
2000, consistia em permitir que o Relator Especial coletasse informações em primeira mão a
partir de uma ampla gama de contatos, a fim de melhor avaliar a situação da tortura no Brasil,
permitindo, assim, que o Relator Especial recomendasse ao Governo um conjunto de medidas a
serem adotadas no intuito de assegurar o cumprimento de seu compromisso de pôr fim a atos
de tortura e outras formas de maus tratos.
Durante sua missão, o Relator Especial visitou os seguintes distrito e estados: Distrito Federal,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Pará. Em Brasília, o Relator Especial
reuniu-se com as seguintes autoridades: o Presidente da República Federativa do Brasil, Sua
Excelência Sr. Fernando Henrique Cardoso; o Ministro da Justiça, Dr. José Gregori; o Secretário
de Estado para Direitos Humanos, Embaixador Gilberto Vergne Sabóia; a Secretária Nacional de
Justiça, Sra. Elizabeth Süssekind; o Secretário Geral do Ministério das Relações Exteriores
(Ministro em exercício), Embaixador Luis Felipe de Seixas Correa; o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Cartos Mário da Silva Velloso; o Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, Sr. Paulo Roberto S. da Costa Leite; o Procurador Geral da República, Dr. Geraldo
Brindeiro; o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Sr.
Carlos Rolím. bem como alguns membros da Comissão e o Presidente da Subcomissão de
Prevenção e Punição da Tortura, Sr. Nilmario Miranda; a Procuradora Federal para Direitos do
Cidadão, Sra. Maria Eliane Menezes de Farias; e alguns promotores públicos do Núcleo Contra
a Tortura do Ministério Público do Distrito Federal.
3. Na cidade de São Paulo (Estado de São Paulo), o Relator Especial reuniu-se com as
seguintes autoridades: o Governador, Sr. Mário Covas; o Secretário Estadual de Segurança
Pública, Sr. Marco Vinício Petrelluzí; o Secretário Estadual de Administração Penitenciária, Sr.
Nagashi Furukawa; o Secretário Estadual de Desenvolvimento Social, Sr. Edson Ortega
Marques, bem como alguns de seus colegas que trabalham para a Fundação Estadual para o
Bem Estar do Menor - FEBEM; o Secretário Estadual de Justiça, Sr. Edson Vismona; o
Assessor Especial da Procuradoria de Oireltos Humanos, Sr. Car10s Cardoso de Oliveira Júnior;
o Chefe da Polícia Civil, Sr. Ruy Estanislau Silveira Mello; o Ouvidor da Polícia, Sr. Benedito
Domingos Mariano; o Chefe da Policia Militar, Coronel Luiz Carlos de Oliveira Guimarães; o
Presidente do Tribunal de Recursos, Sr. Márcio Martins Bonilha. No Rio de Janeiro (Estado do
Rio de Janeiro), o Relator Especial reuniu-se com as seguintes autoridades: o Governador, Sr.
Anthony Garotinho; o Secretário Estadual de Justiça, Sr. João Luís Ouboc Pinaud; o Secretário
Estadual de Segurança Pública, Coronel Josias Quintal; o Coordenador de Segurança Pública,
Coronel Jorge da Silva; o Chefe da Corregedoria da Po1ícia Civil, Dr. José Versillo Filho, o
Corregedor da Polícia Militar, Coronel José Cartos Rodrigues Ferreira, a Ouvidora Externa das
Polícias Militar e Civil, Ora. Calma Duarte; o Procurador Geral, Or. José Munos Pinheiro; o
Presidente do Tribunal de Justiça, Sr. Humberto de Mendoça Manes. Em Belo Horizonte (Estado
de Minas Gerais), o Relator reuniu-se com: o Governador. Sr. Itamar Franco; a Secretária
Estadual de Justiça, Dra. Angela Maria Prate pace; o Secretário Estadual de Segurança Pública,
Dr. Mauro Ribeiro Lopes; o Corregedor da Polícia Militar, Sr. José Antonio de Moraes; o
Corregedor da Polícia Civil, Sr. José Antonio Borges; o Comandante Geral da Policia Militar,
Coronel Mauro Lúcio Gontijo; o Subsecretário de Direitos Humanos, Or. José Francisco da Silva.
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Em Recife (Estado de Pernambuco), o Relator reuniu-se com: o Governador, Sr. Jarbas de
Andrade Vasconcelos; o Secretário Estadual de Justiça, Sr. Humberto Vieira de Melo; o Diretor
do Sistema Penitenciário, Sr. Geraldo Severiano da Silva; o Diretor da Fundação para o Apoio a
Crianças e Adolescentes (FUNDAC), Sr. Ivan Porto; o Secretário Estadual de Defesa Social, Sr.
Iran Pereira dos Santos; o Chefe da Polícia Civ.il e Corregedor das Polícias Militar e Civil, Sr.
Francisco Edilson de Sé; o Ouvidor das Polícias Militar e Civil, Sr. Sueldo Cavalcanti Melo; o
Presidente do Tribunal de Justiça, Sr. Nildo Nery dos Santos; o Promotor Geral, Sr. Romero
Andrade. Em Belém (Estado do Pará), o Relator reuniu-se com: o Presidente do Tribunal de
Justiça, Sr. José Alberto Soares Maia; o Procurador Geral, Sr. Geraldo Rocha; a Secretária
Estadual de Justiça, Sra. Maria de Lourdes Silva da Silveira; o Secretário Estadual de
Segurança Pública, Sr.. Paulo Sette Cámara;o Superintendente do Sistema Penitenciário, Sr.
Albério Sabbá; o Chefe da Polícia Civil, Sr. Lauriston Luna Gáes; o Chefe da Polícia Militar,
Capitão Jorgilson Smith; a Ouvidora da Polícia, Sra. Rosa Rothe.. Em todos os estados, o
Relator reuniu-se, igualmente, com membros da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa do respectivo estado.
4. O Relator Especial também se reuniu com pessoas que teriam sido vítimas de tortura ou de
outras formas de maus tratos, ou pessoas cujos familiares supostamente haviam sido vítimas de
tortura ou de outras formas de maus tratos, e recebeu informação verbal elou por escrito da
parte de Organizações Não-Governamentais (ONGs), inclusive as seguintes: Núcleo de Estudos
da Violência; Centro Justiça Global; Gabinete de Assessoria Jurídica a Organizações Populares
- GAJOP; Movimento Nacional de Direitos Humanos; Ação Cristã pela Abolição da Tortura
(ACAT); Tortura Nunca Mais; Pastoral Carcerária; Comissão Pastoral da Terra. Por fim, o
Relator também se reuniu com advogados e promotores públicos, inclusive promotores públicos
encarregados de menores infratores em São Paulo.
5. Em todas as cidades, à exceção de Brasília, o Relator Especial visitou carceragens policiais,
centros de detenção pré-julgamento e centros de detenção de menores infratores, além de
penitenciárias. Com relação às instalações de detenção, embora não esteja diretamente no
âmbito do mandato do Relator Especial descrever e analisar exaustivamente as condições de
detenção, como em suas visitas a outros países, o Relator Especial aproveitou a oportunidade
de sua permanência no Brasil para visitar várias delas, principalmente com o propósito de se
reunir com pessoas que podiam testemunhar quanto ao tratamento que haviam recebido em
estabelecimentos de detenção antes de serem transferidas para um centro de detenção pré
julgamento ou para uma penitenciária. No entanto, anteriormente à sua visita, o Relator Especial
havia recebido informações segundo as quais as condições de detenção eram eqüivalentes à
tortura, e, portanto, não pôde ignorar essa questão. O leitor encontrará uma descrição das
condiÇÕes encontradas nesses vários locais de detenção na primeira parte do presente
Relatório.
O Relator Especial deseja expressar seus agradecimentos ao Govemo da República Federativa
do Brasil por tê-lo convidado. O Relator Especial deseja agradecer, igualmente, às autoridades
federais e estaduais por terem lhe dispensado plena cooperação durante a missão, o que
facilitou muito a consecução de sua tarefa. O Relator Especial expressa aqui sua gratidão ao
Representante Residente das Nações Unidas e aos integrantes de seu quadro funcional do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento pelo apoio tanto logistico quanto de outra
natureza.
I. A PRÁTICA DA TORTURA: ALCANCE E CONTEXTO
A. Questões Gerais

7. Ao longo dos últimos anos (ver E/CN. 4/1999/61, parágrafos 86 e seguintes, E/CNA12000/9,
parágrafos 134 e seguintes), o Relator Especial havia informado o Governo do Brasil de que
vinha recebendo informações segundo as quais a polícia rotineiramente espancava e torturava
suspeitos de crimes para extrair informações, confissões ou dinheiro. O problema da brutalidade
policial, quando da prisão ou durante o interrogatório, segundo os relatos, seria endêmico. O fato
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de não se investigar, processar e punir agentes policiais que cometem atos de tortura havia _ .
segundo os relatos recebidos - criado um clima de impunidade que estimulava contínuas
violações dos direitos humanos. O Relator Especial também havia transmitido informação acerca
das condições de encarceramento que, de acordo com os relatos recebidos, eram notoriamente
duras, Foi informado que a grave situação de superlotação prevalecia em todo o sistema
prisional. Em decorrência disso, os motins de presos nas penitenciárias seriam uma ocorrência
comum e os agentes penitenciários recorriam ao uso excessivo de força. Muito embora a
legislação interna possa conter disposições adequadas para salvaguardar os direitos humanos
dos detentos, uma combinação de corrupção, falta de capacitação profissional para os agentes
penitenciários e falta de diretrizes oficiais e de um monitoramento efetivo de incidentes de maus
tratos teria levado a uma crise no sistema penitenciário. Acreditava-se, também, que a tortura
era usada como punição ou castigo por parte de agentes penitenciários que supostamente
aplicam "castigo" coletivo ilegal.
8, Em seu Relatório Inicial sobre a Implementação da Convenção Contra a Tortura e Outras
Formas de Tratamento ou Punição Cruel, Desumano ou Degradante, o Governo reconheceu que
"a existência de uma lei que tipifica crimes de tortura, a disposição do Governo Federal e de
alguns estados de conter a perpetração desse crime e de impedir que se imponha um
tratamento desumano aos presos são iniciativas que, lentamente, estão mudando a situação da
tortura no Brasil. A persistência dessa situação significa que os agentes penitenciários ainda
estão recorrendo à tortura para extrair informações e forçar confissões como meio de extorsão
ou punição. O número de confissões feitas sob tortura e a elevada incidência de denúncias
ainda são significativos ( ...). As reivindicações das pessoas presas em delegacias de policia por
assistência médica, social ou jurídica, ou pela mudança de certos aspectos da rotina prisional,
nem sempre são recebidas pacificamente pelos policiais ou agentes. Vale observar que é
comum a retaliação contra os presos na forma de tortura, espancamentos, privação e
humilhação. ( ... ) Muitos desses crimes permanecem impunes, em decorrência de um forte
sentimento de corporativismo existente entre as forças policiais no que se refere à investigação
e punição dos funcionários envolvidos na prática da tortura. (... ) A falta de capacitação dos
policiais e agentes penitenciários para desempenharem suas atribuições é outro aspecto
importante no que tange à continuidade das práticas de tortura."
9. Durante sua missão, o Relator Especial recebeu informações de fontes não-governamentais e
um número muito grande de relatos de supostas vítimas ou testemunhas de tortura - das quais
uma seleção encontra-se reproduzida no Anexo ao presente Relatório - que indicavam que a
tortura é prática generalizada e, na maioria das vezes, envolve pessoas das camadas mais
baixas da sociedade elou de descendência africana ou que pertencem a grupos minoritários. É
preciso observar que um grande número de detentos expressou temor de represálias por terem
falado com o Relator Especial e um número significativo deles, portanto, recusou-se a tornar
públicos seus testemunhos, Os espancamentos com barras de ferro ou bastões de madeira ou
palmatória (um pedaço de madeira plano, porém espesso, com a aparência de uma esponja
grande, que teria sido usado para espancar a palma das mãos e a sola dos pés dos escravos no
Brasil), bem como técnicas descritas como "telefone", que consiste em bater, repetidas vezes,
contra os ouvidos da vitima, alternada ou simultaneamente, e "pau-de-arara", que consiste em
espancar uma vítima pendurada de cabeça para baixo e submetida a choques elétricos em
várias partes do corpo, inclusive os órgãos genitais, ou a sufocamento com sacos plásticos, às
vezes cheios de pimenta, colocados por sobre a cabeça das vitimas, foram algumas das
técnicas de tortura mais comumente relatadas. Foi alegado que o propósito de tais atos era fazer
com que as pessoas presas assinassem uma confissão ou extrair um suborno, ou punir ou
intimidar pessoas suspeitas de haverem cometido um crime. Foi relatado que o fato de a pessoa
ser de descendência africana ou pertencer a um grupo minoritário ou marginalizado, e, em
particular, uma combinação dessas características, tomam tais pessoas mais facilmente
suspeitas de atos criminosos aos olhos dos funcionários encarregados da execução da lei.
10, O Presidente do Brasil expressou que seu Governo planejava !implementar um plano de
segurança pública de amplo alcance. O Relator Especial observa, entretanto, que a luta contra o
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elevado nível de criminal idade muitas vezes foi apresentada por seus interlocutores oficiais
como uma explicação, senão mesmo uma justificativa, para o comportamento um tanto duro por
parte dos funcionários encarregados da execução da lei, que, segundo relatos recebidos, teriam
de enfrentar criminosos violentos, contando com limitados recursos à sua disposição.
Acreditava-se que, em face dessa situação, as políticas de segurança pública eram voltadas
para a repressão - aparentemente. às vezes sem limites bem definidos -. e não para a
prevenção. A necessidade de aliviar o sentimento geral de insegurança pública que alimenta
constantes solicitações da população por medidas cada vez mais fortes e mais repressivas
contra suspeitos de crimes foi enfatizada com freqüência. Os meios de comunicação também
foram apontados como parcialmente responsáveis por esse sentimento de insegurança entre o
públíco. Nesse particular, a educação da população em geral para os direitos humanos foi
indicada, principalmente por ONGs, como uma grande necessidade de aperfeiçoamento.
11. Para facilitar a referência, a presente seção começa com uma descrição pormenorizada dos
lugares de detenção visitados pelo Relator Especial durante sua permanência nos seguintes
estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Pará. A presente seção está
subdividida nas seguintes categorias de estabelecimentos de detenção: delegacias de policial
carceragens policiais. centros de detenção pré-julgamento, penitenciárias e centros de detenção
para menores infratores. O Relator Especial não visitou estabelecimentos de detenção no
Distrito Federal, uma vez que haviam sido recebidas poucas denúncias relativas ao Distrito
Federal. De modo semelhante, o Relator havia recebido poucas informações segundo as quais
funcionários federais de execução da lei estariam envolvidos em atos de tortura. Em todos os
lugares de detenção visitados pelo Relator Especial, à exceção de Nelson Hungria, em Minas
Gerais. o principal problema encontrado foí a situação de superlotação, que, somada a uma
arquitetura inadequada, muitas vezes caindo aos pedaços, falta de higiene e saneamento, falta
de serviço de saúde e precária qualidade ou até mesmo escassez de alimentos, tomam
subumanas as condições de detenção. conforme advertido ao Relator Especial por várias
autoridades. Segundo ONGs, essas condições não podem ser atribuídas unicamente à falta de
recursos financeiros ou materiais, mas são, também, conseqüência de políticas deliberadas ou
de uma grave negligência por parte das autoridades competentes. O Relator Especial,
entretanto, observa que muitos de seus interlocutores oficiais, em particular delegados de
polícia, queixaram-se acerca da situação material extrema que eram obrigados a enfrentar. em
razão, segundo eles, da falta de recursos. A maioria dos delegados lamentou ter de manter as
pessoas presas em condições tão precárias. Além disso, conforme destacado pelo delegado da
Delegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte. devido ao fato de a maioria dos detentos ser
mantida em delegacias, em vez de centros de detençãO pré-julgamento ou prisões, os policiais
são obrigados a atuar como agentes carcerários, em vez de investigadores, enquanto sua
principal função e capacitação é para atuarem como investigadores.
12. Muitos delegados. bem como chefes de centros de detenção pré-julgamento e de
penitenciárias. chamaram a atenção dó Relator Especial para o fato de que a situação de
superlotação. somada à carência de recursos humanos, muitas vezes resultava nao s6 em uma
grande tensão entre o pessoal de segurança e a população carcerária, mas também em
tentativas de fuga e rebeliões, muitas vezes violentas - situações que s6 podiam ser superadas
mediante o uso da força. Assim, o duro tratamento ao qual os detentos estariam submetidos foi
justificado. por algumas autoridades, pela necessidade de o pessoal de segurança controlar a
população carcerária e manter a ordem nos estabelecimentos de detenção. É preciso observar
que, em várias ocasiões. o Relator Especial recomendou às autoridades em questão que
tomassem medidas imediatas no sentido de assegurar que fosse providenciado tratamento
médico adequado aos detentos.
Também há relatos de os espancamentos serem freqüentemente usados para punir os presos
que supostamente desobedeceram regras disciplinares internas. Unidades policiais especiais
muitas vezes são chamadas a intervir para restaurar a ordem e a segurança e o uso excessivo
da força é comum nesses casos. Muitas denúncias referiam-se a membros das unidades
especiais que usavam capuzes, cabos de madeira, pedaços de ferro e fios. Também há
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informações que dão conta que os espancamentos ocorriam nas noites seguintes a uma
rebelião ou a uma tentativa de fuga, como forma de punição. As transferências para novos
lugares de detenção seriam, muitas vezes, seguidas de espancamentos por parte de agentes
penitenciários quando da chegada dos presos, como forma de indicar aos recém-chegados
quem manda no lugar.. Os detentos supostamente seriam forçados a passar entre fileiras
formadas pelos agentes penitenciários e pelo pessoal de segurança, que lhes aplicavam socos e
pontapés, muitas vezes com cabos e correntes, ao mesmo tempo em que recitavam regras
disciplinares internas (técnica descrita como "corredor polonês"). Segundo a informação
recebida, a violência entre presos é freqüente nas carceragens policiais e nas penitenciárias. O
fato de recidivistas condenados por crimes violentos serem mantidos juntos com transgressores
primários de menor gravidade, as duras condições de detenção, a falta de supervisão efetiva
devido à escassez de pessoal de segurança, a falta de atividades para os detentos e a
abundância de armas introduzidas nos estabelecimentos de detenção, supostamente com a
cumplicidade da polícia ou do pessoal penitenciário, são considerados os principais fatores
responsáveis por essa violência. Em certos casos, foi alegado que tal violência era tolerada ou
até mesmo estimulada pelas autoridades públicas responsáveis por esses estabelecimentos.
14. De acordo com ONGs, no que se refere ao nível de responsabilidade, alguns dos
incriminados agem por lignorânciae outros por puro hábito, uma vez que agiram dessa forma por
muito tempo, sem temer quaisquer conseqüências, particularmente durante o regime militar
(1964-1985). Entretanto, as ONGs reconheceram a determinação de propósito do Governo
Federal e de alguns governos estaduais no sentido de pôr fim a essas práticas, ainda que as
medidas tomadas ainda sejam recebidas com cautela. Com efeito, as ONGs chamaram a
atenção do Relator Especial para o fato de que pelo menos um certo grau de violência contra
suspeitos de transgressão à lei parece ser socia'lmente aceito ou até mesmo estimulado, sendo
o próprio conceito de direitos humanos percebido como forma de proteção aos transgressores
da lei. De acordo com várias fontes não-govemamentais e algumas oficiais, a percepção
comum, por parte da população em geral, é que as pessoas presas ou detidas merecem ser
maltratadas, bem como mantidas em condições precárias. Acreditava-se, portanto, que os
tomadores de decisão nas instâncias políticas encontravam-se sob pressão para combater a
criminalidade por todos os meios, em vez de combatera tortura.
15. O Presidente do Brasil expressou sem compromisso e o empenho de de seu governo para
com os direitos humanos e a determinação de superar o problema da tortura. Em particular, o
Presidente afirmou que consideráveis esforços estavam sendo envidados no sentido de se
construírem novos estabelecimentos de detenção com vistas à atenuação da situação de
superpopulação, muito embora tenha reconhecido que muitas pessoas eram presas e detidas
desnecessariamente. De modo semelhante, o Presidente do Supremo Tribunal reconheceu a
necessidade de se dedicar mais atenção ao problema da tortura e afirmou que todos os juízes
eram instruídos acerca dos direitos humanos.
B. Estado de São Paulo
1. Delegacias de Polícia
16. O Relator Especial visitou várias delegacias de polícia. Em todas elas, a superlotação era o
principal problema. As celas da delegacia do 50° Distrito Policial, por exemplo, mantinham cinco
vezes mais pessoas do que sua capacidade ofiCiaI. Em todas as delegacias visitadas, os
detentos eram mantidos em condições subumanas, em celas muito sujas e com forte mau
cheiro, sem iluminação e ventilação apropriadas. O ar estava completamente saturado na
maioria das celas. Os detentos tinham de compartilhar colchões de espessura fina ou dormir no
piso de concreto descoberto e, muitas vezes, dormir por tumos de revezamento, devido à falta
de espaço. Os detentos estavam todos misturados; alguns haviam acabado de ser presos e
outros estavam detidos aguardando julgamento, enquanto muitos já haviam sido condenados,
porém não podiam ser transferidos para as penitenciárias por causa da falta de espaço nestas.
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17. Em todas as carceragens de delegacias de polícia o Relator Especial recebeu os mesmos
testemunhos dos detentos. dando conta de espancamentos com pedaços ou barras de ferro e
de madeira ou "telefone", particularmente durante sessões de interrogatório, com a finalidade de
se extraírem confissões. após tentativas de fuga ou rebeliões e com o propósito de se manter a
calma e a ordem. Sacos plásticos, borrifados com pimenta, seriam aplicados sobre a cabeça dos
detentos para sufocá-los e muitas das denúncias fizeram referência a choques elétricos.
18. Em 26 de agosto, o Relator Especial visitou a delegacia do 50 Distrito Policial, onde 166
pessoas estavam detidas em seis celas, projetadas para comportar até 30 pessoas. Foi
informado que dez dias antes da visita do Relator Especial, elas continham mais de 200
pessoas. Alguns haviam passado mais de um ano nessas celas. Foi informado que os policiais
eram cinco por turno, para a funçao de segurança de todos os detentos, o que representava
sérios problemas de segurança e ordem. De acordo com as autoridades, na semana anterior à
visita do Relator Especial. houve quatro tentativas de fuga.
19. Em uma cela que media aproximadamente 15 metros quadrados, 32 pessoas encontravam
se detidas. Elas informaram que estavam dormindo em revezamento por turno nos seis colchões
de espessura muito fina que possuíam. Um buraco era usado como vaso sanitário e banheiro.
De segunda a sexta-feira, eles teriam permissão para sair de suas celas e podiam usar o
pequeno pátio. De acordo com a informaçao recebida. os familiares e amigos dos detentos eram
humilhados e molestados pelos policiais durante as visitas. Também foi alegado que os detentos
eram insultados pelos agentes penitenciários durante as visitas. Unicamente os parentes mais
próximos teriam autorizaçao para entrar e somente eram permitidos alimentos básicos, tais
como bolachas de água e sal e macarrão.
20. O Relator Especial visitou as celas onde estavam detidos os chamados "seguros", isto é.
aqueles que supostamente precisavam de proteção contra outros detentos e, portanto, estavam
sendo mantidos separados de outros presos pelas razões de segurança alegadas. A cela media
aproximadamente 9 metros quadrados e continha cinco camas. Dezesseis pessoas eram
mantidas ali. Algumas confirmaram ter brigado com outros presos, enquanto outras não sabiam
porque estavam detidas naquela cela. Um detento acreditava que tinha uma doença contagiosa
que justificava sua colocação nessa cela. Também se acreditava que alguns eram mantidos na
cela dos "seguros" porque não dispunham de meios para comprar espaço em uma cela normal.
Eles relataram que nunca podiam sair de sua cela, nem mesmo quando recebiam a visita de
seus familiares.
21. Em um escritório adjacente àquele em que, segundo a informação recebida, realizavam-se
as sessões de interrogatório, e oonforme indicado pelos detentos, o Relator Especial encontrou
várias barras de ferro semelhantes às descritas por aqueles que haviam alegado ter sido vítimas
de espancamentos. Os agentes encarregados explicaram. primeiro. que se tratava de peças
probatórias inquéritos criminais policiais. O Relator Especia'l não se oonvenceu por essa
explicação, uma vez que essas peças não estavam etiquetadas oomo tais. Eles, então,
explicaram que elas eram usadas para conferir as barras das celas. Os detentos informaram ao
Relator Especial que, ao conferir as barras das celas, eles na verdade espancavam os detentos.
Em uma outra sala no primeiro pavimento, o Relator Especial enoontrou outras barras de ferro. A
mesma explicação foi dada ao Relator Especial pelo delegado, que havia chegado naquele
ínterim e acrescentou que algumas das barras haviam sido confiscadas de detentos que
estavam planejando usá-Ias durante rebeliões. O Relator Especial observou que alguns desses
instrumentos de fato estavam etiquetados, ao passo que outros não. Por fim, o Relator Especial
encontrou alguns capuzes idênticos aos descritos pelos detentos, isto é, oom referência ao
incidente de 9 de junho de 2000 (ver anexo) e um pequeno pacote de eletrodos. O delegado
explicou que os capuzes haviam sido desoobertos nas celas, porém não conseguiu explicar seu
uso pelos detentos.
A maioria dos detentos temia represálias. particularmente a possibilidade de serem enviados
para a delegacia de Itaooá. onde acreditavam que sua vida estaria em perigo por causa da
violência por parte dos outros presos, que, segundo as alegaÇÕes, recebiam facas, barras de
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ferro e instrumentos semelhantes dos próprios agentes de segurança. Os detentos também
reconheceram que desde a chegada do novo delegado, em julho de 2000, os espancamentos
haviam parado. O delegado reconheceu que alguns integrantes de seu quadro funcional
possivelmente ainda usavam a ameaça de mandar os detentos para a delegacia de Itacoá a fim
de conseguir a ordem.
23. Em 27 de agosto, o Relator Especial visitou a delegacia do 11 0 Distrito Policial, em Santo
Amaro. A carceragem continha cinco celas, que mediam aproximadamente 12 metros quadrados
cada e continham 176 pessoas naquela data, ou seja, mais de 35 pessoas em cada cela. As
celas eram dispostas ao redor de um pátio, que media aproximadamente 40 metros quadrados,
no qual os detentos, segundo o informado, tinham liberdade para se movimentar nos dias de
semana de 8:00 às 18:00. Cada cela continha um chuveiro básico, isto é, um cano, e um buraco
usado como vaso sanitário, separados por um plástico que havia sido colocado pelos próprios
detentos numa tentativa de assegurar alguma intimidade. O fomecimento de água, segundo o
informado, era interrompido em várias ocasiões. Em uma cela, os detentos indicaram que
haviam estado sem água durante os últimos três dias. Uma vez que todos os detentos se
sentaram em suas respectivas celas, o Relator Especial observou que não havia sequer um
único espaço. Os detentos ,informaram que, por essa ,razão, estavam dormindo em revezamento
por turno. Não havia colchões.
24. Muitos detentos apresentavam graves problemas de saúde, supostamente decorrentes do
tratamento a que haviam sido submetidos durante o interrogatório. Em particular, um detento
havia improvisado uma sonda, colocada por ele mesmo e por outros detentos, após uma lesão
por um tiro, a qual, devido à falta de tratamento médico, havia se infeccionado seriamente. Um
outro detento tinha o ombro direito deslocado. Um terceiro relatou que sofria de tuberculose e se
encontrava em evidente estado de fraqueza. Foi alegado que as solicitações de assistência
médica não eram respondidas pelas autoridades policiais e que muitas vezes levavam a mais
espancamentos. Um grande número de detentos também se queixou de doenças de pele,
devido às condições de detenção. O Relator Especial observa que um grande número de
detentos se recusou a falar com ele por medo de represálias. Quando perguntados pelo Relator
Especial se seus nomes podiam ser encaminhados ao delegado no intuito de se assegurar que
lhe fosse dispensado um tratamento médico adequado, alguns detentos recusaram-se a dar
permissão, também por medo de represálias.
25. No segundo pavimento, na sala de arquivo, o Relator Especial encontrou várias barras de
ferro, algumas com alças de plástico, bem como um grande facão. Uma vez mais, foi explicado
ao Relator Especial que essas peças haviam sido confiscadas dos detentos (apesar do fato de
não estarem etiquetadas) ou eram usadas para conferir a solidez das barras das celas.
26. Em 27 de agosto, o Relator Especial visitou a sede do DEPATRI (Departamento de
Investigações sobre Crimes Patrimoniais), composta de diversas unidades de investigação, mas
que possui uma única carceragem comum. Dois mil policiais, segundo o informado, são
vinculados ao DEPATRI. Sua carceragem se divide em quatro seções, das quais uma ainda era
usada, sendo que as outras teriam sido destruídas durante rebeliões. A seção que ainda
permanece em uso é composta de quatro celas que medem aproximadamente 20 metros
quadrados e continham, naquela data, 178 pessoas, ao passo que a capacidade oficial seria de
15 pessoas por cela. Como não existe um pátio, os detentos eram mantidos 24 horas por dia
atrás das grades, em suas celas. A única luz natural vinha de uma janela no fim do corredor ao
longo do qual se localizavam as celas. 12 camas tinham de ser compartilhadas pelos detentos,
que, portanto, eram obrigados a dormir no piso de concreto descoberto ou em revezamento por
turno. Um chuveiro, do qual corria constantemente uma água imunda, e um buraco usado como
vaso sanitário, eram separados da parte principal da cela por um plástico colocado pelos
próprios detentos. Várias marcas de tiros, consistentes com a alegação de que os policiais
haviam atirado por sobre a cabeça dos detentos para ameaçá-Ios ou para manter a ordem,
principalmente após supostas rebeliões ou tentativas de fuga, podiam ser vistas nas paredes
das celas e do corredor. A qualidade da comida pareceu precária ao Relator Especial. Foi
informado que somente eram autorizadas visitas de familiares do sexo feminino, segundo as
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autoridades, por razões de segurança. De acordo com informação recebida posteriormente pelo
Relator Especial, as autoridades decidiram desativar a carceragem do DEPATRI em meados de
janeiro de 2001.
27. Na noite de 27 de agosto, o Relator Especial visitou a delegacia de polícia do 2° Distrito, para
onde os detentos eram levados antes de comparecerem em juízo. A delegacia consiste de um
longo corredor de 1,5 metros de largura e 40 metros de comprimento, em torno a um pátio
quadrado aberto. Como estava Chovendo, o corredor estava literalmente lotado de detentos,
muitos deles seminus, uma vez que, conforme o informado, eles haviam sido obrigados a se
despirem. A delegada de planta0 indicou que havia 188 pessoas detidas na delegacia, mas que,
às vezes, havia mais de 220. O ar no corredor era sufocante. Havia lixo no chao do corredor e
no pátio e os quatro sanitários, que oonsistiam de um buraco entupido por excrementos, eram
abertos para o corredor. O Relator Especial nao pôde evitar notar o cheiro nauseante resultante
desse fato. Segundo a informação recebida antes dessa visita. esse local era limpo uma vez por
semana, o que teria acontecido no dia anterior ao dia da visita efetiva do Relator Especial. As
paredes estavam cobertas de marcas de tiros. Segundo a informação recebida, os tiros eram
disparados de tempos em tempos pelos agentes carcerários para amedrontar os detentos. A
maioria dos detentos acreditava que entrar no pátio para ter acesso, por exemplo, a água - uma
vez que a única tomeira se situava no pátio - era perigoso demais por causa dos tiros. A
delegada de planta0 nessa delegacia de policia confirmou que os detentos eram proibidos de
entrar no pátio, uma vez que ela acreditava que havia um risco muito alto de fuga pelo teto semi
aberto, mediante a formação de uma pirâmide humana. As autoridades informaram que os
detentos eram transferidos a essa delegacia de polícia para ficarem mais próximos do tribunal.
28. O Relator Especial acredita que o fato de os detentos aguardarem para comparecerem
perante o tribunal nessas oondições subumanas só poderia fazer com que pareçam corrompidos
e perigosos aos olhos dos Juízes. Um grande número de detentos expressou sua vergonha por
serem vistos numa condição de sujeira e mau cheiro quando levados perante o juiz. Eles nao
entendiam porque haviam sido levados para essa delegacia antes de serem levados ao tribunal,
em vez de irem diretamente de suas respectivas carceragens policiais. Eles
compreensivelmente acreditavam que essa humilhação se fazia de propósito, a fim de desgastar
qualquer simpatia por parte dos juizes. O Relator Especial observa com preocupação o
comentário feito por um agente penitenciário. ao responder ao Relator Especial que lhe havia
transmitido os temores dos presos de que poderiam ser submetidos a represálias por falarem
com o Relator Especial e sua equipe; segundo o comentário, como os detentos haviam se
comportado bem naquela noite, não seria necessário fazer nada com eles.
2. Penitenciárias
29. Em 25 de agosto, o Relator Especial visitou a Casa de Detenção da Penitenciária de
Carandiru, onde se encontravam presas 7.772 pessoas em nove pavilhões, nos quais os
detentos, segundo o informado. estariam divididos de acordo com o crime pelo qual haviam sido
condenados. A capacidade oficial da Casa de Detenção, 3.500. segundo o diretor, teria sido
aumentada pelos próprios presos, que haviam construído novas camas em suas celas. Nos
pavilhões visitados, o Relator Especial observou que transgressores primários e reincidentes
estavam misturados. Os detentos se queixaram da má qualidade da comida, composta,
principalmente, de uma mistura de macarrão e ·arroz.

30. No Pavilhao Quatro, o Relator Especial visitou as celas de castigo localizadas no porão,
comumente chamadas de masmorra. As celas medem aproximadamente nove metros
quadrados e contêm uma cama de cimento, uma pia e um buraco que serve como vaso
sanitário. Os detentos teriam recebido um coleMo de espessura muito fina e um lençol no dia
anterior à visita do Relator Especial. Quando da visita, as celas estavam sem luz, muito sujas e
com um forte mau cheiro, apesar do fato de o corredor principal estar sendo lavado, segundo os
detentos, pela primeira vez desde sua chegada (para alguns, mais de 20 dias antes da visita).
Nas celas havia cinco detentos, enquanto deveriam comportar uma única pessoa. A maioria
deles havia passado mais de 20 dias nessas celas e desconhecia a duração de seu castigo.
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31. MuilOs dos presos presentes nessas celas queixaram-se de que haviam sido castigados
terem se recusado a ser transferidos de seu pavilMo original, o Pavilhão Nove, para o pavilhao
onde são mantidos os travestis e estupradores, como punição por terem brigado entre si. Antes
de serem enviados para as celas de castigo, eles haviam sido severamente espancados com
pedaços de ferro e alguns haviam sido obrigados a assinar um papel expressando que
aceitavam tal transferência. Três detentos ainda apresentavam marcas de tortura visíveis e
consistentes com suas alegações. O Relator Especial foi informado que um deles havia ficado
com a perna quebrada por causa dos espancamentos e havia sido transferido dali, juntamente
com dois outros gravemente feridos, algumas horas antes da visita do Relator Especial. Quando
o Relator Especial pediu para vê-los, foi informado que dois deles haviam sido levados ao
hospital e deveriam ser trazidos de volta em breve e que um havia sido transferido para o
hospital Mandaqui. Decorridas algumas horas, finalmente foi informado que dois dos detentos
estariam na Penitenciária Estadual de Alta Segurança do Carandiru, onde o Relator Especial
pôde entrevistar Marcelo Ferreira da Costa e Ronaldo Gaspar dos Santos, apesar de se
encontrarem em estado de choque e muitissimo temerosos de serem submetidos a represálias
após a partida do Relator Especial (ver anexo). Na manhã seguinte, o Relator Especial foi ao
hospital de Mandaqui para entrevistar o terceiro detento. Ao chegar ao hospital. foi informado
que o preso havia sido levado de volta à Casa de Detenção na noite anterior, às 23:30. Por fim.
em 26 de agosto, o Relator Especial entrevistou Marcelo Miguel dos Santos, que, devido a seu
mau estado de saúde, só pôde ser apresentado em uma cadeira de rodas (ver anexo).
32. O Relator Especial também visitou a instalação médica localizada no segundo andar desse
pavilhão. O Relator Especial observou os recursos médicos muito limitados e as condiçôes de
sujeira, em particular as precárias instalações sanitárias nas quais os detentos enfermos eram
tratados por uma pequena equipe médica. De acordo com os enfermeiros presentes, qualquer
preso podia se dirigir até a ala médica e ser medicado, se necessário, e os pacientes que
necessitassem de tratamento mais especializado seriam transferidos para um hospital.

33. No Pavilhão Cinco, o Relator Especial visitou o quinto andar, onde ficam detidos os
"seguros", muito comumente chamados de "amarelos", devido à cor de sua pele, que, em razão
da falta de luz natural, torna-se pálida ao ponto de efetivamente tornar-se amarela. Os detentos
informaram que tinham permissão para sair de suas celas aos domingos, porém somente se
houvesse visitas, o que disseram raramente ocorria no caso de muitos deles. Do contrário, eles
eram mantidos em suas celas o tempo todo, segundo o informado. Dez a quinze detentos eram
mantidos em celas de 15 metros quadrados, com colchões sujos e de espessura fina no chão. e
um canto com um buraco, usado como sanitário e chuveiro. As celas estavam infestadas de
insetos que, segunda o relatado pelos detentos, causava-lhes coceira e doenças de pele. Alguns
alegaram que haviam estado detidos nessas celas por mais de seis meses sem ter visto a luz
natural. Muitos deles pareceram ao Relator Especial estar mentalmente doentes ou seriamente
perturbados, e muitos alegaram que haviam sido transferidos para essa ala da penitenciária
como forma de punição. Um deles alegou que havia sido espancado com barras de ferro por ter
pedido tratamento médico. Marcas consistentes com essas alegações, em particular na cabeça
e nos ombros do detento, ainda eram visíveis quando da visita do Relator Especial. Dois outros
detentos que apresentavam marcas de espancamentos graves e recentes recusaram-se a falar
com o Relator Especial por medo de represálias. Um outro detento portava uma sonda muito
rudimentar e improvisada. O Relator Especial posteriormente foi informado que o Secretário
Estadual encarregado do sistema penitenciário havia decidido desativar essa ala. Em meados
de janeiro de 2001, foi informado que 230 dos 300 presos mantidos ali já haviam sido
transferidos para outra penitenciária em Sorocaba.
34. No mesmo pavilhão, o Relator Especial visitou as celas situadas no mesmo andar, porém do
outro lado do corredor, onde ficavam os detentos predominantemente não-católicos, que teriam
sido colocados juntos por sua própria solicitação. Havia quatro presos em cada cela, que eram
limpas e bem guarnecidas de colchôes e, na maioria das vezes, um fogão. Dois andares abaixo,
o Relator Especial visitou celas que continham até oito presos em mais de 20 metros quadrados.
Essas celas eram limpas e dispunham de chuveiro, vaso sanitário e pia separados. Cada
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detento tinha um colchão e alguns artigos de uso pessoal. Os detentos informaram que estavam
detidos em condições tão boas em comparação a outros porque estavam trabalhando. Nenhuma
explicação foi dada quanto à razão pela qual eles haviam sido selecionados para realizar certas
atividades manuais. Antes da visita, o Relator Especial havia recebidoinformaçães segundo as
quais os detentos tinham de pagar ou alugar suas celas por intermédio de lideres de celas que
colaboravam com os agentes penitenciários. O chefe desse pavilhão refutou categoricamente
esta alegação. No entanto, tanto nesse quanto em outros pavilhões, os detentos que viviam nas
piores condições puderam informar ao Relator Especial o preço de celas melhores.
35. Durante sua visita aos vários pavilhões, o Relator Especial pôde descobrir, na maioria das
vezes graças às indicações dadas pelos detentos, pedaços de ferro e de madeira, alguns com
alças. Em um bastões estava escrito naté 19:30 que seria a hora em que o pessoal do turno
noturno começava seu plantão. Algumas desses instrumentos foram encontrados no escritório
do chefe do Pavilhão Cinco, atrás de uma geladeira; outros, no escritório dos agentes
penitenciários do Pavilhão Quatro, atrás das cortinas. As autoridades em questão deram várias
explicações: tratava-se de pedaços de móveis quebrados, tais como mesas e cadeiras deixados
abandonados, barras usadas para verificar a solidez das barras das celas ou barras retiradas
pelos próprios presos para usá-Ias como armas durante rebeliões.
R
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O Relator Especial foi posteriormente 'informado da :intenção do Secretário Estadual encarregado
do sistema penitenciário de dividir a Casa de Detenção em quatro unidades distintas, chefiadas
por quatro diretores, que já teriam sido identificados, a fim de exercer melhor controle sobre a
população carcerária. Além disso, acredita-se que o Pavilhão Quatro em breve se tornará um
hospital penitenciário.
37. Em 26 de agosto, o Relator Especial visitou uma das três penitenciárias femininas do estado
de São Paulo, a Prisão Feminina de Tatuapé, onde, segundo o informado, estariam detidas 446
mulheres naquela data, enquanto a 'capacidade oficial era de 600, embora a diretora de
segurança encarregada de plantão quando da visita do Relator Especial tenha reconhecido que
o limite real devia ser 450. Ela chamou a atenção do Relator Especial para o problema da
escassez de pessoal e as implicações de segurança disso decorrentes. A diretora queixou-se do
fato de que contava com apenas 20 agentes penitenciárias por turno, por causa do grande
número de agentes penitenciárias em licença-saúde, predominantemente devido às duras
condições de trabalho. Foi informado que as agentes penitenciárias, em sua maioria, eram
mulheres, mas também havia alguns homens,inclusive, para grande surpresa, o filho da
Diretora Geral. No dia da visita, havia quinze mulheres e quatro homens. De modo semelhante,
havia apenas um veículo disponível para realizar todas as transferências, tais como
transferências para tribunais, outras penitenciárias ou hospitais. Foi informado que as detentas
não eram separadas de acordo com a faixa etária ouo crime pelo qual haviam sido condenadas
e que trabalhavam das 7:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, remuneradas a um salário de R$
115,00 por mês. De acordo com as detentas, elas efetivamente recebiam apenas R$ 60,00. Elas
eram mantidas em um número de cinco por cela. As celas mediam de oito a dez metros
quadrados. Cada cela continha colchões e um vaso sanitário, sendo os chuveiros separados das
celas. As celas estavam limpas e as detentas haviam feito algumas melhorias básicas, tais como
a colocação de cortinas em frente das camas para assegurar-lhes alguma privacidade. O Relator
Especial visitou a enfermaria onde se encontrava uma detenta que havia dado à luz
recentemente. Ela acreditava que seu bebê seria levado dela e colocado em algum lugar sem a
possibilidade de ela rever seu filho.
38. O Relator Especial visitou as celas de castigo do Pavilhão Dois, as quais eram semelhantes
às outras celas, exceto pela ausência de um sanitário. As detentas informaram que tinham
permissão para sair de suas celas dependendo da boa vontade dos(das) agentes
penitenciários(as). Algumas detentas queixaram-se de estar nem trânsito n, ou seja, sendo
transferidas, a cada 30 dias mais ou menos, para outro presídio, sendo que seus familiares não
eram informados de tais transferências. Náscelas de castigo sujas do Pavilhão Cinco, o Relator
Especial entrevistou três mulheres que compartilhavam dois colchões. Uma mulher de 20 anos
de idade informou ter sido espancada pelo filho da diretora, que, segundo o relatado, era um

agente penitenciário que tinha acesso a todas as alas da prisão a qualquer tempo. O ombro e a
mão direita dessa detenta apresentavam marcas de espancamento (hematomas) consistentes
com suas alegações. Ela também acreditava estar nem trânsito~. uma vez que havia sido
transferida de uma prisão para outra a cada mês, o que impedia que sua família a visitasse. Em
outra cela, uma jovem detenta recusou-se a falar com o Relator Especial por medo de
represália. No entanto, ela expressou a um integrante da equipe do Relator Especial que havia
sido vítima de abuso sexual por um agente penitenciário, o qual ela identificou, porém estava
temerosa demais para autorizar o Relator Especial a citar seu nome.
3. Centros de detenção de menores infratores
No Estado de São Paulo, os menores são internos em instituições que se encontram sob a
jurisdição da Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM), à qual cabem o
planejamento e a execução de programas de detenção para menores infratores, sob a
supervisão da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Existem cerca de 4.000
menores internados a título de nmedida sócio-educativa", nos termos do Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA.
40. O Relator Especial observa a destruição, em outubro de 1999, da unidade Imigrantes da
FEBEM. onde eram mantidos todos os menores infratores e cujas condições de detenção,
particularmente no que se refere à situação de superlotação, equivaliam a tratamento ou
condição cruel, desumana ou degradante, de acordo com relatos recebidos antes da missão.
Foram-lhe exibidos vários vídeos gravados na unidade Imigrantes que pareciam confirmar os
relatos recebidos. Além disso, o Relator Especial tomou conhecimento das graves sessões de
espancamento. em particular com o uso de longos cabos de madeira. às quais detentos seminus
eram submetidos, em várias ocasiões, à noite, no pátio dessa unidade. Após a destruiÇão de
Imigrantes, alguns menores (cerca de 950, de acordo com um estudo não-govemamental
realizado em julho de 2000) teriam sido transferidos para unidades separadas de unidades
prisionais já existentes, inclusive o Centro de Observação Criminológica (COC) das
penitenciárias de Carandiru, Santo André e Pinheiros, em violação do ECA, enquanto outros
teriam sido transferidos para estabelecimentos especificamente projetados para abrigar
menores. Segundo organizações não-governamentais, relatórios da Divisão Técnica Judicial e
da Secretaria de Saúde lindicavam que à época os menores eram mantidos sem as mínimas
condições de higiene. Também há relatos de que eles não eram separados por idade ou pela
natureza do crime cometido, conforme exige o ECA. Segundo Promotores de Justiça da Infância
e da Juventude da Cidade de São Paulo, esses menores não recebiam o benefício de quaisquer
atividades educativas ou recreacionais. Várias ações judiciais contra essas transferências
haviam sido interpostas recentemente pelo Departamento de Promotores Públicos responsável
pela aplicação do ECA no estado de São Paulo, porém em vão. O Supremo Tribunal Estadual
de São Paulo, com efeito. derrubou. por razão de segurança pública, mandados judiciais
expedidos por tribunal de instância inferior ordenando o fechamento dessas unidades da
FEBEM. Foi explicado ao Relator Especial que diferentes promotores públicos, ou seja, os
encarregados de impetrar recursos, têm o poder de recorrer dessa decisão ao Supremo Tribunal
Federal, porém, aparentemente, não estavam dispostos a agir nesse sentido. Contudo, novas
unidades da FEBEM haviam sído abertas recentemente ou havia planos de se construírem mais
unidades em breve, em um esforço por resolver a situação herdada desde a destruição da
unidade Imigrantes.
41. O Secretário de Assistência Social informou que, desde a destruição da unidade Imigrantes,
havia sido iniciado um programa de construção de unidades descentralizadas (para que os
adolescentes ficassem mais próximos de suas famílias) e pequenas (para permitir a separação
dos adolescentes de acordo com sua idade ou a natureza do crime que eram suspeitos de haver
cometido ou pelo qual haviam sido condenados), com a finalidade de suplementar as 15
unidades já existentes. O Secretário reconheceu que se tratava de um período de transição
difícil, muitas vezes criticado, e que exigia um grande esforço, principalmente em termos
financeiros. Também foi suscitada a questão da localização dessas unidades da FEBEM, uma
vez que os cidadãos não queriam ter um estabelecimento dessa natureza em seu bairro. Ao final

desse processo, os adolescentes seriam mantidos em um número de oito por cela, em unidades
de cinco celas. Cada complexo da FEBEM teria duas ou três unidades. Uma minoria dos
adolescentes, os mais perigosos, ainda teria de ser enviada para complexos do tipo prisional. O
Secretário planejava desativar, dentro de 30 dias, a unidade Pinheiros, um centro de detenção
para menores infratores desprovido de pátio. Franco da Rocha e, em seguida, Tatuapé estariam
na lista dos centros de detenção de menores infratores a serem desativados em um futuro
próximo, uma vez que não haviam sido arquitetonicamente projetados para abrigar menores. Foi
informado que mais monitores haviam sido contratados e capacitados; o profissionalismo teria
sido aprimorado e continuaria sendo um objetivo precípuo da FEBEM. Foi informado que o
tratamento de jovens trangressores teria sido aceito pelas autoridades de São Paulo como uma
prioridade. Foi explicado ao Relator Especial que a FEBEM estava tratando menores infratores
como adolescentes, não como delinqüentes. O Secretário também expressou sua esperança por
um maior número de sentenças não-privativas de liberdade ou semi-privativas de liberdade.
42. O Relator Especial recebeu informação sobre a Unidade de Atendimento Inicial de São
Paulo, comumente chamada de Bráz, um centro de triagem para onde todos os menores
infratores são levados inicialmente, antes de serem transferidos para as várias unidades da
FEBEM. Foi informado que alguns menores aguardavam durante semanas e meses em
condições de detenção básicas (que foram levadas ao conhecimento do Relator Especial por
meio de fitas de vídeo) até que fosse proferida sua sentença. Também foi informado que os
menores eram detidos seminus, sentados em absoluto silêncio no chão de concreto descoberto
e com as mãos atrás da cabeça durante todo o dia. Foi igualmente informado que, quando a
regra de silêncio é quebrada, os menores são espancados pelos monitores. Os espancamentos
e as humilhações seriam prática comum.

e.

43. De acordo com organizações não-govemamentais, três menores eram espancados ou
torturados por dia em instalações sob a jurisdição da FEBEM. As rebeliões e as tentativas de
fuga, que seriam freqüentes, levariam ao uso excessivo de força, em particular, severos
espancamentos com cabos de madeira ou canos de ferro e fios, por monitores, muitas vezes
usando máscaras ou capuzes, e por unidades especiais chamadas a intervir para restaurar a
ordem e a segurança. Também foi informado que os espancamentos continuavam como
represálias ou punição durante as noites subseqüentes a uma rebelião. Acreditava-se que esses
espancamentos geralmente ocorriam à noite, uma vez que esse é o período em que os
assistentes técnicos ou visitantes externos não estão presentes na unidade. Após as rebeliões,
os detentos também eram trancados em celas de castigo, construídas para abrigar uma pessoa,
em grupos de mais de 12 detentos, durante alguns dias. Além disso, conforme informações
recebidas, os familiares dos detentos também não teriam tido permissão de acesso em diversas
ocasiões, particularmente após as supostas rebeliões. As rebeliões, segundo um grande número
de detentos entrevistados pelo Relator Especial, eram, na maioria das vezes, provocadas pelos
monitores. Foi relatado que os monitores do turno notumo muitas vezes chegavam embriagados
ou drogados às celas e aleatoriamente espancavam os detentos. Os menores relataram ser
forçados a passar pelo chamado corredor polonês quando da chegada a uma nova unidade de
detenção da FEBEM. O Relator Especial recebeu de ONGs uma cronologia descritiva dos
incidentes de maus tratos que teriam ocorrido desde outubro de 1999 em unidades da FEBEM,
alguns dos quais se encontram reproduzidos no anexo.
Em 24 de agosto, o Relator especial visitou Eranco da Rocha, uma instituição da FEBEM situada
nos arredores de São Paulo, onde se encontravam detidos 420 menores. Essa unidade,
construída no inicio do ano 2000 e arquitetonicamente projetada como presídio, só havia estado
em funcionamento desde julho de 2000. A unidade se divide em oito alas. As celas são
dispostas ao redor de um pátio, onde os detentos, segundo os monitores, passariam a maior
parte do tempo durante o dia. Quando o Relator Especial visitou algumas dessas alas, ele
observou que apenas um pequeno número de detentos de fato estava jogando no pátio, mas
que a maioria dos detentos estava trancada em suas celas. O diretor de Franco da Rocha
explicou que, desde a rebelião ocorrida em 10 de agosto, alguns detentos tiveram de ser
mantidos trancados 24 horas por dia em suas celas, a fim de se manter a ordem e restabelecer
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a relação entre os monitores e os menores. No entanto, foi relatado que todos eles eram levados
para fora da cela para uma sala grande e adjacente ao pátio para o café da manhã, almoço e
jantar. Os detentos expressaram ao Relator Especial que, quando se aplicava o regime normal,
eles tinham permissão para sair da cela por um período que variava de apenas meia hora a
duas horas por dia.

45. Ao lado da enfermaria onde apenas um detento estava sendo tratado quando da visita do
Relator Especial (ver anexo), o Relator Especial viu quatro internos em reuniões com os
chamados assistentes técnicos, que são responsáveis pelos programas de assistência
educacional, psicológica e legal. Eles informaram ao Relator Especial que cada um deles era
responsável por 70 internos e que podiam conversar com cada um deles somente uma vez por
semana. O Relator Especial, no entanto, observa que, segundo os promotores públicos, era a
primeira vez que tais atividades se realizavam em Franco da Rocha. O Relator Especial observa,
igualmente, que, durante sua visita, um membro de sua delegação testemunhou uma discussão
entre um assistente técnico e o chefe do programa de educação com relação ao fato de que o
primeiro havia sido ameaçado por um monitor. Segundo organizações não-governamentais, os
menores são transferidos de um assistente social para outro o tempo todo e passam tão pouco
tempo com os assistentes que nenhuma atividade de reabilitação real se desenvolve. Além
disso, vale observar que, após cada rebelião, muitos internos são transferidos para outras
unidades da FEBEM.
46. Cada cela continha 12 camas de cimento. À noite, os detentos recebiam um colchão e
cobertores. As celas eram bem ventiladas e bastante limpas. Cada uma continha uma seção
separada, desprovida de porta, porém com dois chuveiros, dois vasos sanitários e três torneiras.
Muitos detentos queixaram-se da qualidade da comida, que pareceu ruim ao Relator Especial.
Não houve menção de qualquer problema de superlotação em Franco da Rocha.

-.

47. Conforme mencionado acima, os internos alegaram que as rebeliões geralmente eram
provocadas pelos espancamentos por parte dos monitores, um relato que os promotores
públicos e assistentes técnicos também mencionaram ter ouvido com freqüência. Estes últimos
informaram ao Relator Especial que os monitores muitas vezes explicavam que era uma questão
de se saber quem de fato mandava na instituição, eles ou os detentos. O diretor de Franco da
Rocha reconheceu que havia um clima muito pesado e que eram freqüentes os conflitos entre
monitores e detentos. Ele reconheceu que a segurança era uma questão difícil, porém negou
todas as alegações de espancamentos e provocação por parte dos monitores. Com relação á
rebelião de meados de agosto, foi relatado que o sistema de gravação em vídeo implementado
em Franco da Rocha certamente havia registrado o incidente e poderia muito bem explicar
várias das questões pendentes. O Secretário encarregado da FEBEM informou ao Relator
Especial que as fitas estavam sendo estudadas por uma equipe de investigação interna.
O Relator Especial visitou quatro atas distintas. Em cada uma delas, recebeu testemunhos de
espancamentos consistentes e pôde ver as marcas deixadas por esses espancamentos (ver
anexo). Um detento pediu a intervenção do Relator Especial em favor de sua transferência para
outras unidades, nas quais, segundo ele, ao contrário de Franco da Rocha, os internos com
efeito são espancados "somente se fizermos alguma coisa de errado". Os internos informaram
ao Relator Especial a localização dos canos de ferro e pedaços de madeira usados pelos
monitores para espancá-los. Em particular, foi informado que estariam escondidos em pequenos
cômodos que dão para o pátio no primeiro andar do corredor principal, que leva a todas as alas.
O Relator Especial pôde descobrir, escondidos atrás de alguns colchões e cobertores, um
grande número de pedaços de ferro e de madeira. consistentes com aqueles descritos pelas
supostas vitimas. Aparentemente surpreso pela presença desses instrumentos, o diretor de
Franco da Rocha explicou que se tratava de restos da última rebelião, escondidos pelos próprios
detentos. O Relator Especial, no entanto. observou que somente os monitores tinham acesso
aos cômodos onde haviam sido descobertos esses instrumentos. Isso foi confirmado pelo
diretor, que, então, disse acreditar que os canos e cabos haviam sido deliberadamente
escondidos ali por alguns integrantes de seu quadro funcional para prejudicar a imagem da
instituição e o programa de reabilitação que estava empreendendo. Diante do número de
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testemunhos consistentes de intemos de diferentes alas que, todos eles, indicaram os
lugares onde poderiam ser encontrados os canos e cabos com os quais teriam sido espancados,
e diante das marcas - consistentes com suas alegações - ainda visíveis na maioria dos
internos, o Relator Especial deixou claro que considerava implausivel essa explicação. O diretor,
por fim, reconheceu que não podia "justificar o injustificável".

49. Na última ala visitada, Ala G, foi informado que estariam detidos os intemos mais perigosos,
provenientes da penitenciária de Carandiru, e que seriam transferidos para outras unidades da
FEBEM. O Relator Especial observou que havia colchões em todas as celas. Os detentos
informaram que os colchões haviam sido trazidos pela primeira vez naquele mesmo dia. De
acordo com os detentos, até então eles haviam tido de dormir seminus, com cobertores sujos,
sobre as camas de cimento. Também atraiu a atenção do Relator Especial o fato de que em pelo
menos uma cela dessa ala, somente água quente, literalmente fervente, saía do chuveiro, o que
impossibilitava qualquer higienização. Também é preciso observar que, nessa ala, a grande
maioria dos detentos, senão todos, apresentava marcas visíveis e predominantemente recentes
em todo o corpo, inclusive na cabeça, marcas consistentes com as alegações de
espancamentos com pedaços de ferro e de madeira. Vários deles, na presença do Relator
Especial, perguntaram ao diretor por que eram espancados por seus monitores se eles não os
ameaçavam nem os agrediam. As agressões - infligidas por cerca de 30 a 50 monitores, que,
conforme as alegações, na maioria das vezes cobrem o rosto e estão embri~gados ou drogados
- ocorreriam à noite, sem qualquer razão. Uma vez mais, alguns detentos forneceram
informação ao Relator Especial referente ao lugar onde eram guardados os cabos usados para
espancá-los. O Relator Especial põde, assim, descobrir vários pedaços de madeira, consistentes
com a descrição dada pelos detentos, escondidos em baixo de uma mesa e cobertos com um
lençol, na sala dos monitores, que, conforme confirmado pelo diretor, era acessível somente aos
próprios monitores.
50. Ao final de sua visita, o Relator Especial entrevistou dois menores que ele havia visto no dia
anterior na Coordenadoria dos Promotores Públicos da Infância e da Juventude da Cidade de
São Paulo. Segundo a informação recebida, quando eles foram levados de volta para Franco da
Rocha na companhia de seis outros internos que haviam estado com eles no escritório dos
promotores públicos, vários monitores, bem como algumas pessoas que eles não puderam
identificar como monitores de Franco da Rocha, estavam esperando por eles no corredor. Eles
alegaram ter sido severamente espancados com canos de ferro e cabos de madeira, socos e
pontapés. Em seguida, eles teriam sido forçados a tomar um banho frio, supostamente para
fazer as marcas desaparecer. Os menores alegaram que, durante a noite, cerca de 30 monitores
mascarados - comumente chamados de "ninjas" pelos detentos - entraram em suas celas e
começaram a indiscriminadamente espancar todos eles com barras de ferro. Alguns, então,
teriam sido tirados das celas e levados para um pequeno cõmodo escuro por uma hora e meia,
onde, com as mãos atrás da cabeça, eles teriam sido ameaçados de serem espancados
novamente. Quando da entrevista, marcas de espancamentos recentes - que não estavam
presentes no dia anterior quando o Relator Especial os entrevistou no escritório dos promotores
públicos - eram visíveis em seus corpos, principalmente nas costas. Questionados pelo Relator
Especial sobre as marcas recentes, os monitores disseram que elas certamente haviam sido
auto-infligidas pelos detentos quando tomaram conhecimento de que o Relator Especial estava
visitando a unidade. Diante da natureza das marcas, particularmente os hematomas que
puderam ser vistos nos corpos dos detentos e que claramente não haviam sido auto-infligidos
nas horas anteriores, o Relator Especial não se convenceu por essa explicação.
51. Como faz ao final de toda visíta a um estabelecimento de detenção, o Relator Especial
solicitou que o diretor de Franco da Rocha adotasse medidas específicas para assegurar que os
menores que haviam colaborado com ele e com sua equipe não fossem submetidos a quaisquer
represálias. Dado o fato de que se acreditava que os menores com os quais ele havia falado na
Promotoria Pública já haviam sido submetidos a espancamentos como forma de represália por
haverem cooperado com o Relator Especial, este solicitou especificamente que o diretor agisse
com devida diligência nesse caso. Também é preciso observar que, por medo de represálias,
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um grande número de internos havia se recusado a ser chamado pelo Relator Especial ao final
de sua visita para serem entrevistados individualmente e em caráter confidencial. A maioria
deles observou que, de qualquer modo, após a partida do Relator Especial, eles seriam
espancados por terem falado com ele. Em 28 de agosto de 2000. o Relator Especial foi
informado pelos Promotores Públioos da Infância e da Juventude da Cidade de São Paulo que o
haviam acompanhado durante sua visita a Franco da Rocha, que pelo menos três menores que
ele havia conhecido haviam sido submetidos a intimidação e represálias, inclusive
espancamentos, por monitores, alguns dos quais teriam usado capuzes, após sua partida de
Franco da Rocha. Segundo a informação recebida, eles disseram aos menores que aquilo era
em retaliação pela visita do Relator Especial à unidade e pelas entrevistas e informações que
eles lhe haviam dado. Além disso, o Relator Especial foi informado que, desde sua visita, um
grande número de menores, principalmente os detidos nas alas G e H, duas das alas visitadas,
haviam sido trancados em suas celas 24 horas por dia. Foi informado que o diretor, quando
solicitado pelos Promotores Públicos a tomar medidas no sentido de assegurar o direito à
integridade mental e físíca dos menores detidos em sua unidade, disse que, devido ao grande
número de menores detidos sob sua responsabilidade. ele não podia controlar todos os seus
subordinados. No mesmo dia, o Relator Especial enviou um apelo urgente às autoridades
federais e estaduais competentes.
52. Quando de volta a Brasília, o Relator Especial foi informado pelas autoridades que, após seu
apelo urgente, o Secretário de Estado para Direitos Humanos havia se reunido imediatamente
com as autoridades competentes em São Paulo. Mediante carta datada de 5 de setembro de
2000 da Missão Permanente do Brasil nas Nações Unidas em Genebra, o Governo brasileiro
informou que estava profundamente preocupado com esses relatos e que estava plenamente
comprometido com seu imediato esclarecimento. O Secretário Estadual de Desenvolvimento
Social afirmou, em subsequente comunicação por escrito enviada ao Relator Especial, que havia
sido instaurada uma sindicância administrativa. Dois menores foram levados ao Instituto Médico
Legal, que concluiu que eles não haviam sido espancados. Além disso. o diretor da unidade de
Franco da Rocha teria negado completamente os fatos e dito que os adolescentes entrevistados
pelo Relator Especial e pelos Promotores Públicos eram os que haviam organizado a rebelião de
10 de agosto. O Relator Especial foi posteriormente informado que, após solicitação dos
Promotores Públicos. os menores em questão haviam sido transferidos para outra unidade da
FEBEM, da qual, na noite de sua chegada, eles haviam fugido após terem tomado alguns
monitores como reféns. Outro inquérito foi, portanto, instaurado para apurar esses fatos. Por fim,
o Secretário informou que o diretor havia sido interpretado equivocadamente quando teria dito
que não tinha oontrole sobre todos os seus subordinados. Esse incidente é objeto de
acompanhamento direto junto ao Governo.
53. Por fim. o Relator Especial reuniu-se com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de
Entidades de Assistência ao Menor e à Família do Estado de. São Paulo, que explicou que o
Sindicato vinha advertindo as autoridades da FEBEM sobre a situação explosiva em Franco da
Rocha ao longo dos últimos meses, devido ao fato de a unidade não ter sido projetada como um
local de reeducação, e sim oomo uma prisão, e por haver um número excessivo de detentos
mantidos ali, principalmente em oomparação com o número de monitores e assistentes técnicos.
Ele acreditava que transgressores de menor gravidade e viciados em drogas não deveriam ser
mantidos na unidade. O Presidente chamou a atenção do Relator Especial para o fato de que,
devido às condições de trabalho muito difíceis nas unidades da FEBEM, tais como plantões que
se estendem por mais de 24 horas e uma situação de muito estresse, principalmente durante
rebeliões ou tentativas de fuga, muitos funcionários, mais de 300 trabalhadores, estavam de
licença para tratamento de saúde por depressão e outras causas psicológicas e não eram
substituidos por outros funcionários. Também foi reoonhecido o fato de que alguns estavam
gozando de licença-saúde injustificada por longos períodos. Além disso, foi mencionado que o
pessoal de licença para tratamento de saúde estaria sob pressão para voltar ao serviço, se não
quisessem perder 50% de seu salário em breve. Contudo, o Presidente do Sindicato expressou
seu compromisso para com os programas de reabilitação e sua esperança de que eles poderiam
ser efetivamente implementados em boas oondições. Segundo o Presidente do Sindicato, a
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maioria das rebeliões é prevista pelos monitores, que, assim sendo, informam as autoridades da
FEBEM, as quais supostamente não levam suas advertências em consideração.
C. Rio de Janeiro
1. Delegacias de Policia

54. Em 31 de agosto, o Relator Especial visitou a 1a delegacia legal inaugurada no estado do Rio
de Janeiro em março de 1999. As delegacias legais fazem parte de um amplo projeto de
construção de delegacias de polícia cuja arquitetura é projetada para ser transparente ao
monitoramento externo. O Relator Especial considerou essa iniciativa como das mais positivas.
Ele, no entanto, observou que a cela de 1,5 metro quadrado na qual as pessoas permaneceriam
por algumas horas apenas, era desprovida de iluminação. A ausência de luz foi justificada por
razões de segurança. Ninguém teria sido detido nessa delegacia de policia por mais de 24
horas. Quatro dessas delegacias legais deveriam estar em funcionamento e, até o fim da atual
administração, em 2002, todas as delegacias de policia seriam desse modelo.
55. No mesmo dia, o Relator Especial visitou a Delegacia do 54° Distrito Policial, de onde todos
os detentos haviam sido transferidos em 15 de agosto para a Penitenciária de Bangu ou para a
Delegacia do 64° Distrito Policial, uma vez que as :instalações da 54a Delegacia foram
convertidas em uma delegacia legal. Na Delegacia do 64° Distrito Policial, 272 pessoas estavam
detidas quando da visita do Relator Especial, enquanto a capacidade oficial seria de 150. Os
detentos, segundo o informado, teriam permissão para sair de suas celas durante o dia e
passavam a maior parte de seu tempo diurno em um pequeno pátio com pouca luz natural.
Cinqüenta e sete pessoas estavam detidas em uma cela muito quente, suja e com forte mau
cheiro, medindo aproximadamente 30 metros quadrados. Havia poucos colchões no chão. Um
buraco era usado como vaso sanitário e chuveiro. O Relator Especial observou que a
distribuição de detentos entre as diferentes celas não era uniforme. Os detentos explicaram que
tinham de pagar os agentes carcerários para serem transferidos para uma cela menos lotada. A
delegada justificou a distribuição efetiva pelo fato de que os detentos tinham de ser divididos
segundo a gangue (criminosa) à qual pertenciam, a fim de se evitar a violência entre os
detentos. O Relator Especial observou que, durante o dia, todos os detentos supostamente
estariam misturados no pátio e que não havia relatos de qualquer briga deflagrada por essa
situação. A delegada, então, queixou-se da situação de superpopulação que era obrigada a
enfrentar por causa da falta de vagas nas penitenciárias. No entanto, ela também reconheceu
que nunca havia entrado na carceragem.
56. A maioria dos detentos queixou-se de espancamentos quando da prisão e durante o
interrogatório preliminar, quando eram instados a assinar uma confissão. Um grande número
dos detentos alegou que eles haviam sido espancados por policiais tanto nessa delegacia de
polícia quanto na 64a Delegacia de Polícia, da qual muitos provinham (ver anexo). Muitas
queixas também se referiam aos presos de confiançaNT, que receberiam canos de ferro ou
tacos de madeira dos agentes carcerários e mantinham a ordem espancando outros detentos.
Os detentos informaram que esses instrumentos eram mantidos pelos presos de confiança em
suas celas, localizadas na entrada da carceragem, em frente ao escritório dos agentes
carcerários. Essas duas celas eram muito limpas e bem prov,idas de colchões e fogões, bem
como outros artigos de uso pessoal. Escondido sob uma das camas, o Relator Especial
descobriu um cacetete de borracha e dois cacetetes de madeira com alças, bem como algumas
barras de ferro. Questionado, o chefe da carceragem informou que os presos de confiança
usavam as barras de ferro para verificar a solidez das barras das celas. Não foi dada qualquer
explicação para a presença dos três instrumentos encontrados. A delegada garantiu ao Relator
Especial que tomaria as medidas necessárias e investigaria o comportamento do chefe da
carceragem.
2. Um centro de detencão pré-julgamento
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