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A Assoct~~ao para a Prevençao da Tortura, organizaçao internacional de direitos humanogL-edffl-"""""~~"
sege erlJ'::Jqenebra, vem por meio desta fazer um apelo pela reversão do veto apresentado ao PL
1i1.j>7/2ct§ que institui no seio da Assembleia Legislativa do Estado um órgão autônomo para
rq.~nitor~(fflocais de privação de liberdade, incluindo hospitais psiquiátricos, albergues e centros
d~:cum~Ynento de medidas socioeducativas.
;; O

A' APT vem fazer um apelo pela derrubada do veto apresentado ao PL 1257/2014. A criação de
ü.~ m~éfJf!ismo estadual de prevenção à tortura constitui uma obrigação internacional assumida
p~lo Est,ido brasileiro ao ratificar o Protocolo Facultativo da Convenção da ONU contra a Tortura
E:h1 20~.
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AI.ém ~so, trata-se de um órgão único voltado especificamente ao monitoramento de espaços
'qe pri~ão de liberdade com um enfoque de propor medidas preventivas para aumentar o
iªJcabBl1Çlo protetivo de grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade e evitar que padrões
de abtll'S'Ose repitam. Não há nenhuma outra instituição ou órgão no Brasil que exerça tal
atribuição com exclusividade e que tenha tal competência como atribuição prioritária na sua
atuação. Ademais, tal órgão se propõe a articular ações de enfrentamento à tortura e outros
maus-tratos com outras instituições públicas relevantes.

Quatro estados brasileiros já contam com mecanismos de prevenção à tortura operacionais, da
mesma natureza que o previsto no PL em questão, e também estabelecidos através de norma
estadual específica: Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia e Paraíba. A criação de tais órgãos
também decorre de lei federal que estabelece o Sistema Nacional de Prevenção à Tortura - Lei
12,847 de 2013 .

.-.... A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Escritório Regional do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Direitos Humanos fizeram um apelo direto a esta Casa através de
ofício enviado em 05 de fevereiro de 2019 para que sejam adotadas as medidas necessárias que
permitam a criação, instalação e funcionamento do Mecanismo de Prevenção e Combate à
Tortura (em anexo),

O Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura se manifestou publicamente fazendo um
apelo à Assembleia Legislativa de São Paulo para reexaminar a questão e reverter o veto de
forma a assegurar a criação, instalação e funcionamento do Mecanismo de Prevenção e Combate
à Tortura no Estado de São Paulo:
httQs: //www.ohchr,org/EN/NewsEvents/Pages/DisR.@_y'News.asQx?
NewsID=24138&LangID=E&fbclid=IwAR2L02KNsf6WBSuZ5Qczjy. 031S30kWkTC03zH318gMvKSg
cXeOOVQTjgeU

No mesmo sentido também se manifestou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do
Ministério Público Federal: httWQfdc.j=2gr. mQf, mR, br/informativos/edicoes-20 19/janeiro/Qfdc-
defend e- Rroj eto-de-Ie i-g ue- institu i-com ite-e-meca nismo-d e-R revencao-e-com bate -a -tortu ra -em-
sao-Raulo ~"""""""""-""~'-':','-'''~:::.'7:~;:-;lI; 1',(('; 1 '! :~ .;, ....: ~L ~v ,t ~ •..' •.,......' :,)-

A instalação de um mecanismo de prevenção à tortura no Estado de São Pat;l.loé cr~c~1 par~ ..... Ct ~
fortalecer a proteção dos direitos das mais de 250.000 pessoas que se enco~lf:~~ _t'lr~.J~as .) {.- ( .
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sua liberdade no território do Estado e sinalizaria por parte da Assembleia Legislativa um
exemplo a ser seguido por outros estados do país.

Desta forma, a APT insta que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo reverta o veto
na votação em plenário pautada para o dia de hoje e confirme a criação do
Mecanismo de Prevenção à Tortura conforme norma aprovada por esta Casa em
dezembro passado.

Sylvia Dias
Representante da APT no Brasil

Atenciosamente,
Sylvia

Juntos y Juntas,
podemos
prevenir 'Ia
tortura.1911·2017

............Associação para a Prevenção da Tortura

Rua Visconde de Carandaí, 28
Jardim Botânico, Rio de Janeiro
22460-020
Tel: + 55 21 981454650
Email: sdias@m2t.ch
Web: www.aRt.ch/R1
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I Comissão (~~,HACIONESU(,I1DAS
Interamericana de ~~ e,~,~.e~~,~;;,;':~!:,!:'NOS
Direitos Humanos

o
5 de fevereiro de 2019

REF: Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de São Paulo
Brasil

Senhores Integrantes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo:

Temos a honra de nos dirigirmos a Vossas Excelências na qualidade de Relatora de País e de
Relator dos Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos e de Representante do Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos (ACNUDH), com o objetivo de chamar atenção para a informação que recebemos
sobre os obstáculos que estaria enfrentando o estabelecimento do Mecanismo de Prevenção e Combate
à Tortura no estado de São Paulo.

De acordo com informação pública, no dia 16 de janeiro de 2019 o governador do estado de São
Paulo vetou o projeto de lei número 1257/2014, aprovado pela Assembleia Legislativa, e que tinha como
objetivo a criação do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura no âmbito local. Frente à dita
decisão, diversas organizações civis expressaram preocupação ao considerar que o projeto de lei
"representa um importante avanço para a proteção dos direitos humanos no estado de São Paulo". Da
mesma forma, por meio de nota pública de 23 de janeiro de 2019, se pronunciou a Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão.

A tortura e outros tratos ou penas cruéis, inumanos ou degradantes estão proibidos e
constituem violações graves dos direitos humanos. Os artigos 2 e 16 da Convenção contra a Tortura
obrigam cada Estado Parte a tomar medidas efetivas para prevenir os atos de tortura e outros tratos ou
penas cruéis, inumanos ou degradantes em todo o território sob sua jurisdição. Um sistema de visitas
regulares aos centros de privação de liberdade, como fazer os Mecanismos de Prevenção de Tortura, é
uma medida efetiva que os Estados podem tomar para melhorar o trato e as condições de pessoas
privadas de liberdade, para prevenir a tortura e os tratos cruéis e inumanos, e para receber

-, recomendações pertinentes de melhora das condições de detenção.

limos. Senhores
Cauê Macris
Presidente
Sala: T 57 (térreo)
cauemacris@al.sp.gov.br

Estevam Galvão
2º Secretário
Sala: 2066 (2º andar)
egalvao@al.sp.gov.br

Luiz Fernando T. Ferreira
1º Secretário
Sala: T 56 (térreo)
Ifernando@al.sp.gov.br

1889 F Street N.W., Wi)shíngtol1, D.C" 20006, Uníted States I 71ii1 +1 í202) 370·9000 I +1 (Z02) 458·3992 I 2::<J cídhoea@loils.crg

www.cidh.org

mailto:cauemacris@al.sp.gov.br
mailto:egalvao@al.sp.gov.br
mailto:Ifernando@al.sp.gov.br
http://www.cidh.org


CIOH Comissão Interamerlcana de Direitos Humanos

A Comissão e o Alto Comissariado advertem que a ausência de um mecanismo desta natureza é
particularmente preocupante considerando que o estado de São Paulo tem a maior quantidade de
pessoas privadas de liberdade no Brasil. Nesse sentido, de acordo com cifras oficiais, concentra mais de
33% da população carcerária, com 240.061 pessoas encarceradas. Além disso, tem a taxa mais alta de
encarceramento de adolescentes em conflito com a lei, com um total de 9.572. Da mesma forma, tem
sob sua custódia um grande número de pessoas institucionalizadas em albergues, comunidades
terapêuticas e hospitais psiquiátricos.

Neste contexto, a CIDH e o ACNUDH reiteram que os centros de privação de liberdade devem
ser espaços sujeitos a constantes monitoramento e fiscalização independentes. O modo de tratamento
das pessoas privadas de liberdade deve estar sujeito ao mais estreito escrutínio, levando em conta a
especial situação de risco que enfrentam, causada tanto pelas condições de encarceramento quanto
pelo controle total do Estado sobre o exercício de seus direitos. Particularmente, a Comissão e o
ACNUDH sustentam que os mecanismos de monitoramento criados em virtude do Protocolo Facultativo
da Convenção contra a Tortura das Nações Unidas - nesse caso, ratificado pelo Brasil em 12 de janeiro
de 2007 - são especialmente importantes para proteger os direitos fundamentais das pessoas privadas
de liberdade, assim como para cumprir as obrigações internacionais do Brasil em matéria de direitos
humanos.

Pelo relatado anteriormente, a Comissão faz um chamado à Assembleia Legislativa a fim de que
sejam adotadas as medidas necessárias que permitam a criação, instalação e funcionamento do
Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, e em sua própria Lei Federal No. 12.847, que estabelece
o Sistema Nacional de Combate e Prevenção à Tortura.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos da mais elevada estima e distinta
consideração.

Comissária Antonia Urrejola, Relatora para Brasil

Comissário Joel Hernández, Relator sobre os Direitos de Pessoas Privadas de Liberdade

Birgit Gerstenberg, Representante do Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para

os Direitos Humanos
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