
                             

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
“DESAFIOS  DO  COMBATE  À
TORTURA:  A  IMPORTÂNCIA  DA
IMPLEMENTAÇÃO DO COMITÊ E DO
MECANISMO  ESTADUAL  DE
PREVENÇÃO  E  COMBATE  À
TORTURA”

Aracaju, 14 de julho de 2021

Carta de 14 de julho

Os participantes  da  Audiência  Pública  “DESAFIOS DO COMBATE À TORTURA: A
IMPORTÂNCIA  DA  IMPLEMENTAÇÃO  DO  COMITÊ  E  DO  MECANISMO
ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA”, realizada no Estado de
Sergipe, no dia 14 de julho de 2021, por meio de videoconferência através da Plataforma
Zoom,  organizado  pelo  Ministério  Público  Federal  em  Sergipe  e  pela  Ordem  dos
Advogados do Brasil, Seccional Sergipe, e com o apoio da Defensoria Pública da União, da
Defensoria Pública do Estado de Sergipe, do Ministério Público do Estado de Sergipe, do
Ministério  Público  do  Trabalho,  da  Universidade  Federal  de  Sergipe,  da  Secretaria  de
Estado da Inclusão e Assistência Social e do Movimento Nacional de Direitos Humanos –
Regional Sergipe

Considerando que o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura  do Estado de Sergipe
(CEPCT-SE) e  o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura  do Estado de Sergipe
(MEPCT-SE) foram criados pela Lei Estadual nº. 8.135, de 13 de julho de 2016, mas até o
momento,  passados  5  anos,  ainda  não  houve  a  sua  efetiva  implementação,  conforme
previsto na Lei Federal nº 12.847/2013, que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura e no Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a
Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, ratificado pelo Brasil
através do Decreto nº 6.085, de 19 de abril de 2007;

Considerando que o Comitê (CEPCT-SE) será composto de 13 (treze) membros, sendo 06
(seis) representantes de órgãos do Poder Executivo Estadual, 05 (cinco) representantes de
organizações  da  sociedade  civil  e  02  (dois)  representantes  de  conselhos  de  classes
profissionais que tenham atividades relacionadas com a temática, nos termos do art. 3º da
Lei Estadual nº 8.135/2016;

Considerando que, após formado o Comitê (CEPCT-SE), esse órgão deverá dar início ao
processo de escolha dos três peritos do  Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura,  através da  publicação  de edital  próprio,  nos termos do art.  7º  da Lei  Estadual
8.135/2016;
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Considerando que  o  Protocolo  Facultativo  à  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  a
Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, ratificado pelo Brasil
através  do  Decreto  nº  6.085/2007  (doravante  denominado  “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-tratos1;

Considerando que  o  Mecanismo  (MEPCT)  é  a  principal  ferramenta  de  prevenção  e
combate à tortura, já que é responsável por planejar e realizar visitas periódicas e regulares
a pessoas privadas de liberdade, qualquer que seja a forma ou fundamento de detenção,
aprisionamento, contenção ou colocação em estabelecimento público ou privado de controle
ou vigilância, para verificar as condições a que se encontram submetidas;

Considerando que o Protocolo Facultativo, não define um modelo institucional específico
para o Mecanismo, mas, em contrapartida, prevê requisitos e prerrogativas que os Estados
estão obrigados a cumprir quanto aos seus mecanismos nacionais de prevenção;

Considerando que  dentre  os  citados  requisitos  e  prerrogativas  previstos  no  art.  18  do
referido  Protocolo  Facultativo  estão  os  deveres  dos  Estados-Partes  de  “garantir  a
independência funcional dos mecanismos preventivos nacionais bem como a independência
de  seu  pessoal”  (18.1)  e  “tornar  disponíveis  todos  os  recursos  necessários  para  o
funcionamento dos mecanismos preventivos nacionais” (18.3);

Considerando que a independência do Mecanismo significa que o órgão deve ser capaz de
atuar sem interferências das autoridades do Estado, o que deve ser garantido por medidas
que  assegurem  que  tais  órgãos  contem  com  os  meios  humanos  e  financeiros  e  as
prerrogativas legais para cumprir de forma eficaz sua função sem sofrer interferências por
parte do Poder Público;

1 Nota técnica - Parâmetros para a criação de mecanismos estaduais de prevenção à tortura. Associação
para a Prevenção da Tortura (APT), Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventu-
de (Asbrad), Conectas Direitos Humanos, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Públi-
ca de SP, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital – Inclusão Social, MP/SP, Pastoral Car-
cerária,  Procuradoria Federal  dos Direitos do Cidadão – MPF, Central de Cooperativas Unisol Brasil,
2017.
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Considerando que o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura (SPT) reitera esse
entendimento nas “Diretrizes relativas aos mecanismos nacionais de prevenção”2, ao dispor
que “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”; 

Considerando que também os membros dos mecanismos estaduais de prevenção à tortura
precisam ser independentes das autoridades do Estado, tanto na esfera pessoal, institucional
e profissional3;

Considerando que essa normativa informa o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura (Lei  Federal  nº 12.847/2013),  bem como o Sistema Estadual  sergipano (Lei  nº.
8.135/2016),  que  também  preveem,  respectivamente,  que  os  Mecanismos  Nacional  e
Estadual devem ter atuação independente, imparcial e universal;

Considerando que a Lei Estadual nº. 8.135/2016 é expressa ao assegurar ao Mecanismo e
aos  seus  membros “os  recursos  orçamentários,  financeiros,  materiais  e  humanos  que
assegurem o exercício de seus mandatos, nomeadamente a realização de visitas periódicas e
regulares a lugares onde se encontrem pessoas privadas da liberdade, em todas as unidades
de custódia ou internação de Sergipe” (art. 8º, II);

Considerando que a  Lei  Estadual  nº.  8.135/2016,  prevê que o Comitê e  o  Mecanismo
integram a  Secretaria  da  Mulher,  da  Inclusão  e  Assistência  Social,  do  Trabalho  e  dos
Direitos Humanos – SEIDH (atual Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social -
SEIAS) (art. 1º), a quem cabe o custeio e a manutenção do CEPCT e do MEPCT  (art. 11),
ficando a cargo do Governador do Estado “expedir os atos indispensáveis à aplicação ou
execução  desta  Lei,  bem  como  promover  as  medidas  necessárias  à  efetivação  dos
procedimentos  orçamentários  e  financeiros,  correspondentes,  correndo  as  respectivas
despesas à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do Estado” (art. 9º),
bem como que  “A Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, a Secretaria de Estado da
Fazenda – SEFAZ, e a SEIDH, devem dar o apoio técnico, administrativo e financeiro
necessário ao funcionamento do MEPCT/SE” (art. 10);

2 https://undocs.org/pdf?symbol=es/CAT/OP/12/5

3 Nota técnica - Parâmetros para a criação de mecanismos estaduais de prevenção à tortura. Associação
para a Prevenção da Tortura (APT), Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventu-
de (Asbrad), Conectas Direitos Humanos, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Públi-
ca de SP, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital – Inclusão Social, MP/SP, Pastoral Car-
cerária,  Procuradoria Federal  dos Direitos do Cidadão – MPF, Central de Cooperativas Unisol Brasil,
2017.
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Considerando que o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura, em visita realizada
ao  Brasil  no  período  de  19  a  30  de  outubro  de  2016  alertou  expressamente  para  a
necessidade de que o Estado proveja 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 »4 (grifo nosso) 

Considerando que, em 6 de setembro de 2016, foi encaminhada ao Governador de Sergipe
a  Recomendação  nº  001/2016  pela  Comissão  Estadual  da  Verdade,  para  que  fossem
“adotadas providências necessárias à efetiva implementação do Comitê e Mecanismo de
Combate à Tortura (CEPCT/SE e MEPCT/SE) criados pela Lei Estadual nº 8.135/2016,
conforme disposto no art. 13 da referida lei”5;

Considerando que o Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade “Paulo Barbosa de
Araújo” (2020) emitiu recomendação expressa ao Governo do Estado de Sergipe para que
“implemente o  Comitê  Estadual  de  Prevenção  e  Combate  à  Tortura  (CEPCT/SE)  e  o
Mecanismo  Estadual  de  Prevenção  e  Combate  à  Tortura  do  Estado  de  Sergipe
(MEPCT/SE),  com  peritos  adequadamente  remunerados  e  protegidos
institucionalmente,  que  adotem  todas  as  medidas  necessárias  para  coibir  a  prática  da
tortura, em todos os níveis, monitorando esses acontecimentos, avaliando constantemente a
eficácia  das  políticas  de  prevenção  e  adotando,  sempre,  a  partir  da  ação  dos  órgãos
competentes todas as providências legais previstas para esses casos”;

Considerando,  portanto,  que  é  obrigação  do  Estado  de  Sergipe  assegurar  que  as
competências  e  as  prerrogativas do Mecanismo estadual  se ajustem aos  dispositivos do
Protocolo  Facultativo  da  Convenção  das  Nações  Unidas  Contra  a  Tortura,  tornando
disponíveis todos os recursos necessários para o seu funcionamento e garantindo ao órgão e
aos seus membros independência funcional;

4 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

5  Comissão Estadual da Verdade "Paulo Barbosa de Araújo" Sergipe :Relatório Final / Andréa Depieri
de Albuquerque Reginato e Gilson Sérgio Matos Reis (organizadores). – Aracaju : Editora Diário Oficial
do Estado de Sergipe - Edise, 2020.
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Considerando,  desta  forma,  o  Poder  Público deve adotar  todas as  providências para  o
cumprimento  dessa  obrigação  legal,  expedindo  os  atos  indispensáveis  à  sua  execução,
inclusive  promovendo  as  medidas  necessárias  à  efetivação  dos  procedimentos
orçamentários e financeiros correspondentes para garantir a dotação orçamentária própria e
adequada ao funcionamento do mecanismo, bem como promovendo as iniciativas de lei e
atos administrativos que se mostrem necessários para previsão de adequada remuneração
aos 3 cargos de peritos do Mecanismo estadual criado pela lei 8.135/2016;

Considerando  que são  despesas  mínimas  que devem ser  consideradas  no momento  de
colocar em funcionamento um Mecanismo de prevenção à tortura e elaborar seu orçamento:
remuneração  dos  membros  do  Mecanismo  Estadual  de  Prevenção  à  Tortura,
disponibilização  de  assistentes  administrativos,  despesas  necessárias  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,  papel  /  materiais  de  papelaria  e  escritório,  água  e  energia  elétrica,
despesas  para  publicação  de  relatórios,  impressão  dos  relatórios  de  visitas  e  relatórios
anuais e envio por correio6;

Considerando que apesar das especificidades e prerrogativas de permanência no cargo dos
membros  dos  Mecanismos  estaduais,  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 brasileiro7;

Considerando que, dessa 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 (devidamente remunerados),
tal como já ocorre nos Estados em que os Mecanismos foram efetivamente implantados
(Rio de Janeiro - 6 cargos em comissão criados pela Resolução no. 74 de 27 de abril 2011,
Pernambuco - 6 cargos em comissão criados pela Lei 14.863/2012 - regulamentados pelo
Decreto 41.460 de 30 de janeiro de 2015 e Rondônia - 3 cargos em comissão criados pela
Lei 3.784 de 05 de abril de 2016) assim como no  Mecanismo Nacional (11 cargos em

6 Nota técnica - Parâmetros para a criação de mecanismos estaduais de prevenção à tortura. Associação
para a Prevenção da Tortura (APT), Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventu-
de (Asbrad), Conectas Direitos Humanos, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Públi-
ca de SP, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital – Inclusão Social, MP/SP, Pastoral Car-
cerária,  Procuradoria Federal  dos Direitos do Cidadão – MPF, Central de Cooperativas Unisol Brasil,
2017.

7 Idem, ibidem.
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comissão criados pela Lei 12.857 de 02 de setembro de 2013, regulamentados pelo Decreto
8.162 de 18 de dezembro de2013)8 ;

Considerando a  necessidade  de  que  sejam  adotadas  providências  administrativas  e
legislativas, de iniciativa do Poder Executivo Estadual de Sergipe, para garantir autonomia
institucional ao Comitê e ao Mecanismo Estadual, bem como independência funcional aos
membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura;

CONCLUEM  POR ENCAMINHAR A PRESENTE CARTA AO GOVERNADOR
DO ESTADO DE SERGIPE PARA QUE DÊ EFETIVO CUMPRIMENTO À LEI ES-
TADUAL 8.135/2016, QUE CRIA O COMITÊ E O MECANISMO ESTADUAL DE
PREVENÇÃO  E  COMBATE  À  TORTURA,  ATRAVÉS  DA  ADOÇÃO  DAS  SE-
GUINTES PROVIDÊNCIAS: 

1.  Deflagre novo processo de chamamento público para formação do Comitê Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura, composto por 13 membros, sendo 06 (seis) representantes
de órgãos do Poder Executivo Estadual e 07 (sete) de organizações da sociedade civil e con-
selhos de classes profissionais que tenham atividades relacionadas com a temática, através
da publicação de edital, como previsto no art. 3º da Lei 8.135/2016;

2. Garanta que o edital mencionado no item anterior preveja requisitos adequados à realida-
de das organizações da sociedade civil existentes e em funcionamento no Estado de Sergi -
pe, ao tempo em que também atendam a requisitos mínimos para que possam integrar o Co-
mitê Estadual, promovendo a devida interlocução com entidades e conselhos de classe pro-
fissionais que tenham atividades relacionadas com a temática e a ampla e tempestiva divul-
gação da convocação, de modo a viabilizar que venham a ocorrer candidaturas para as res-
pectivas vagas no Comitê e evitando que venha a se repetir o ocorrido em anos anteriores
(editais desertos);

3. Após a formação do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, auxilie esse ór-
gão a coordenar o primeiro processo de seleção dos membros do Mecanismo Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura (art.4º, XIII e art. 7º, Lei 8.135/2016), inclusive articulando
junto ao Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) e a Comitês Estadu-

8 Nota técnica - Parâmetros para a criação de mecanismos estaduais de prevenção à tortura. Associação
para a Prevenção da Tortura (APT), Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventu-
de (Asbrad), Conectas Direitos Humanos, Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Públi-
ca de SP, Promotoria de Justiça de Direitos Humanos da Capital – Inclusão Social, MP/SP, Pastoral Car-
cerária,  Procuradoria Federal  dos Direitos do Cidadão – MPF, Central de Cooperativas Unisol Brasil,
2017.
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ais já em atividade em outros Estados a realização de cursos de capacitação para os mem-
bros do Comitê Estadual de Sergipe;

4. Garanta que a composição do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura
conte com uma representação diversa de etnias e minorias representativas deste Estado, as -
sim como com equilíbrio de gênero, incluindo-se a diversidade sexual, nos termos do art.
18.2 do Protocolo Facultativo da ONU contra a Tortura (Decreto nº 6.085/2007);

5. Garanta que no processo de escolha dos peritos do Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura seja impedida a participação de funcionários que atuam no sistema de
segurança pública e no sistema de privação de liberdade e de medidas socioeducativas (a
exemplo dos que trabalham na sua administração, agentes penitenciários etc), nos termos do
art. 7º da Lei Estadual nº 8.135/2016, que trata de candidaturas que possam comprometer a
atuação independente, imparcial e universal do MEPCT/SE;

6. Adote providências administrativas e de iniciativa legislativa do Poder Executivo Estadu-
al de Sergipe para garantir autonomia institucional do Mecanismo Estadual, bem como in-
dependência funcional de seus membros, executando as medidas indispensáveis à efetiva-
ção  dos procedimentos  orçamentários  e  financeiros  correspondentes,  inclusive  mediante
previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de dotação orçamentária específica e adequada
para funcionamento do Mecanismo;

7. Adote as providências administrativas e/ou de iniciativa legislativa do Poder Executivo
Estadual de Sergipe para garantir adequada remuneração ao 3 (três) peritos do Mecanismo
Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, uma vez que os cargos a serem ocupados por
esses membros são cargos de provimento em comissão comumente previstos no ordena-
mento jurídico-administrativo brasileiro,  tal como já ocorre nos Estados de Pernambuco,
Rio de Janeiro e Rondônia, assim como no Mecanismo Nacional;

Aracaju, 14 de julho de 2021.

E-mail para assinar a carta: prse-prdc@mpf.mp.br
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