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São Paulo, 10 de agosto de 2017 

 

Ao Exmo. Secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Sr. Márcio 

Fernando Elias Rosa 

De: Associação para a Prevenção da Tortura (APT), Associação Brasileira de Defesa da Mulher da 

Infância e da Juventude (Asbrad), Conectas Direitos Humanos, Núcleo de Cidadania e Direitos 

Humanos da Defensoria Pública de SP, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital – 
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Central de Cooperativas Unisol Brasil 
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O estabelecimento de mecanismos estaduais de prevenção à tortura se dá no marco de políticas 

públicas de enfrentamento à tortura e outros maus-tratos no âmbito internacional e nacional. A 

criação de um mecanismo de prevenção à tortura com atribuição de realizar visitas de 

monitoramento periódicas a todos os lugares de privação de liberdade para examinar 

regularmente o tratamento de pessoas que ali se encontram, com vistas a fortalecer a proteção 

contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes decorre da 

obrigação internacional assumida pelo Estado brasileiro ao ratificar em 2007 o Protocolo 

Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura (daqui em diante, “Protocolo Facultativo”). O 

Protocolo Facultativo se baseia na premissa de que visitas regulares de inspeção realizadas por 

órgãos especializados independentes a locais de privação de liberdade é a maneira mais efetiva 

de prevenir a tortura e outros maus-tratos.  

No Brasil, como forma de dar cumprimento a tal compromisso internacional, foi promulgada a 

Lei Federal no. 12.847 de 02 de agosto de 2013 instituindo o Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura. Esta estabelece as diretrizes que devem reger o Sistema Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura e cria dois novos órgão na esfera federal, o Comitê Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (MNPCT). Este é um órgão integrante da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República e com independência na sua atuação e garantia do seu mandato com 

competência para realizar visitas periódicas e regulares a pessoas privadas de liberdade em todas 

as unidades da Federação, para verificar as condições de fato e de direito a que se encontram 

submetidas.1 

Além disso, a Lei Federal 12.847/2013 prevê que os entes da federação criem seus comitês e 

mecanismos estaduais de prevenção à tortura (ver art. 8º, §5º e art. 1º, §2º, inc. I – Anexo 1).2  

Tendo em vista que o MNPCT não dá conta da imensidão de visitas nas unidades privação de 

liberdade existentes no país e que a prevenção para ser efetiva requer uma ação articulada de 

atores e instituições locais que atuem de maneira imediata onde os casos se apresentam, a lei 

12.847/2013 prevê que cada estado da federação crie seu Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura, órgão responsável pela prevenção e combate à tortura e a outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no âmbito estadual.  

                                                           
1 Os relatórios de visitas de inspeção a unidades de privação de liberdade realizada pelo Mecanismo 
Nacional de Prevenção à Tortura estão disponíveis online aqui.  
2 Dois estados no Brasil contam com esses órgãos em funcionamento, Rio de Janeiro e Pernambuco, e 
Rondônia já se encontra em fase avançada de implantação, com a previsão de que o Mecanismo 
Estadual de Prevenção à Tortura seja instituído em setembro de 2017. O Mecanismo Estadual de 
Prevenção à Tortura do Rio de Janeiro possui um website - http://mecanismorj.com.br/ - no qual 
disponibilizar a maior parte dos relatórios que produz referente às visitas de inspeção nas unidades de 
privação de liberdade. Os mesmos podem ser acessados em http://mecanismorj.com.br/relatorios/ . 

http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct
http://mecanismorj.com.br/
http://mecanismorj.com.br/relatorios/
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2. O que é um mecanismo estadual de prevenção à tortura? 

De maneira resumida, o mecanismo é um órgão independente, especializado, decorrente das 

obrigações previstas no Protocolo Facultativo, com atribuição para realizar visitas de inspeção a 

todos os lugares onde possam se encontrar pessoas privadas de liberdade, elaborar relatórios das 

inspeções realizadas e 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.  

Desta forma, os e as integrantes que compõem tal órgão devem reunir os conhecimentos e 

habilidades necessários para desempenhar tal função com primazia e com independência e 

autonomia exigidas. Os critérios e requisitos esperados para as pessoas designadas para cumprir 

tal função serão examinados separadamente abaixo.  

 

3. O que é um comitê estadual de prevenção à tortura? 

Os comitês de prevenção à tortura são órgãos interinstitucionais, colegiados, formados por 

instituições dos 3 poderes do Estado (Legislativo, Executivo e Judiciário) e por entidades da 

sociedade civil. A composição é paritária ou majoritária de entidades da sociedade civil. 

Os comitês têm como função precípua contribuir à prevenção da tortura através de 

acompanhando, avaliando e propondo aperfeiçoamentos às ações, aos programas, aos projetos 

e aos planos de prevenção e combate à tortura e políticas públicas voltadas à prevenção da 

tortura e outros maus-tratos.   

Diferentemente do mecanismo, os e as integrantes que compõem os comitês representam a 

instituição ou entidade à qual pertencem, já que os assentos são pleiteados por instituições e não 

pessoas físicas. 

Os comitês atuam de forma complementar ao mecanismo estadual fortalecendo e apoiando a 

atuação deste e costumam ter entre as suas competências “subsidiar o Mecanismo Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura com relatórios, dados e informações que recomendem sua atuação” 

(ver Lei PE 14.863/2012, art. 4º, inciso VIII), “zelar pela implementação das recomendações do 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro propondo possíveis 

medidas de implementação” (ver Lei RJ 5.778/2010 Art. 4º, inc. IX) e “coordenar o processo de 

seleção dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de 

Rondônia” (Lei RO 3.262/2013, Art. 5º, inc. XVII). 
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4 Requisitos e parâmetros para a escolha dos e das profissionais que irão compor o 

Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura 

A seguir, apresentamos requisitos e parâmetros referentes ao perfil adequado para membros que 

compõem os mecanismos de prevenção à tortura estabelecidos nos seguintes documentos: 

Âmbito internacional: 

 Protocolo Facultativo da Convenção da ONU contra a Tortura3 

 Diretrizes do Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura sobre os mecanismos 

nacionais de prevenção4 

Legislação federal: 

 Lei Federal 12.847 de 02 de agosto de 2013 (Anexo 1) 

Leis estaduais: 

 Pernambuco: Lei Estadual 14.863 de 07 de dezembro de 2012 (Anexo 2) 

 Rio de Janeiro: Lei Estadual 5.778 de 30 de junho de 2010 (Anexo 3) 

 Rondônia: Lei Estadual 3.262 de 05 de dezembro de 2013 (Anexo 4) (alterada pela Lei 

3.752/2015 – Anexo 5) e Lei 3.784 de 05 de abril de 2016 (Anexo 6) 

 

4.1 Os parâmetros essenciais contidos no Protocolo Facultativo   

O Protocolo Facultativo descreve uma série de parâmetros em conjunto com as diretrizes do 

Subcomitê para a Prevenção da Tortura5 relativas aos mecanismos nacionais de prevenção à 

tortura.  

 

 

                                                           
3 Ver Decreto 6.805 de 19 de abril de 2007 que promulga o Protocolo Facultativo no Brasil. 
4 Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura (SPT), Directrices relativas a los mecanismos 
nacionales de prevención, CAT/OP/12/5, 09 de dezembro de 2010, disponível em 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lan
g=en  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12847.htm
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=14863&complemento=0&ano=2012&tipo=&url=
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/abd38a182e33170383257757005bdb5c?OpenDocument
http://sapl.al.ro.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/6555_texto_integral
http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/L3752.pdf
http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/L3752.pdf
http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/L3784.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lang=en
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4.1.1 Independência e imparcialidade 

Os e as integrantes, especialistas e profissionais que fazem parte da equipe dos mecanismos 

estaduais de prevenção à tortura precisam ser independentes das autoridades do Estado, tanto 

na esfera pessoal, institucional e profissional. O Protocolo Facultativo requer que todos os Estados 

garantam a independência funcional deste órgão na sua totalidade e assegurem que tal órgão 

esteja composto de pessoal independente (Protocolo Facultativo, Artigo 18.1). O Subcomitê para 

a Prevenção da Tortura (SPT) reitera esse entendimento:  

Diretrizes do SPT: “O mecanismo nacional de prevenção deve gozar de uma total autonomia 

financeira e funcional no exercício de suas atribuições, que lhe são estabelecidas pelo Protocolo 

Facultativo”6 

Na prática, independência significa que o Mecanismo Estadual deve ser capaz de atuar sem 

interferências das autoridades do Estado. Por esta razão, não deveriam ser selecionadas para 

compor tal órgão pessoas que ocupem – ou que estejam de licença por um curto período de 

tempo – cargos dentro do governo, do sistema de justiça criminal ou das forças de segurança 

pública. Além disso, os membros devem ser independentes no sentido de que não devem ter 

fidelidades pessoais com líderes políticos ou com representantes das forças de segurança pública. 

Ainda que na prática se considere que a pessoa em questão atuaria com a devida imparcialidade, 

é importante evitar designar pessoas que possam ser percebidas por outros como parcial ou 

tendenciosas. Os e as integrantes dos mecanismos estaduais de prevenção à tortura devem ser 

independentes e respectivamente considerados por terceiros como tal.  

                                                           
6 SPT, Directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención, parágrafo 12 

Protocolo Facultativo: Artigo 18 

1. Os Estados-Partes deverão garantir a independência funcional dos mecanismos 
preventivos nacionais bem como a independência de seu pessoal. 

2. Os Estados-Partes deverão tomar as medidas necessárias para assegurar que os peritos 
dos mecanismos preventivos nacionais tenham as habilidades e o conhecimento profissional 
necessários. Deverão buscar equilíbrio de gênero e representação adequada dos grupos étnicos 
e minorias no país. 

 



                  
 
 

             

   

6 
 

As legislações estaduais que regem a matéria no Rio de Janeiro, Pernambuco, Rondônia e no 

âmbito nacional dispõem sobre a necessidade de atuação independente e autônoma por parte 

dos membros do seu Mecanismo Estadual:  

“Os membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado 

de Rondônia – MEPCT/RO terão independência na sua atuação e garantia do seu 

mandato (...)”. (Artigo 9º, §2º, Lei RO 3.262/2013). 

“Os membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de 

Janeiro terão independência na sua atuação e garantia do seu mandato (...)” (Artigo 

7º, §3º , Lei RJ 5.778/2010) 

 

“Os membros do MNPCT terão independência na sua atuação e garantia do seu 

mandato, do qual não serão destituídos senão pelo Presidente da República nos 

casos de condenação penal transitada em julgado, ou de processo disciplinar, em 

conformidade com as Leis nos 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.429, de 2 de 

junho de 1992”. (Artigo 8º, §2º, Lei Federal 12.847/2013) 

 

“Não poderão compor o MNPCT, na condição de peritos, aqueles que: I - exerçam 

cargos executivos em agremiação partidária; II - não tenham condições de atuar com 

imparcialidade no exercício das competências do MNPCT.” (Artigo 8º, § 4o, Lei Federal 

12.847/2013) 

 

 

4.1.2 Equilíbrio de gênero e representação adequada de grupos étnicos e 

minorias 

Tendo em vista que é da essência dos mecanismos estaduais de prevenção à tortura monitorar 

periodicamente uma diversidade de locais de detenção e acolhimento e ter contato direto com 

mulheres, homens, crianças e adolescentes, pessoas LGBT, e pessoas idosas que ali se encontram, 

os mecanismo estaduais devem contar na sua composição com pessoas que representem uma 

gama de pluralidade de olhares e de percepções e experiências de vida.  

O Protocolo Facultativo exige que, ao selecionar o grupo de pessoas que irá compor um 

mecanismo nacional de prevenção à tortura, busque-se o equilíbrio de gênero e representação 

adequada dos grupos étnicos e minorias.  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
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Tal regra também está prevista nas legislações estaduais: 

“A composição do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura deverá ter 

caráter multidisciplinar e buscar o equilíbrio de gênero e representação adequada de 

grupos étnicos e minorias do Estado de Pernambuco. (Artigo 5º, § 1º, Lei PE 

14.863/2012) 

“A composição do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado 

de Rondônia deverá ser de caráter multidisciplinar e buscar equilíbrio de gênero e 

representação adequada de grupos étnicos e minorias do Estado de Rondônia” (Artigo 

8º, §5º, Lei 3.262/2013, reiterado pelo artigo 2º da Lei Estadual 3.784/2016). 

Desta forma, faz-se essencial garantir que a composição do Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura conte com uma representação diversa de etnias e minorias representativas do 

estado no qual atua, assim como com equilíbrio de gênero, incluindo-se a diversidade sexual. 

 

4.1.3 Conhecimentos profissionais e composição multidisciplinar 

Os e as integrantes dos mecanismos estaduais de prevenção à tortura devem possuir os 

conhecimentos profissionais em uma variedade de áreas relevantes ao seu trabalho de prevenção 

à tortura, tais como saúde (incluindo saúde psicológica e mental), administração da justiça, e 

direitos humanos e se deve buscar que a composição do grupo selecionado reúna tal diversidade 

de conhecimentos, formação e habilidades.  

Diretrizes do SPT: “Tendo em vista os requisitos do artigo 18, parágrafos 1 e 2, do Protocolo 

Facultativo, os membros dos mecanismos nacionais de prevenção devem possuir coletivamente os 

conhecimentos e as experiências necessárias que garantam a eficácia do seu funcionamento.” 

“[…] os mecanismos nacionais de prevenção deverão zelar para que os seus membros sejam 

amplamente representativos e tenham as habilidades e conhecimentos profissionais necessários 

para que o mecanismo de prevenção possa desempenhar com primazia suas atribuições funcionais. 

Tal deverá incluir, entre outras coisas, os conhecimentos especializados pertinentes em matéria 

jurídica e de atenção à saúde”.7 

O caput do artigo 8º da Lei Estadual de Rondônia 3.262/2013 reflete essa diretriz orientadora ao 

estabelecer que: 

                                                           
7 SPT, Directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención, parágrafos 17 e 20. 
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 “O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Rondônia – 

MEPCT/RO será composto por 3 membros (...), sendo pessoas com notório 

conhecimento, ilibada reputação, atuação e experiência na área objeto de atuação (...)” 

O artigo 3º da Lei Estadual 3.784/2016 de Rondônia faz referência a uma lista de conhecimentos 

especializados que devem ser priorizados:  

“O processo de seleção dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate 

à Tortura - MEPCT/RO será iniciado no âmbito do Comitê Estadual para a Prevenção 

e Combate à Tortura - CEPCT/RO, com a publicação de Edital, convidando, para a 

apresentação de candidaturas, profissionais das áreas de Saúde, Direito, 

Sistema Penitenciário, Engenharia, Arquitetura, Ciências Sociais, Pedagogia, 

Segurança Pública e outras afins, sendo pessoas com ilibada reputação, notório 

conhecimento e experiência na respectiva área de atuação.” (grifo nosso) 

A Lei Federal 12.847/2013 também prevê critérios específicos para selecionar os e as integrantes 

do Mecanismo nacional de Prevenção à Tortura: 

“O MNPCT será composto por 11 (onze) peritos, escolhidos pelo CNPCT entre pessoas 

com notório conhecimento e formação de nível superior, atuação e experiência na área 

de prevenção e combate à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos 

ou degradantes, e nomeados pelo Presidente da República, para mandato fixo de 3 

(três) anos, permitida uma recondução.” (Artigo 8º, §1º) 

 

 

5 Como se selecionam os membros para atuar no mecanismo estadual? 

As diretrizes publicadas pelo Subcomitê das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura 

determinam que “o mecanismo nacional de prevenção será criado mediante um procedimento 

público, transparente e inclusivo no qual participe um grupo amplamente representativo das partes 

interessadas, especialmente a sociedade civil. Este mesmo tipo de processo deve ser empregado na 

seleção e na designação dos membros do mecanismo nacional de prevenção, que devem se ajustar 

a critérios devidamente publicados.”8 

Desta forma, os membros dos mecanismos estaduais de prevenção à tortura são escolhidos 

através de processo de seleção público, similar ao formato de um concurso público, com a 

publicação de edital específico o qual disponha sobre os critérios e requisitos para os candidatos 

e candidatas, vedações, requisitos para nomeação, e etapas e fases do processo seletivo. 

                                                           
8 SPT, Directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención, parágrafos 12 e 18  
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Em anexo encontram-se os editais de seleção para o Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura 

do Rio de Janeiro (Anexo 7), Pernambuco (Anexo 8) e Rondônia (Anexo 9).  

O processo de seleção dos membros dos mecanismos de prevenção à tortura é iniciado, liderado 

e coordenado pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, conforme previsto nas 

leis em vigência. Isso se dá como modo de garantir a participação de uma pluralidade de atores 

e instituições no processo e portanto uma maior transparência e publicidade do mesmo, já que 

os comitês estaduais são colegiados interinstitucionais que contam com uma pluralidade de 

entidades representativas do poder público e da sociedade civil.9  

Como os comitês estaduais de prevenção à tortura estão formados por instituições públicas e 

entidades da sociedade civil, este formato plural e de ampla representação garante a observância 

dos critérios de publicidade, transparência e accountability neste procedimento. São os membros 

dos comitês estaduais de prevenção à tortura quem possuem a competência para conduzir (e 

votar) no processo seletivo para peritos.  

“Compete ao Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura do Rio de 

Janeiro: (…) XI - coordenar o processo de seleção dos membros do Mecanismo Estadual 

de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro” (Artigo 4º, Lei RJ 5.778/2010) 

 

“O processo de escolha dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate 

à Tortura do Rio de Janeiro será iniciado no âmbito do Comitê Estadual de Prevenção 

à Tortura do Rio de Janeiro, com a publicação de edital no Diário Oficial, que abrirá 

prazo para a apresentação de candidaturas” (Artigo 5º, § 3º, Lei RJ 5.778/2010) 

“O processo de seleção dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate 

à Tortura - MEPCT/RO será iniciado no âmbito do Comitê Estadual para a Prevenção 

e Combate à Tortura - CEPCT/RO, com a publicação de Edital, convidando, para a 

apresentação de candidaturas, profissionais das áreas de Saúde, Direito, Sistema 

Penitenciário, Engenharia, Arquitetura, Ciências Sociais, Pedagogia, Segurança Pública 

e outras afins, sendo pessoas com ilibada reputação, notório conhecimento e 

experiência na respectiva área de atuação.” (Artigo 3º, Lei RO 3.784/2016) 

“Transcorrido o prazo para impugnações, os membros do Comitê Estadual para a 

Prevenção e Combate à Tortura - CEPCT/ RO procederão à análise das candidaturas 

e eventuais impugnações e expressarão, fundamentadamente, a sua escolha.” (Artigo 

6º, Lei RO 3.784/2016) 

                                                           
9 Para verificar as composições dos comitês estaduais de prevenção à tortura, ver artigo 3º da Lei RO 
3.262/2013, art. 3º da Lei PE 14.863/2012 e art. 3º da Lei RJ 5.778/2010. 

http://www.buscaoficial.com/c/diario/cw4JckbKg/
http://www.buscaoficial.com/c/diario/cw4JckbKg/
http://www.sedsdh.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=b53668a8-9107-40bc-b060-b4e24d614119&groupId=17459
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-06_04_2017.pdf
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O processo de seleção costuma contar com uma etapa de análise de currículos e documentação 

(ver item 11 do Edital de Rondônia – Anexo 9 e itens 4 e 5 do Edital do Rio de Janeiro – Anexo 7) 

e outra de arguição pública realizada pelos próprios membros do Comitê Estadual de Prevenção 

à Tortura (ver item 8.1.d do Edital de Rondônia – Anexo 9 e item 16 do Edital de Pernambuco – 

Anexo 8). 

Além disso, se prevê como parte do processo período para impugnação de candidaturas. Tal 

período de impugnação geralmente está previsto na legislação que institui a criação do 

Mecanismo Estadual de Prevenção. Desta forma dispõem as leis do Rio de Janeiro e Rondônia: 

“As candidaturas serão tornadas públicas e será fixado prazo para impugnação 

quando fatos relacionados ao candidato puderem comprometer sua atuação 

independente e imparcial.” (Artigo 5º,§ 4º , Lei RJ 5.778/2010) 

 

“As candidaturas serão tornadas públicas, sendo aberta oportunidade de impugnação 

acerca de condutas dos postulantes que possam comprometer a atuação 

independente, imparcial e universal do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate 

à Tortura no Estado de Rondônia - MEPCT/RO.”(Artigo 5º Lei RO 3.784/2016) 

Uma boa prática a ser vislumbrada no procedimento de escolha é uma etapa de entrevista ou 

arguição pública pelo Comitê Estadual de Prevenção à Tortura dos candidatos e candidatas:  

“Aqueles cuja candidatura tenha sido homologada serão submetidos à arguição 

pública que se realizará em sessão específica do Comitê Pleno, na qual os membros 

do CEPCT/RO poderão fazer perguntas aos candidatos. Parágrafo único. A arguição 

pública, a que se refere este artigo, não possui caráter eliminatório.” (Artigo 7º, Lei 

RO 3.784/2016) 
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6 Especificidades do mandato dos membros dos mecanismos estaduais de prevenção à 

tortura 

6.1 Duração do mandato  

Os membros dos mecanismos de prevenção à tortura são escolhidos e nomeados para atuar 

por tempo determinado. O critério que prevê duração de mandato definida previamente, com a 

possibilidade de apenas uma recondução, é estabelecido exatamente como meio para prover 

suficiente estabilidade e garantia para que os e as integrantes dos mecanismos estaduais 

possam atuar com a devida independência, autonomia e imparcialidade, sem o risco de sofrer 

algum tipo de retaliação ou represália em razão do exercício de suas funções, inclusive através 

de destituição arbitrária e unilateral.  

Este entendimento está em consonância com as recomendações emitidas pelo Subcomitê da 

ONU para a Prevenção da Tortura: 

Diretrizes do SPT: “A legislação pertinente deve especificar a duração do mandato do 

membro ou membros do mecanismo e os motivos que ensejariam sua destituição. A duração 

do mandato, que poderá ser prorrogável, deve ser suficiente para garantir a independência e o 

funcionamento do mecanismo nacional de prevenção”10 (grifo nosso) 

 

Exemplos: 

Rio de Janeiro Mandato fixo de 4 (quatro) anos, permitida 

uma recondução (Lei 5.778/2010, art. 5º, §2º). 

 

Rondônia Mandato de 03 (três) anos, permitida uma 

recondução (Lei 3.262/2013, art. 8º) 

Mecanismo Nacional  Mandato fixo de 3 (três) anos, permitida uma 

recondução (Lei 12.847/2013, art. 8º, §1º) 

 

Para assegurar certa continuidade e evitar uma renovação completa de toda a equipe do 

mecanismo de prevenção de uma só vez, diversas leis preveem que o término do primeiro 

mandato se dê de forma intercalada. Tal formato evita que seus mandatos expirem todos de uma 

só vez e se vejam substituídos por uma equipe totalmente nova.  

“Os primeiros membros do MNPCT cumprirão mandatos diferenciados, nos seguintes 

termos: I - 3 (três) peritos serão nomeados para cumprir mandato de 2 (dois) anos;II - 

4 (quatro) peritos serão nomeados para cumprir mandato de 3 (três) anos; e III - 4 

                                                           
10 Directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención, SPT, parágrafo 9 
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(quatro) peritos serão nomeados para cumprir mandato de 4 (quatro) anos. Parágrafo 

único.  Nos mandatos subsequentes deverá ser aplicado o disposto no § 1o do art. 8o.” 

(Artigo 14, Lei federal 12.847/2013). 

“No que pertine ao primeiro mandato do Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura do Rio de Janeiro, 3 (três) membros terão mandato de 2 (dois) anos 

e 3 (três) membros terão mandato de 4 (quatro) anos.” (Artigo 6º, Lei RJ 5.778/2010) 

 

6.2 Procedimentos de destituição: 

Durante o período estipulado para o seu mandato, os membros deverão contar com sólidas 

garantias de permanência no cargo. Ou seja, caso ocorra alguma razão, os membros dos 

mecanismos de prevenção unicamente poderão ser destituídos com um voto aprovado por 

ampla maioria de órgão interinsitucional, e isto somente quando existam evidências de faltas 

graves de ética profissional. 

Os membros dos mecanismos estaduais de prevenção à tortura contam durante o exercício de 

seus mandatos com garantias de permanência no cargo estipuladas pela lei que os institui, 

somente podendo ser destituído dos cargos com prévio procedimento administrativo 

desenvolvido no âmbito dos comitês estaduais de prevenção à tortura, em que se garanta a ampla 

defesa e o contraditório, apena nos casos de indício de materialidade e autoria de crime ou de 

grave violação ao dever funcional. 

 

“Os membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de 

Janeiro terão independência na sua atuação e garantia do seu mandato, do qual não 

serão destituídos senão pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro, mediante procedimento administrativo, desenvolvido no âmbito do 

Comitê Estadual de Prevenção à Tortura do Rio de Janeiro, em que se garanta a 

ampla defesa e o contraditório, na presença de indício de materialidade e autoria de 

crime ou de grave violação ao dever funcional” ( Art. 7º, §3, Lei RJ 5.778/2010) 

 

“Os membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado 

de Rondônia – MEPCT/RO terão independência na sua atuação e garantia do seu 

mandato, do qual não serão destituídos senão pelo Governador do Estado, mediante 

procedimento administrativo, desenvolvido no âmbito do Comitê Estadual para a 

Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Rondônia – CEPCT/RO, em que se 

garanta a ampla defesa e o contraditório, na evidência de prova de materialidade e 
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indício de autoria de crime ou de grave violação ao dever funcional, ouvida a 

Procuradoria Geral do Estado mediante parecer” (Art. 9º, §2º, Lei RO 3.262/2013) 

 

 

7 Tipo de cargo e nomeação dos membros do Mecanismo Estadual de Prevenção à 

Tortura 

Uma vez que os membros sejam selecionados pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura, sua nomeação no cargo é formalizada pela autoridade máxima do Poder ao qual o 

Mecanismo esteja administrativamente vinculado. Nos Estados de Pernambuco e Rondônia o 

MEPCT está vinculado administrativamente ao Poder Executivo, enquanto o MEPCT do Rio de 

Janeiro está vinculado ao Poder Legislativo do Estado: 

 

 Órgão ao qual está vinculado: 

Pernambuco Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

Rio de Janeiro  Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro 

Rondônia Secretaria de Estado da Assistência e do 

Desenvolvimento Social  

Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República 

 

Apesar das especificidades e prerrogativas de permanência no cargo, descritas acima nas seções 

4.1 e 4.2, tais como mandato por tempo determinado e procedimento especial de destituição, os 

cargos destinados aos integrantes dos mecanismos estaduais de prevenção à tortura são cargos 

em comissão tal qual previstos no ordenamento jurídico administrativo brasileiro. Desta forma, 

não há que se falar na necessidade de se criar uma nova figura jurídica, ou uma nova modalidade 

de cargo no ordenamento jurídico-administrativo brasileiro, já que os cargos destinados à função 

de membro de mecanismo de prevenção à tortura nada mais são que cargos de provimento em 

comissão  

 

 Denominação e 

simbologia do cargo 

Legislação pertinente Remuneração 

mensal bruta 
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Pernambuco Cargo em comissão 

Assessor Técnico  

Símbolo CAS-2 

6 cargos em comissão 

criados pela Lei 

14.863/2012.  

 

Regulamentados pelo 

Decreto 41.460 de 30 

de janeiro de 2015 

(Anexo 10) 

R$ 3.200,00 

Rio de Janeiro Cargo comissionado  

Assessor Adjunto 

Administrativo 

Símbolo CCDAL-5  

6 cargos em comissão 

criados pela Resolução 

no. 74 de 27 de abril 

2011 (Anexo 11) 

R$ 6.995,21 

Rondônia Cargo de Membro do 

Mecanismo Estadual de 

Prevenção e Combate à 

Tortura 

3 cargos em comissão 

criados pela Lei 3.784 

de 05 de abril de 2016 

R$ 4.782,53 

Mecanismo Nacional  Cargo em comissão 

Assessor 

Grupo Direção e 

Assessoramento 

Superiores  

Símbolo DAS-102.4 

11 cargos em comissão 

criados pela Lei 12.857 

de 02 de setembro de 

2013 (Art.14) (Anexo 

12) 

 

Regulamentados pelo 

Decreto 8.162 de 18 de 

dezembro de2013 

(Anexo 13) 

R$ 9.476,47 

Paraíba11 Cargo de provimento 

em comissão de 

Assistente Técnico II - 

Símbolo CSE, vinculado 

a SEDH/PB, conforme a 

Lei 9.413/2011 

 R$ 3.200,00 

 

8. Recursos Financeiros 

 

Conforme determina o Protocolo Facultativo, o Estado tem a obrigação de assegurar ”os recursos 

necessários para o funcionamento dos mecanismos preventivos nacionais » (Art. 18.3, Protocolo 

Facultativo, promulgado pelo Decreto 6.085 de 19 de abril de 2007). 

 

                                                           
11 Atualizado em 13 de agosto de 2021 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=41460&complemento=0&ano=2015&tipo=&url=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=41460&complemento=0&ano=2015&tipo=&url=
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/004234c07b40fcc08325787f007a4f65?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/004234c07b40fcc08325787f007a4f65?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/004234c07b40fcc08325787f007a4f65?OpenDocument
http://sapl.al.ro.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/7434_texto_integral
http://sapl.al.ro.leg.br/sapl_documentos/norma_juridica/7434_texto_integral
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12857.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12857.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12857.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8162.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8162.htm
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/law/migrated/documents/brazilparaibalaw.pdf
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Em seu último relatório apresentado ao Brasil, o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura 

alertou para a necessidade de que o Estado provenha a estrutura e os recursos necessários que 

viabilizem que os mecanismos de prevenção cumpram suas atribuições, emitindo a seguinte 

recomendação aos governos estaduais : 

 

“O SPT exige que todos os governos estaduais que ainda não o fizeram tomem providências e 

estabeleçam mecanismos preventivos estaduais, de acordo com as exigências do OPCAT, com 

independência funcional e recursos suficientes para permitir que esses órgãos realizem suas 

funções de maneira efetiva, conforme previsto pela Lei Federal nº 12.847 » 12 (grifo nosso) 

 

Desta forma, o poder público deve garantir a dotação orçamentária adequada que garanta que 

os mecanismos de prevenção à tortura possam desempenhar suas atribuições de forma efetiva. 

Na tabela abaixo, a título ilustrativo, discriminamos as despesas mínimas que devem ser 

consideradas no momento de colocar em funcionamento um mecanismo de prevenção à tortura 

e elaborar seu orçamento: 

 

Remuneração  

Membros do Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura 

Assistentes administrativos 

Para realização de visitas de monitoramento a locais de privação de liberdade no estado 

Diárias para deslocamento dentro do estado 

Passagens 

Veículos para deslocamento na cidade e no estado  

Estrutura interna 

 Espaço físico de escritório 

Computadores 

Telefones fixos e celulares 

Internet 

                                                           
12 Visita ao Brasil realizada de 19 a 30 de outubro: observações e recomendações ao Estado Parte, 

Relatório do Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura, §96, CAT/OP/BRA/R.2, 24 de novembro de 
2016, disponível em http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/relatorio-subcomite-de-prevencao-da-tortura-
1  

http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/relatorio-subcomite-de-prevencao-da-tortura-1
http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/relatorio-subcomite-de-prevencao-da-tortura-1
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Papel / materiais de papelaria e escritório 

Água e energia elétrica 

Para publicação de relatórios 

Impressão dos relatórios de visitas e relatórios anuais 

Envio por correio 
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