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rrl\ Ao Excelenlíssimo(a) Senhor(a)
'- Depulauos Estaduais

Assullto: Encaminhamento da Nota 'U'cnica Conjunta ri" O) sohre o velo ao ProJeto de Lei
Estadual n" 1.257/2014

Exceientíssirno(a) Senhor( a)

I. COHl (iS nossclS cordiais clIITlpriInenlos, o Mt~canislno Nacional de Pn'venção l' Comhate
à Tortura (MN PCT), órgão instilufdo pela Lei Federal n" 12 ..847/2013, promulgada a partir do
compromisso estabelecido pdo ESlauo brasileiro após a rm.iflcaç'ôo do Protocolo Facultativo á Convenção
contra a "I'orlura e Outros "fratarnentos ou Penas Cruéis, Desurnanos ou Degradantes ('01'CAT), por meio
do Decreto n" 40 de 2007. vem por rneio de sua Courdenação Colegiada encanlinhar. em anexo. a Nota
Técnica Conjunta n" OI, de 13 de fevereiro de 2019, sobre o veto ao Projeto de Lei Estadual n"
1.257/2014. do Estado de Sào Paulo,

.-...\
'} Ern 17 de janeiro de 2019 foi publicado o veto do Governador do Estado de Süo Paulo, ao
Projeto de Lei estadual ne' 1.257íI4, que tem por objetivo criar o [\,'kcanisrno Estadual (lê Prevel1çüo e
Combate ú fonura e () Comitê Estadual de Prevençáo e Combate ú ·I'Orlura. Diante do veto
guvenmnlentaL o \'le(:anisIlJO !\adoual. (' os iVlcc~lUismo Estaduais {((~ Prevenção e COIlI!lat(' à
Tortura do Rio de ,Janeiro, Paraíba, Pernambuco e Rondônia elaboraram ~l presente Nota Técnica
Conjunta, que dispôe sobre a constitucionalidade da proposta e sobre a Ímportáncia da criaçúo do Comité
e do MecanisltlO conl{mne proposto no Pr(~ielO de Lei estadual en) referência .. A NOla "1'écnica ainda
chama a atençào para us aspectos essenciais ao funcinnanlento da política de prevençào e. cOInba!e à
tortura, previsms pelo Protocolo Facultativu Ú COr!vençüo contra a Tortura e outros 'rn:narnentos Cruéis,
DesUlnanos e Degradantes, como a aUlonolnia e independência do rnanda!o dos especialistas que
conrpõem o órgão, a garantia de prerrogativas essenciais ao cumprimento de seu mandalO.

3. [)este- IllOdol ('OJn o intu1to de subsid.iar os diferentes s.êgrnentos interessados COJn
elemenlos lécnicos que possmn assegllrar a decisão de criação do Comitê (~~v1ecaníslno do L:st;1CÍode São
Paulo, eflcaminlwm(b a presente Nora 'récniea Conjunta, para as eonsideraçôes e providéncias que \i Sil.
emender necessárias.
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