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III - Criticidade: a prevenção e combate à tortura e outros tratamentos ou
penas cruéis, desumanos e degradantes perpassam necessariamente um olhar crítico a
respeito das leis, regulamentos, protocolos, procedimentos e práticas centrados numa
lógica de segurança e periculosidade que cerceie acesso a serviços básicos e direitos
fundamentais, assim como daqueles centrados numa lógica de institucionalização como
método principal de atenção à saúde e de assistência a populações consideradas
vulneráveis.
IV - Abordagem diferenciada e especializada: deve-se considerar a existência de
grupos com características particulares ou com maior vulnerabilidade devido à sua origem
racial, étnica ou nacional, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, idioma,
religião, idade, deficiência, condição de saúde, condição social, econômica, histórica e
cultural, além de outras circunstâncias diferenciadoras e que requeiram atenção
especial;
V - Equidade de gênero: as medidas de prevenção e combate à tortura devem
ser livres de estereótipos e de qualquer outro elemento que, devido a questões de sexo
ou gênero, leve a situações de desvantagem, discriminação, violência ou desigualdade,
especialmente contra mulheres e população LGBT;
VI - Fortalecimento do monitoramento de locais de privação de liberdade:
todas as instituições públicas e da sociedade civil que desempenham funções relacionadas
ao monitoramento dos locais de privação de liberdade e à defesa dos direitos das pessoas
privadas de liberdade devem preservar sua atuação ampla, não podendo ser interpretado
que os Comitês e Mecanismos venham a restringir ou sobrepor o trabalho desenvolvido
por outras instituições;
VII - Complementaridade e cooperação: os Comitês e Mecanismos objeto
destas sobre os quais estas Diretrizes se referem devem atuar de modo complementar e
coordenado como integrantes do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a
fim de garantir o cumprimento dos objetivos do Protocolo Facultativo à Convenção contra
a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e à
legislação nacional referente à questão;
VIII - Transparência e Acesso à Informação: refere-se a todas as medidas que
garantam o direito de acesso à informação pública, proteção de dados pessoais e
prestação de contas no monitoramento e obtenção de resultados de investigações e
processos judiciais sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou
degradantes;
IX- Observância às normas e parâmetros internacionais e regionais de direitos
humanos: o trabalho de monitoramento das condições de privação de liberdade envolve
necessariamente contrastar a realidade observada à luz dos parâmetros e normas
internacionais de proteção dos direitos humanos do sistema universal e do sistema
interamericano
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2o Para os fins desta Recomendação, considera-se:
I - tortura: os tipos penais previstos na Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997,
respeitada a definição constante do Artigo 1 da Convenção Contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgada pelo Decreto no
40, de 15 de fevereiro de 1991; e
II - pessoas privadas de liberdade: aquelas obrigadas, por mandado ou ordem
de autoridade judicial, ou administrativa ou policial, a permanecerem em determinados
locais públicos ou privados, dos quais não possam sair de modo independente de sua
vontade, abrangendo locais de internação de longa permanência, centros de detenção,
estabelecimentos penais, hospitais psiquiátricos, casas de custódia, instituições
socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei e centros de detenção disciplinar
em âmbito militar, bem como nas instalações mantidas pelos órgãos elencados no art. 61
da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 3º A criação de Comitês Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura,
doravante denominados "CEPCT", e de Mecanismos Estaduais de Prevenção e Combate à
Tortura, doravante denominados "MEPCT", considerará a legislação pertinente e as
orientações do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), em face da
atribuição que lhe confere o inciso VII, do art. 6º da Lei 12.847, de 2 de agosto de
2013.
§ 1º As disposições referentes aos Comitês e Mecanismos Estaduais de
Prevenção e Combate à Tortura se aplicarão integralmente ao Distrito Federal.
§ 2º Qualquer município, especialmente aquele de grande população ou que
concentrem quantidade significativa de pessoas privadas de liberdade, poderão criar
Comitês e Mecanismos Municipais de Prevenção e Combate à Tortura, aplicando-se a
presente recomendação no que couber.
Art. 4º Os relatórios e documentos produzidos pelo MEPCT e CEPCT devem ser
públicos, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de
Acesso à Informação.
Parágrafo único. O MEPCT e o CEPCT devem proteger as informações pessoais
das pessoas privadas de liberdade, vítimas de tortura ou qualquer outra pessoa que possa
fornecer informações relevantes para a sua atuação, de modo a preservar sua segurança,
intimidade, vida privada, honra ou imagem, sendo vedada a publicação de qualquer dado
pessoal sem o seu consentimento expresso.
CAPÍTULO III
DO COMITÊ ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA
Art. 5º O CEPCT é um colegiado deliberativo instituído com a função de
prevenir e combater a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou
degradantes, mediante o exercício das seguintes competências:
I - elaborar e aprovar o seu regimento interno;
II - realizar o processo de seleção dos(as) peritos(as) do MEPCT;
III - articular-se com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
(CNPCT) de forma a fortalecer estratégias e políticas voltadas à prevenção e combate à
tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, integrando-se ao Sistema
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), nos termos do art. 2º, §2º, da Lei
nº 12.847, 2 de agosto de 2013;
IV - apreciar e aprovar o Plano Estadual de Ações Integradas para a Prevenção
e Combate à Tortura;
V - elaborar, publicar e divulgar relatório periódico de atividades e encaminhálo ao Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) e ao Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), além do encaminhamento a outros
órgãos e instituições em nível local, nacional e internacional que julgar relevantes;
VI - acompanhar, avaliar e recomendar as ações, políticas públicas, programas,
planos e projetos legislativos relativos à prevenção e combate à tortura e a outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, desenvolvidos especialmente no
âmbito da sua unidade da federação;
VII - acompanhar a tramitação dos procedimentos de apuração administrativa
e judicial pertinentes às suas finalidades, com vistas ao seu cumprimento e celeridade;
VIII - acompanhar a atuação do MEPCT e colaborar para o aprimoramento de
suas funções e para que o Estado garanta o orçamento e os recursos adequados para o
seu funcionamento;
IX - monitorar e incidir para a implementação das recomendações do MEPCT,
propondo encaminhamento a outros órgãos e instituições e possíveis medidas de
implementação;
X - estabelecer ações de comunicação social que prevejam, entre outras:
divulgação de ações realizadas no âmbito do SNPCT, por meio de campanhas ou peças
publicitárias; difusão de práticas exitosas na prevenção e combate à tortura;
posicionamento acerca de situações ou discursos que façam apologia à tortura e outros
tratamentos degradantes, buscando uma linguagem clara e de fácil entendimento da
população.
Art. 6º O CEPCT deve ser composto por representantes do Estado e por
organizações da sociedade civil com comprovada atuação na prevenção e combate à
tortura, e/ou que tenham por objetivo expresso a defesa dos direitos e garantias
fundamentais de pessoas negras, mulheres, população LGBT, crianças e adolescentes,
pessoas em sofrimento psíquico, pessoas idosas, pessoas com deficiência, migrantes,
indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais, população em situação de rua,
e pessoas em situação de vulnerabilidade.
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Em cumprimento a Decisão Judicial prolatada nos autos do Processo Judicial
n.º 0000780-58.2018.5.10.0016, procedente da 16ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, o
Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas
atribuições legais, considerando o preenchimento dos requisitos para a publicação do
pedido de registro sindical, dá ciência do requerido pela entidade abaixo mencionada,
ficando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para que os interessados possam se
manifestar, nos termos da Portaria 188/2007 e da Portaria 326/2013.
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Ministério dos Direitos Humanos
COMITÊ NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA
RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018
Dispõe sobre as Diretrizes para criação e
fortalecimento de Comitês e Mecanismos de
Prevenção e Combate à Tortura nas Unidades da
Federação.
O COMITÊ NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA, no uso das suas
atribuições conforme incisos I e VII do Art. 6º da Lei 12.847, de 2 de agosto de 2013,
decide:
Art. 1º Aprovar as Diretrizes para criação e fortalecimento de Comitês e
Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura conforme Anexo I desta
Recomendação.
Art. 2º Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação.
TASSIANA CUNHA CARVALHO
Vice Presidente do Comitê
ANEXO I
DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE COMITÊS E MECANISMOS
DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA NAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO
Considerando os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil sobre o
tema, em especial com a ratificação da Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (Decreto nº 40/1991) e seu Protocolo
Facultativo (Decreto nº 6.085/2007);
Considerando que a Constituição Federal garante que ninguém será submetido
a tortura, nem a tratamento cruel ou degradante (art. 5º, III), sendo que a gravidade do
crime é ressaltada pelo seu caráter inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 5º,
XLIII);
Considerando a criação do Sistema Nacional de prevenção e Combate à
Tortura, Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura, e o disposto no inciso VII, do art. 6º, §5°, do Art. 8º e
art. 13, da Lei nº 12.847/2013, os quais preconiza a criação de mecanismos preventivos de
combate à tortura no âmbito dos Estados e do Distrito Federal;
Considerando que a prevenção e o combate à tortura são uma política de
Estado;
Considerando as recentes Sentenças da Corte Interamericana de Direitos
Humanos que condenam o Brasil no caso Gomes Lund e Outros ("Guerrilha do Araguaia"),
de 24 de novembro de 2010, e no caso Herzog e Outros, de 15 de março de 2018, as
quais estabelecem a obrigação de o Estado brasileiro observar que a tortura é um crime
de lesa-humanidade e, portanto, imprescritível;
Considerando a Recomendação nº 9 do Relatório Final da Comissão Nacional
da Verdade, que propõe a criação de Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura
(2014);
Considerando a experiência prática já acumulada, bem como os resultados do
Seminário "Prevenção da tortura. O que precisamos para criar mecanismos independentes
no Brasil?", realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2015, em Brasília[1];
Considerando as conclusões e recomendações do Relator Especial sobre tortura
e outros tratamentos cruéis desumanos ou degradantes das Nações Unidas, publicadas em
29 de janeiro de 2016, e do Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes do Comitê contra a Tortura das Nações Unidas,
publicadas em janeiro de 2017, em especial no que se refere à necessidade de dar
efetividade aos comandos legais, garantias e reformas institucionais sobre o tema;
Considerando a publicação da Portaria MDH 346/2017, a qual institui o Pacto
Federativo para a Prevenção e Combate à Tortura;
Considerando as orientações da Carta de Brasília, aprovada no III Encontro
Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura (2018)[2];
Considerando a publicação da Portaria MDH 354/2018, a qual dispõe sobre a
aprovação do Termo de Adesão e da declaração de Adesão ao Sistema Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura.
O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, no uso da atribuição
prevista no Art. 6o incisos I e VII da Lei 12.847/2013, estabelece as seguintes diretrizes
para criação de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura nos Estados e
no Distrito Federal:
CAPÍTULO I
PRINCÍPIOS
Artigo 1º A criação e a atuação dos Comitês e Mecanismos objeto destas
Diretrizes reger-se-ão pelos seguintes princípios:
I - Dignidade da pessoa humana: entendida como o respeito pela dignidade
inerente a cada pessoa como uma condição e base de todos os direitos humanos e
especificamente do direito à integridade pessoal e a não ser submetido à tortura ou outro
tratamento ou pena cruel, desumano e degradante;
II - Excepcionalidade da privação de liberdade: uma das principais medidas de
prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes é
garantir que a privação de liberdade seja excepcional em todas as suas formas, primando
por medidas de desencarceramento, limitação do poder punitivo estatal, medidas
alternativas à privação de liberdade e pela prevalência à convivência familiar e
comunitária em liberdade;
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