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"Selma Silva" <selma@cauemacris.com.br>
expedientepres@al.sp.gov.br

FLS. N.O \ \:J.De:
Para:

"'" - ~
Data: Sexta-feira, 15 De fevereiro De 2019 04:22 PM
Assunto: Fwd: Encaminhamento da Nota Técnica Conjunta nO01 sobre o veto :~p~(o~~'o-Lle

Lei Estadual nO 1.257/2014

Prezados(as)

Boa Tarde,

Para conhecimento e providências.

Respeitosamente

~ Grata
Selma Leme
Assessora Especial da Presidência
Deputado Cauê Macris - Presidente
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Tel - 3886-6217 / 6218 - 11-99931-6858

---------- Forwarded message ---------
From: Yasmin Inês Lira Borges <yasmin.borges@mdh.gov.br>
Date: sex, 15 de fev de 2019 às 16:04
Subject: ENC: Encaminhamento da Nota Técnica Conjunta nO 01 sobre o veto ao Projeto de Lei
Estadual nO 1.257/2014 ' _.li f'Tl
To: selma@cauemacris.com.br <selma@cauemacris.com.br> '::;:: :,;:;::
Cc: Tiago Ernestino Vieira Torres <tiago.torres.prestador@mdh.gov.br> !:2 "o!

OCa)Exce1entíssimo(a) Senhor(a)
Deputados Estaduais
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Encaminho anexo, a Nota Técnica Conjunta nO01, de 13 de fevereiro de 2019, sobre o veto ao
Projeto de Lei Estadual n° 1.257/2014, do Estado de São Paulo.

Por gentileza acusar recebimento do mesmo.

Estamos á disposição nos telefones (61) 2027-3782/3778/3441/3937.

Agradecemos, desde já, a atenção.

Cordialmente,

https://correio,al.sp.gov, br/mail/expedientepres.nsf/(%24 Inbox )/D6C05 89CD3 3FE8E... 15/02/2019
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Tiago Ernestino
Assistente Administrativo
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT)
'li' (+ 55 61) 2027.3782
[8J mnpct@mdh.qov.br
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Anexos:

\ Nota Técnica Conjunta Veto Projeto de Lei
1257 SP.pdf Ofício nO 189 - 2019.pdf
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MINISTÉRlO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
Secretaria Nacional de Proteção Global

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

OFÍCIO N° 189/20 19/MNPCT /SNPGIMMFDH

Brasília, 13 de fevereiro de 2019.

Ao Excelentíssimo(a) Senhor(a)
.." Deputados Estaduais

Assunto: Encaminhamento da Nota Técnica Conjunta n° 01 sobre o veto ao Projeto de Lei Estadual
n° 1.257/2014

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

I. Com os nossos cordiais cumprimentos, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
à Tortura (MNPCT), órgão instituído pela Lei Federal nO 12.847/2013, promulgada a partir do
compromisso estabelecido pelo Estado brasileiro após a ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT), por meio
do Decreto nO40 de 2007, vem por meio de sua Coordenação Colegiada encaminhar, em anexo, a Nota
Técnica Conjunta n° 01, de 13 de fevereiro de 2019, sobre o veto ao Projeto de Lei Estadual n°
1.257/2014, do Estado de São Paulo.

2. Em 17 de janeiro de 2019 foi publicado o veto do Governador do Estado de São Paulo, ao
Projeto de Lei estadual nO 1.257/14, que tem por objetivo criar o Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Diante do veto
governamental, o Mecanismo Nacional e os Mecanismo Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura
do Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco e Rondônia elaboraram a presente Nota Técnica
Conjunta, que dispõe sobre a constitucionalidade da proposta e sobre a importância da criação do Comitê
e do Mecanismo conforme proposto no Projeto de Lei estadual em referência. A Nota Técnica ainda
chama a atenção para os aspectos essenciais ao funcionamento da política de prevenção e combate à
tortura, previstos pelo Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis,
Desumanos e Degradantes, como a autonomia e independência do mandato dos especialistas que
compõem o órgão, a garantia de prerrogativas essenciais ao cumprimento de seu mandato.

3. Deste modo, com o intuito de subsidiar os diferentes segmentos interessados com
elementos técnicos que possam assegurar a decisão de criação do Comitê e Mecanismo do Estado de São
Paulo, encaminhamos a presente Nota Técnica Conjunta, para as considerações e providências que V. Sa.
entender necessárias.

4. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

hllps:l/sei.mdh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=766370&infra_siste... 1/2
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Documento assinado eletronicamente por Daniel Caldeira de Melo, Coordenador(a) Substituto(a),
em 13/02/2019, às 11:09, conforme o § 1° do art. 6° e art. 10 do Decreto n° 8.539/2015.

~ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
L .... ~.__ ........ informando o código verificador 0679657 e o código CRC 364A21A9.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n° 00135.202174/2019-06 SEI n° 0679657
SCS Quadra 09 - Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre-A, 10° Andar - Bairro Asa Sul- Telefone: (61) 2027-

3900
CEP 70308-200 BrasílialDF - - http://www.mdh.gov.br - E-mail pararesposta:protocologeral@mdh.gov.br
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MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO ECOMBATE À TORTURA

MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO ECOMBATE À TORTURA - RIO DE JANEIRO

MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO ECOMBATE À TORTURA - PARAíBA

MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO ECOMBATE À TORTURA - PERNAMBUCO

MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO ECOMBATE À TORTURA - RONDÔNIA

Nota Técnica Conjunta n2 01, de 12 de fevereiro de 2019

Análise sobre o veto ao Projeto de Lei n2 1.257/2014, do Estado de São Paulo, que

visa instituir o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de São

Paulo e o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de São Paulo.

Brasília

12 de fevereiro de 2019
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1. Trata-se de Nota Técnica Conjunta sobre veto ao Projeto de Lei estadual nQ

1.257/2014 publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 17 de janeiro

de 2019.

2. Esta Nota tem por objetivo apresentar conjunto de argumentos técnicos a

respeito das razões do veto ao Projeto de Lei estadual nQ 1.257/2014, cujo

objetivo é instituir o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no

Estado de São Paulo e o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura no

Estado de São Paulo.

3. Em essência, a Nota dispõe sobre a importância e urgência de criação de Comitê

e Mecanismo Preventivo no Estado de São Paulo, bem como são pontuados os

aspectos essenciais ao funcionamento da política de prevenção e combate à
tortura, previstos pelo Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e

outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, como a autonomia e

independência do mandato dos especialistas que compõem o órgão, a garantia

de prerrogativas essenciais ao cumprimento de seu mandato.

, ..........
\

4. A Nota ainda apresenta argumentos que reforçam a constitucionalidade do

desenho institucional escolhido pela Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo, na medida que se trata de tema que alcança os três poderes, sem que sua

autonomia seja prejudicada.

5. Portanto, em face, ao tempo já dispendido para apreciação do referido projeto

de Lei, proposto em 2014 e aprovado em 2018 pela Assembleia Legislativa de

São Paulo, o Mecanismo Nacional e Mecanismos Estaduais de Prevenção e

Combate à Tortura do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Pernambuco e de Rondônia

recomendam que a reapreciação da matéria possa corroborar com

entendimento já firmado e aprovado por esta casa legislativa, rejeitando o veto

do poder executivo e garantindo a implementação da Política Estadual de

Prevenção e Combate a Tortura no âmbito do Estado de São Paulo.
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Introdução

6. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), órgão

instituído pela Lei federal nQ 12.847/2013, e os Mecanismos Estaduais de

Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT/RJ), criado pela Lei

estadual nQ 5.778/2010, da Paraíba (MEPCT/PB) criado pela Lei estadual nQ

9.413/2011, de Pernambuco (MEPCT/PE), criado pela Lei estadual nQ

14.863/2012, e de Rondônia (MEPCT/RO), criado pela Lei estadual nQ

3.262/2013, foram promulgados a partir do compromisso estabelecido pelo

Estado brasileiro após a ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção contra

a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes

(OPCAT) em 2007.

7. Estes Mecanismos têm como principal atribuição atuar na prevenção e combate

à tortura a partir de visitas regulares a locais de privação de liberdade e emitir

recomendações de forma a corroborar para abertura de diálogos entre as

instituições e órgãos competentes, afim de que possam cumprir as

recomendações prevenindo e, até mesmo, eliminando os indícios ou situações

de tortura, maus tratos e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes

que por ventura possa ter sido identificados nas visitas.

8. Os Mecanismos são órgãos de Estado, compostos por peritas e peritos, que

cumprem mandatos garantidos por lei e gozam de independência em sua

atuação, assim como de autonomia na escolha dos locais a visitar, nas opiniões,

relatórios e recomendações publicados. Nesse processo, são consideradas

políticas públicas, orçamentos, regulações, orientações escritas e conceitos

teóricos, sem que haja qualquer interferência nos Poderes constituídos.

9. Ademais, os instrumentos normativos internacionais (Convenção Contra a

Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e o

Protocolo Facultativo à referida Convenção - Artigo 19) e nacionais (Lei federal

nQ 12.847/2013, art. 9Q, VIII; Lei estadual do Rio de Janeiro nQ 5.778/2010, art.

8Q, XIV; Lei estadual de Pernambuco nQ 14.863/2012, art. 7Q, XIV, e Lei estadual

de Rondônia nQ 3.262/2013, art. 7Q, X) que regem estes órgãos garantem-lhes

inclusive a atribuição de analisar e submeter propostas sobre a legislação

existente e projetos legislativos em trâmite.

10. Cabe também ressaltar que tanto Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate

à Tortura quanto os Mecanismos Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura

compõem o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, integrado

também pelo Comitê Nacional e Comitês Estaduais de Prevenção e Combate à
Tortura, nos termos do art. 2Q, § 1Q e 2Q da Lei nQ 12.847/2013. A organização de

tais integrantes em um sistema permite, sob a previsão legal, promover a
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articulação e a atuação cooperativa entre seus integrantes, viabilizando as trocas

de informações e o intercâmbio de boas práticas (art. 1Q).

11. Em 17 de janeiro de 2019, foi publicado o veto do Governador do Estado de São

Paulo, ao Projeto de Lei estadual nQ 1.257/14, que cria o Mecanismo Estadual de

Prevenção e Combate a Tortura e o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a

Tortura. Diante do veto governamental, o Mecanismo Nacional e os Mecanismo

Estaduais de Prevenção e Combate a Tortura passam a emitir esta Nota Técnica

Conjunta que trata da constitucionalidade e da importância da criação do Comitê

e do Mecanismo conforme proposto no Projeto de Lei estadual nQ 1.257/14, com

o intuito de subsidiar a Assembleia Legislativa, o Governo e a Sociedade do

Estado de São Paulo trazendo elementos técnicos que possam assegurar a

decisão de criação de seu Comitê e Mecanismo estaduais.

Do veto ao Projeto de Lei estadual nº 1.257/2014·

12. Em síntese, o veto apresenta os seguintes argumentos:

"Inegavelmente, a erradicação e a prevenção da tortura e outros tratamentos
ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, são medidas que devem contar
com incondicional e irrestrito apoio do Estado e da Sociedade Civil, sendo
inequívoca a relevância da matéria disciplinada na proposição, que se

inspirou na Lei federal nQ 12.847, de 2 de agosto de 2013, que instituiu o
Sistema, o Comitê e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura.

Entretanto, diferentemente da lei federal, que previu a criação do Comitê e
do Mecanismo Nacional como órgãos integrantes da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, a proposta em exame vincula o
Comitê e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Tortura à
Assembleia Legislativa, atribuindo-lhes, como visto, ampla competência de
controle e fiscalização de órgãos integrantes do Poder Executivo.

É inquestionável a competência do Poder Legislativo de controlar e fiscalizar
o Poder Executivo, conforme previsto nas Constituições Federal e Estadual
(artigos 49, X e 20, Xl.

Todavia, o controle do Poder Legislativo sobre os atos da Administração
Pública deve se limitar às hipóteses estabelecidas e previstas na
Constituição, que institui o modelo de separação de poderes que deve ser
seguido pelos Estados.

Assim, de acordo com a Constituição Federal, é cabível a instauração de
comissão parlamentar de inquérito para investigar fato determinado,
eventualmente relacionado à prática de tortura, mas não é admissível a
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criação de órgão vinculado ao Poder Legislativo com poderes para fiscalizar

as atividades dos estabelecimentos privativos de liberdade, mediante a

concessão de amplos poderes de ingresso nesses estabelecimentos,
sobretudo sem que sejam atendidas as normas de segurança aplicáveis.

(...) não podem a legislação infraconstitucional e as constituições estaduais
prever outras modalidades de controle ou novas fórmulas de exercício dessas
atividades que não as constantes da Constituição Federal, em razão do
princípio da simetria adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de

invasão de competências e ofensa ao princípio da separação de poderes (...)

Ao atribuir competência a órgão vinculado ao Poder Legislativo para

realização de visitas e acesso livre a todas as instalações e equipamentos em
lugares onde se encontrem pessoas privadas da liberdade, sem necessidade
de aviso prévio, acesso livre às informações e aos registros relativos ao
número e à identidade de pessoas privadas de liberdade, às condições de
detenção e ao tratamento a elas conferido, entrevistar pessoas privadas de
liberdade ou qualquer outra pessoa que possa fornecer informações
relevantes, reservadamente e sem testemunhas, em local que garanta a

segurança e o sigilo necessário, a escolha dos locais a visitar e das pessoas a
serem entrevistadas, podendo, inclusive, fazer registros utilizando-se de

recursos audiovisuais, assim como para a requisição de perícias, conclui-se
que a proposição extrapola os limites constitucionalmente previstos de
controle e fiscalização atribuídos ao Poder Legislativo.

Por outro lado, o projeto prevê que o Comitê é composto por integrantes de
outros poderes independentes, o que igualmente não se compatibiliza com
o sistema de separação de poderes adotado pela Constituição da República.

( ...)
Fundamentado nestes termos o veto total que oponho ao Projeto de lei nQ

1257, de 2014 e fazendo-o publicar no Diário Oficial em obediência ao
disposto no § 3º do artigo 28 da Constituição do Estado, restituo o assunto ao
oportuno reexame dessa ilustre Assembleia." (grifos nossos).

Da Vinculação do Comitê e Mecanismo de Prevenção e Enfrentamento à
Tortura ao Poder Legislativo e da não-aplicação do princípio de simetria
Constitucional

13. É essencial ressaltar que a criação de órgãos e cargos públicos é matéria cuja

iniciativa é reservada a cada Poder no âmbito do qual se pretenda criá-los. A

criação depende, invariavelmente, de aprovação legislativa, conforme assentam

a Constituição da República (art. 61, § 1Q, inciso li, alínea "a") e a Constituição do

Estado de São Paulo (art. 19, caput, inciso 111). Nesse sentido, a proposta contida

no Projeto de Lei nQ 1.257/2014, não apresentou qualquer vício de iniciativa,
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visto que de autoria de membro do próprio Poder Legislativo, criando em sua

própria estrutura, órgãos voltados à política de prevenção e combate à tortura.

14. Para uma melhor compreensão das atividades que orientam a política de

prevenção e combate à tortura, é preciso minudenciar as atribuições de cada

instância, quais sejam, Mecanismos Preventivos.

15. Nos termos do Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura (Promulgado

pelo Decreto nQ 6.085, de 19 de abril de 2007), compete especialmente aos

Mecanismos Preventivos: examinar regularmente o tratamento de pessoas

privadas de sua liberdade, em centro de detenção, com vistas a fortalecer, se

necessário, sua proteção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,

desumanos ou degradantes; fazer recomendações às autoridades relevantes

com o objetivo de melhorar o tratamento e as condições das pessoas privadas

de liberdade e o de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,

desumanos ou degradantes, levando-se em consideração as normas relevantes

das Nações Unidas. E, ainda, submeter propostas e observações a respeito da

legislação existente ou em projeto.

16. Da análise das atividades centrais decorrentes das competências desenhadas

pelo Protocolo Facultativo à Convenção à Tortura, é possível inferir que tais

atividades não são típicas ou exclusivas a um dos poderes republicanos: tanto

que o exame regular de instituições de privação de liberdade, como prisões, é

frequentemente realizado por diversos atores, sejam do Poder Executivo quanto

do Judiciário e dos órgãos essenciais ao funcionamento da Justiça. (arts. 64, 66,

VII, art. 68, § único, 70, II e 72, 11da Lei de Execução Penal). Ainda, a elaboração

de recomendações às autoridades - num sentido de fiscalização - abrange

recomendações em amplos sentidos, que tampouco podem ser adstritas a um

ou outro poder. Tanto é que seja por meio de comissões parlamentares de

inquérito, o Poder Legislativo recomenda ou mesmo exige determinadas

medidas do Poder Executivo, assim como órgãos de controle, que possuem
natureza fiscalizatória, não constituem nem parcela de um ou outro poder (como

o Ministério Público, ou os tribunais de contas, por exemplo). Além disso, a

manifestação sobre legislação existente ou em projeto tampouco pode ser

considerada competência exclusiva de um ou outro Poder (no sistema de pesos

e contrafreios, o controle de constitucionalidade concentrado e o poder de veto

e sanção são exemplos de manifestações no curso do processo legislativo - e,

mais que isso, ingerências essenciais ao equilíbrio do ordenamento jurídico -

conferido aos demais poderes).

17. Ademais, o art. 13 da Lei federal 12.847/2013 dispõe que a criação de

Mecanismo deve estar em consonância com o Protocolo Facultativo à

Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, sem vincular o desenho institucional ao



r:LS~·tr~..1l3:=~::J,

[~~~
federal. Existem diversos arranjos tanto nos Estados brasileiros quanto no

âmbito internacional para criação dos Mecanismos de Prevenção e Combate à
Tortura. Muito mais que a vinculação ao Poder Legislativo, Executivo ou

Judiciário, ou a qualquer outro órgão ou instância de controle, o Protocolo

Facultativo à Convenção tem como ideia central a independência funcional e do

pessoal que trabalha em Mecanismos visando o monitoramento das violações

de direitos humanos perpetuadas nos espaços de privação de liberdade

brasileiros.

18. No caso do Estado do Rio de Janeiro, como bem explicou o Ministério Público

Federal (MPF), por meio da sua Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

(PFDC), em Nota Técnica emitida em 22 de janeiro de 2019:

"A Lei estadual nº 5.778, de 30 de junho de 2010, criou o Comitê Estadual
para a Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro - CEPCTIRJ e o
Mecanismo Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro
- MEPCT/RJ como órgãos vinculados administrativamente à Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse sistema antecede o próprio
"modelo" federal e jamais foi reputado incompatível com o Protocolo
Facultativo, com a Constituição e com a Lei nº 12.847/2013."

19. Para além das razões acima expostas, é essencial garantir aos Estados a

possibilidade de criatividade legislativa, a fim de que não sejam apenas

espectadores das decisões tomadas em nível federal. As constituições e leis

estaduais têm o dever de observar de modo absoluto o princípio da separação

dos Poderes, mas tal observância necessária não vincula os Estados a seguirem

opções de desenhos e arranjos institucionais de forma invariável, sobretudo no

que diz respeito ao conjunto de órgãos que constituem cada um desses poderes.

São diversas as experiências inovadoras que os Estados adotam ao criarem

órgãos que ao seu nível executem uma política nacional a qual o ente federado

é chamado a fazer a adesão.

Da possibilidade de desenhos institucionais variados: experiências de
Mecanismos Preventivos na América Latina, Europa e em Unidades
Federativas Brasileiras

20. Quanto à vinculação ao Poder Legislativo, é essencial lembrar que diversas

instâncias contam com Mecanismos Preventivos (e mesmo Comitês) vinculados

a poderes diversos ao Executivo ou ao Legislativo. Em última análise, uma

considerável parcela dos Mecanismos Preventivos está situada em estruturas

autônomas (como autarquias ou agências), ou nomeada por chefes do Executivo

ou Legislativo, mas inteiramente independentes {orçamentária, administrativa e
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financeiramente), inclusive em Estados nacionais que adotam a t~iP"ãfti~~~b.;~~.'?.l: __.

constitucional de poderes. Citem-se os seguintes exemplos:

País Nome do Mecanismo Nacional de Poder a que se vincula/em que se
Prevenção à Tortura Localiza

Noruega Sivilombudsmannen O Mecanismo integra o mandato do
Ouvidor-Geral da Noruega, indicado
pelo Parlamento norueguês para
exercício de mandato independente.
Atuam 7 especialistas no Mecanismo
norueguês.

Costa Rica Mecanismo Nacional de Prevención
de La Tortura

Defensoría de Los
(Defensoria Pública)

Habitantes

México Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura

Comissão Nacional dos Direitos
Humanos - Organismo
descentralizado, com personalidade
jurídica e patrimônio próprio. 4
especialistas.

Portugal Mecanismo Nacional de Prevenção membros da equipe.

Paraguai Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura

Cinco
Organismo vinculado ao Provedor de
Justiça, que exerce atividade
independente de recebimento de
queixas de cidadãos por ações e
omissões dos Poderes Públicos, e
tem por competência dirigir aos
órgãos competentes recomendações
necessárias para prevenir e reparar
injustiças.

Criado como uma
funcional. Dispõe de

autarquia
destinação

Alemanha National Stelle zur Verhütung von
Folter

orçamentária específica e não está
vinculada a nenhum Poder
específico.
A Agência Federal é competente para
todos os locais de detenção sob a
responsabilidade da Federação
(centros de detenção das Forças
Armadas Federais, Polícia Federal,
Administração Aduaneira). A
Comissão Conjunta dos Estados é
competente para todos os locais de
detenção sob a responsabilidade dos
Estados Federados (Liinder). Não é
uma organização não governamental
nem uma agência estatal, mas uma
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instituição independente para a
prevenção de tortura e maus-tratos.

França Contrôleur Général des Lieux de
Privation de Liberté

Corpo Público Independente, cujo
Controlador Geral é nomeado pelo
Presidente da República para
mandato de 6 anos. Ainda, é
composto por 26 membros, dentre
especialistas em horário integral e
parcial, assistentes técnicos, e
secretá rio-gera I.

21. Também em nível nacional, é preciso destacar que atualmente estão em

funcionamento quatro Mecanismos estaduais de prevenção e Combate à
Tortura, nos Estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco e Rondônia. O

Estado do Rio de Janeiro adotou um desenho que incluiu na própria estrutura da

Assembleia Legislativa do Estado seu Comitê e Mecanismo Estadual de

Prevenção e Combate à Tortura. Diversamente do que sustentam as razões de

veto, o Mecanismo de Prevenção não desempenha atividade administrativa

típica, nem mesmo de controle de atos da Administração.

22. A obrigação internacional assumida pelo Brasil com a ratificação do Protocolo

Facultativo refere-se à necessidade de se criar um sistema de visitas regulares

por órgãos independentes a lugares onde pessoas são privadas de sua liberdade,

nos termos de seu Artigo 1. Em essência, os Mecanismos têm por função

fiscalizar instituições públicas e privadas, e recomendar a diversas autoridades

medidas de prevenção, minimização e cessação de condições e práticas que

favoreçam a tortura em espaços de privação de liberdade.

23. Desde a vinda ao Brasil em 2000 do Sr. Nigel Rodley, relator das Nações Unidas

Contra a Tortura, até ratificação do Protocolo Facultativo à Convenção contra a

Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes

(OPCAT) em 2007, a campanha nacional que culminou com criação dos

Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura tem como principal objetivo o

enfrentamento à violação de direitos humanos que possibilitam a prática de

crimes de tortura e maus tratos no âmbito dos espaços de privação de liberdade

brasileiros.

24. Portanto, mais uma vez citando a Nota Técnica da PFDC: "Não se trata - repita-

se - de atividade administrativa típica, ou mesmo de controle de atos de

administração. (...) Não existe a centra/idade da fiscalização de atos do Poder

Executivo". Conclui-se que o princípio da separação de poderes não foi em

nenhuma hipótese ferido pelo Projeto de Lei estadual nº 1.257/2014.



Da Urgência de Criação do Comitê e Mecanismo de Prevenção e Combate à
Tortura no Estado de São Paulo

25. São Paulo, de longe, é uma das unidades federativas brasileiras com maior

número absoluto de instituições de privação de liberdade: segundo dados do

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, de junho de

2016, o Estado conta com o segundo maior número de estabelecimentos

prisionais em geral (164 unidades) uma população 31 (trinta e um) hospitais

psiquiátricos com leitos financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a partir

de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 1.496 delegacias

de polícia, segundo Dados da Pesquisa Perfil das Instituições de Segurança

Pública de 2013, do Ministério da Justiça, e 146 unidades de atendimento do

Sistema Socioeducativo, segundo dados do Levantamento Anual SINASE 2016,

do Ministério dos Direitos Humanos. Sobretudo, é também o Estado com a maior

população absoluta em privação de liberdade em unidades prisionais: 240.061

pessoas, segundo os dados do Infopen de julho de 2016.

26. Para além desse elevado número de unidades de privação de liberdade e pessoas

custodiadas, São Paulo é o Estado que mais apresentou denúncias de violações

de direitos - inclusive tortura em unidades prisionais no ano de 2017 e no

período de janeiro a abril de 2018: segundo dados da Ouvidoria Nacional dos

Direitos Humanos (Disque 100), foram encaminhadas 1.554 (mil quinhentas e

cinquenta e quatro) denúncias de violações de direitos nesses espaços. Segundo

relatório da organização não governamental Pastoral Carcerária, que sistematiza

dados por ela coletados de tortura identificados no sistema prisional, entre lQ

de julho de 2014 e 15 de agosto de 2018, há um notório total de denúncias feitas

em estabelecimentos de São Paulo, respondendo a 38,9% do total de casos

identificados pela Pastoral no Brasil, no mesmo período.

27. Vale também reforçar que o Estado de São Paulo conta com considerável

número de outros estabelecimentos de longa permanência e de privação de

liberdade, como Comunidades Terapêuticas, instituições para idosos, espaços de

acolhimento de imigrantes, dentre outros. Tais espaços também são objeto de

inspeções periódicas pelo Mecanismo Nacional, e constituem locais nos quais os

mandatos independentes dos especialistas em nível local devem poder

ingressar, a fim de identificar violações e abusos contra tal população.

28. Essa situação evidencia dados relevantes que tornam urgente a adoção de

medidas legislativas para criação de um Sistema estadual de Prevenção e

Combate à Tortura no Estado de São Paulo. Tal Sistema deve ter por intuito

impulsionar uma política estadual efetiva, eficaz e eficiente, que demonstre o
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compromisso do Estado com uma política também de Estado, não

instrumentalizada, independente e permanente, aderente aos padrões e

compromissos internacionais de prevenção e enfrentamento à tortura nos

diversos espaços de privação de liberdade.
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Conclusão

29. Ante todo o exposto e das diferentes formas apresentadas de organização

nacional e internacionalmente tanto dos Mecanismos quanto dos Comitês, os

Mecanismos entendem que o Estado de São Paulo definiu um desenho

institucional por meio do Projeto de Lei estadual n° 1.257/2014, que foi ampla e

exaustivamente debatido na Assembleia Legislativa do Estado acatando as

determinações do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Ademais, o Projeto

de Lei estadual n° 1.257/2014 atende as recomendações emitidas pelo

Mecanismo Nacional em 2015 nos relatórios de visita ao Estado de São Paulo.

30. Portanto, em virtude do tempo já despedido para elaboração do Projeto de Lei

nQ 1.257, de 2014, tramitação e aprovação do mesmo pela Assembleia

Legislativa em 2018, e não havendo impedimento, como demonstrado ao longo

desta Nota Técnica Conjunta, para que seu desenho institucional seja ligado ao

poder Legislativo, os Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura

recomendam a REJEiÇÃO AO VETO do Poder Executivo, sendo a lei aprovada em

sua integralidade, garantindo a efetiva implementação da política estadual de

Prevenção e Combate a Tortura no âmbito do Estado.

Brasília, 12 de fevereiro de 2019

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT)

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura - Rio De Janeiro (MEPCT/RJ)

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura - Paraíba (MEPCT/PB)

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura - Pernambuco (MEPCT/PE)

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura - Rondônia (MEPCT/RO)
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