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MECANISMOS PREVENTIVOS NACIONAIS

INTRODUÇÃO
OBJETIVOS

COMPETÊNCIA
PROCESSO

Dr. Marco Mona

OBJETIVO
Art. 1o do Protocolo Facultativo:
“O objetivo do presente Protocolo é estabelecer um sistema de visitas regulares efetuadas 
por órgãos nacionais e internacionais independentes a lugares onde pessoas são privadas de 
liberdade, com a intenção de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes”

Deve estar refletido na legislação nacional de implementação do Protocolo

ELEMENTOS ESSENCIAIS
Visitas de caráter preventivo
Realizadas com regularidade
Que fazem parte de um sistema de visitas

CARÁTER PREVENTIVO DAS VISITAS
pilares:

Diálogo construtivo com as autoridades, baseado em recomendações detalhadas

Efeito disuasivo pelo controle e observação permanentes
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REGULARIDADE DAS VISITAS
A repetição  das  visitas  é  um elemento  essencial  de  um esquema de  visitas  de  caráter 
preventivo. Permite:

• estabelecimento  de  um  diálogo  permanente  de  cooperação  com  as 
autoridades

• determinar o progresso ou deterioramento das condições de detenção
• ajuda  a  proteger  os  detentos  pelo  seu  caráter  disuasivo,  protegê-los  de 

represálias 

SISTEMA DE VISITAS 
O funcionamento dos mecanismos internacionais e nacionais deve formar um SISTEMA 

Deve haver comunicação, colaboração e coordenação

COMPETÊNCIA
Art. 19:
Examinar regularmente o tratamento de pessoas privadas de sua liberdade
Fazer recomendações às autoridades relevantes 
Submeter propostas e comentários sobre legislação existente ou em projeto

proativo / preventivo, não só reação a queixas individuais 
base: direitos humanos

COMPETÊNCIA ACRESCIDA
Os Estados podem criar ou designar um mecanismo com competência mais ampla do que 
aquela prevista no Protocolo 

Por exemplo, um mecanismo que combine a função de visitas preventivas junto com a de 
processar judicialmente queixas individuais

Desvantagens:  dificultar  o  diálogo  construtivo  entre  o  MPN  e  os  funcionários 
governamentais; detentos e funcionários podem mostrar-se relutantes a falar se temerem 
que  sua identidade  ou informação poderá  ser  usada  publicamente  num processo;  carga 
excessiva de trabalho suplementar
Vantagem:  a  faculdade  do  MPN  iniciar  um  processo  formal  como  consequência  de 
denúncias individuais, pode servir como estímulo prático para que as autoridades levem 
mais a sério sua atuação
Balanço entre os dois: MPN pode incluir entre suas recomendações ao órgão de persecução 
competente que investigue um caso individual determinado
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A implementação no Brasil do Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura
Seminário “A Prevenção da Tortura na Prática”

Se a mesma instituição atuar como MPN e receptor de denúncias individuais, recomendável 
clara  divisão  interna  das  funções,  divisão  administrativa,  escritórios  independentes, 
funcionários separados
O MPN não pode acumular competências que não tenham como objetivo promover os 
direitos humanos de detentos, como redução de orçamento

GARANTIAS E PODERES
• Art. 20 Protocolo:

– escolha dos lugares para visitar
– acesso a todas as instalações de todos os locais de detenção
– acceso a informações
– entrevistas privadas
– visitas sem aviso prévio

TODA  E  QUALQUER  VISITA  QUE  UM  MPN  REALIZE  A  UM  LOCAL  DE 
DETENÇÃO  ESTARÁ  SUJEITA  ÀS  GARANTIAS  PRESCRITAS  NO  PROTOCOLO

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ROTULAR A VISITA COMO UMA VISITA SOB O 
PROTOCOLO OU NÃO

LOCAIS DE DETENÇÃO
Todos os lugares de detenção
- não só prisões e delegacias policiais
- centros de detenção de imigrantes
- Instituições militares e do serviço secreto
- instituições psíquiatricas
- lugares de detenção não oficiais

PROCESSO PARA DETERMINAÇÃO DO MPN

• Inclusivo
– Tem que  incluir  governo,  a  sociedade  civil,  as  instituições  nacionais  de 

direitos humanos, outras organizações que trabalham com detentos
• Transparente

– Tornar público o processo e os critérios, métodos e razões que levam para a 
decisão final

• Bem-informado
– Iniciar com um inventário de todas as instituições no país que estão fazendo 

visitas ou que tem a autorização de visitar lugares de detenção
– Informações básicas sobre lugares de detenção do país
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INFORMAÇÕES PARA O PROCESSO
• Inventário
• Inclui para cada mecanismo de visita existente:

– os lugares que pode visitar
– estrutura e independência
– poderes e proteção 
– orçamento  e meios humanos e materiais 
– frequência das visitas

• fatos básicos sobre o sistema
-     definição extensa de “lugares de detenção”
– quantidade, tamanho , tipo, e localização dos lugares de detenção
– composição da populaçao detida

QUESTÕES GERAIS

• Mecanismo novo o existente?
• mecanismo unico o multiple?
• meios financieiros e humanos

– com qual frequência vai ser possível visitar cada lugar de detenção?
• membros

– tamanho, tipo de experiências, diversidade

• Independência
– independente do governo e do poder judicial
– base na legislação nacional ou na constituição
– membros e pessoal independente
– procedimento de nomeação e destituição
– Duração do mandato fixa com motivos de destituição limitados
– independência financeira 

• proteções
– Imunidade dos membros individuais
– Proteção das informações confidenciais
– Proteção de detentos e outros contra represálias 

• efeito das recomendações
• relatórios públicos (ou confidenciais)
• comunicação e colaboração com o Subcomitê Internacional 
• ATENÇÃO : A CRIAÇÃO DE UM MPN NUNCA DEVERÁ SERVIR COMO 

PRETEXTO  PARA  EXCLUIR  OUTROS  MECANISMOS  (ONGs  etc.)  DE 
SEGUIREM COM SEU TRABALHO DE MONITORAMENTO
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LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL PROTOCOLO FACULTATIVO 
DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA EN AMÉRICA LATINA

Dr. Mario Luis Coriolano

Esquema de la Presentación

1. Tendencias generales en la región
2. Designación de una instancia existente (excepción) – Costa Rica
3. Procesos – México y Paraguay 
4. Modelos “mixtos” – Perú y Paraguay
5. Nuevos mecanismos en Estados Federales – México y Argentina
6. Foro regional MERCOSUR

1. Algunas tendencias positivas en la región
• procesos 
• modelos 

1.1 Tendencias proceso 

• Plurales - participación de actores relevantes, incluyendo la sociedad civil

• Foros públicos de debate

• Establecimiento de grupos de trabajo

1.2 Tendencias modelos

• Mecanismos “mixtos”
(instituciones públicas y de la sociedad civil)

• Creación de nuevos mecanismos 
(aprovechando coyuntura que ofrece el Protocolo para asegurar que el mismo tenga 

un valor agregado)    
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2. Designación de una instancia existente : COSTA RICA

• Defensoría de los Habitantes

• Excepción a la tendencia general en la región (no en Europa)

• única “formalmente” designada en la región (a nivel nacional, pendiente informar a 
NNUU)

2.1 COSTA RICA - Ventajas
• Mandato constitucional

• Práctica de visitas establecida

• Infraestructura existente

• Institución goza de legitimidad pública
•

2.2 COSTA RICA – Desafíos del proceso
• Designación por decreto presidencial 

– medida provisional 
– hasta la aprobación de legislación

• Consulta limitada al ámbito gubernamental

• Debate público pendiente
•

2.3 COSTA RICA – Desafíos del modelo
• Recursos

– más recursos necesarios
– autonomía presupuestaria

• Doble rol (¿incompatible?) 
– denuncia de casos individuales y 
– monitoreo y dialogo preventivo

• Participación de la sociedad civil
– ¿Consejo Asesor?

A implementação no Brasil do Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura
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3. Procesos
• México
• Paraguay

3.1 MÉXICO – descripción del proceso
• 4 foros públicos (2005 – 2007), en distintas regiones del país
• Convocados por OACNUDH en México, con Cancillería
• Para dar a conocer el Protocolo y debatir modelos MNP 

3.2 MÉXICO – Ventajas del proceso
• Convocatoria a actores relevantes
• Espacio y tiempo para analizar
• Estrategia para evitar polarización de posiciones (todos quieren ser MNP): 

– Primero concentrar en rol y contenido del MNP, logrando consensos
– En base a estos consensos, considerar “ubicación institucional” 

3.3 MÉXICO – Desafíos del proceso
• Tiempos: atraso en el diseño institucional

– Miedo a enfrentar
– Demorado por proceso electoral 2006
– Difícil lograr aprobación de ley antes del 22 junio (decreto presidencial – 

probable medida temporal)

• Toma de decisión oficial:
– Proceso no liderado por decidores políticos nacionales (sino por la NNUU)
– Asegurar que consensos logrados sean tomados en cuenta  
– Evitar que sea sólo un proceso de legitimación
– Federalismo - consulta con los estados

3.4 PARAGUAY – descripción del proceso 
• Foro público en noviembre de 2006

• Convocado por Cancillería, CODEHUPY (Coordinadora ONG) y APT

• Durante visita oficial de Manfred Nowak,  Relator NNUU sobre la Tortura

3.5 PARAGUAY – Ventajas  del proceso
• Foro eligió grupo de trabajo interinstitucional (estado y sociedad civil) 
• Cada sector nombró a representantes, eligiendo a 13 miembros por consenso
• Lugar de encuentro del grupo es del estado (Senado) y secretaría del grupo es de la 

sociedad civil (CODEHUPY)
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3.5 PARAGUAY – Ventajas del proceso cont.

• Se reúnen una vez por semana 
• En base a análisis de entidades existentes, concluyeron que hace falta nueva entidad
• Segundo foro para dar a conocer propuesta de MNP previsto para fin de mayo 2007

3.6 PARAGUAY – Desafíos del proceso
• Logar  aprobación  de  proyecto  de  ley  por  el  Congreso  antes  del  22  de  junio 

(probable)
• Establecimiento de una nueva entidad autónoma

4. Modelos “mixtos”
• Perú
• Honduras

4.1 PERÚ – descripción del modelo

• 5 ONG conformaron un grupo de trabajo

• Decidieron proponer un modelo “mixto”:
– Defensoría del Pueblo
– Vía formal de participación de las ONG

• Propuesta actualmente bajo estudio del ejecutivo

4.2 HONDURAS – descripción del proceso
• Proceso liderado por ONG nacional 

(Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura) 
– convocó foro de trabajo (marzo 2006)
– conformó un grupo de trabajo

4.3 HONDURAS – descripción del modelo 

• Trabajo en dos vías paralelas:
– Incorporar  elementos  del  Protocolo  en  proceso  de  reforma  de  ley 

penitenciaria

– Propuesta de MNP: designación de instancias existentes (Comisión Nacional 
de  Derechos  Humanos,  Fiscalía,  ONG,  etc.)  con  alguna  instancia 
coordinadora   
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5. Nuevos mecanismos en Estados Federales

• México
• Argentina

5.1 MÉXICO – descripción del modelo
• Modelo “mixto” con 3 componentes existentes para hacer visitas:

– Comisión Nacional de Derechos Humanos
– Comisiones de Derechos Humanos en todos los estados de la República y el 

Distrito Federal 
– ONG

• Creación de un nuevo Consejo para la Prevención de la Tortura
– Función principal es asegurar que el sistema existente funcione mejor… 
– Rol de coordinación: crear coherencia en sistema de visitas (metodología, 

estándares, etc.)
– Rol de incidencia: propuestas de reformas, informes, etc. 
– Rol de fiscalización: asegurar que cada componente esté en línea de OPCAT 

5.2 MÉXICO – Ventajas del modelo
• Asegurar mayor cobertura de visitas en país de amplia extensión geográfica
• Aprovechar y mejorar infraestructura y práctica existente
• Evitar duplicación de funciones 

5.4 MÉXICO – Desafíos del modelo
• No todos los componentes cumplen con los requisitos del OPCAT (independencia, 

etc.)
• Federalismo - competencia de un nuevo Consejo para intervenir en actuación de 

entidades autónomas (incluyendo la CNDH)  

5.4 ARGENTINA – descripción del proceso y modelo
• Ministerio de Justicia redactó anteproyecto de ley, con consulta limitada  
• Contempla creación de un nuevo Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
• Compuesta por 10 miembros y secretariado
• Con “delegaciones” en cada provincial

5.5 ARGENTINA – Ventajas del modelo
• Aprovecha la coyuntura para crear nueva instancia:

– a medida del Protocolo  
– a la altura de las necesidades y circunstancias
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5.6 ARGENTINA – Desafíos del proceso y modelo
• Consulta inadecuada con autoridades provinciales y sociedad civil
• Independencia – previsto su establecimiento en el ámbito del Ministerio de Justicia 

federal 
• Federalismo – competencias del poder federal y de las provincias 
• Rol de entidades existentes – Procuración Penitenciaria, etc.

6. Encuentro regional MERCOSUR (Asunción, Paraguay, 29 mayo 2007)

• Sobre la puesta en práctica del Protocolo Facultativo en la región
• En  el  marco  de  la  Reunión  de  Altas  Autoridades  de  Derechos  Humanos  del 

MERCOSUR (RAADH)
• Convocan Cancillería de Paraguay, CODEHUPY y APT
• Primer encuentro regional sobre MNP a nivel mundial... 
• Oportunidad para aprender de buenas prácticas y buscar conjuntamente soluciones a 

desafíos.
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O MONITORAMENTO DE LUGARES DE DETENÇÃO NO BRASIL:
BALANÇO DE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS

Dr. Paulo de Mesquita Neto
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo

Locais de Privação da Liberdade 
PF 4/1 - Qualquer lugar sob sua (do Estado Parte) jurisdição e controle onde as pessoas 
são ou podem ser privadas de sua liberdade, que por força de ordem dada por autoridade 
pública, quer sob seu incitamento ou com sua permissão ou concordância (doravante 
denominados centros de detenção) 

Privação da Liberdade 
PF 4/2 - Privação da liberdade significa qualquer forma de detenção ou aprisionamento 
ou colocação de uma pessoa em estabelecimento público ou privado de vigilância, de 
onde, por força de ordem judicial, administrativa ou de outra autoridade, ela não tem 
permissão para ausentar-se por sua própria vontade 

Lugares de Detenção no Brasil
Prisões e penitenciárias
Unidades para adolescentes em conflito com a lei
Instituições psiquiátricas
Monitoramento de Lugares de Detenção no Brasil
PODER JUDICIÁRIO
 Juízes da Execução Penal
MINISTÉRIO PÚBLICO
Promotores Públicos
DEFENSORIA PÚBLICA
Defensores Públicos
PODER LEGISLATIVO
Comissões de Direitos Humanos
Comissões Parlamentares de Inquérito
PODER EXECUTIVO
Ministério da Justiça
Secretaria Nacional de justiça
Departamento Penitenciário Nacional
PODER EXECUTIVO
Órgãos da Segurança Pública
Órgãos da Administração Penitenciária
Órgãos do Sistema Sócio-educativo
 Corregedorias
Ouvidorias

CONSELHOS
A implementação no Brasil do Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura
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Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
Conselhos Penitenciários
Conselhos da Comunidade
Conselho  Nacional  e  Conselhos  Estaduais  e  Municipais  de  Defesa  dos  Direitos 
Humanos
Conselho  Nacional  e  Conselhos  Estaduais  e  Municipais  de  Defesa  dos  Direitos  da 
Criança
Conselhos Tutelares
SOCIEDADE CIVIL
Pastoral Carcerária
Associação dos Cristãos pela Abolição da Tortura
Grupo Tortura Nunca Mais
Conselho Federal de Psicologia
Ordem dos Advogados do Brasil
Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional
Movimento Nacional de Direitos Humanos
Org. de Defesa dos Direitos Humanos
Org. de Defesa dos Direitos da Criança

Pontos Fortes

Instrumentos Internacionais
Constituição e Legislação
Propostas, Programas, Planos de Ação
Pluralidade de Organizações
 Governo e Sociedade

Pontos Fracos

Conceito de tortura
Aplicabilidade do conceito de tortura

Vontade política
Políticas públicas
Gestão de recursos
Competência técnica
Dados e informações
Independência / Governo

A implementação no Brasil do Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura
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Problemas no Monitoramento
Irregularidade
Limitações
Parcialidade
Reatividade
Foco em incidentes
Incapaz de orientar prevenção

DESAFIOS  E  SOLUÇÕES  PARA  A  INSTITUIÇÃO  DE  MECANISMOS 
PREVENTIVOS  NACIONAIS  NO  BRASIL:  ESTRUTURA  FEDERATIVA, 
DIMENSÃO TERRITORIAL E COORDENAÇÃO

DESAFIOS GERAIS

Regularidade
Amplitude
Universalidade
Pró-atividade
Foco em problemas
Capacidade de orientar prevenção

DESAFIOS ESPECÍFICOS

Estrutura Federativa
Dimensão Territorial
Coordenação

PRINCÍPIOS DE PARIS

Fundamentação legal
Garantias de independência e pluralismo
Composição: representatividade e efetividade
Mandato determinado
Recursos: equipe e estrutura própria e adequada
Transparência

COORDENAÇÃO

Organização Nacional
para Prevenção da Tortura

Princípios de Paris 

ESTRUTURA FEDERATIVAA implementação no Brasil do Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura
Seminário “A Prevenção da Tortura na Prática”
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Organizações nos Estados e Municípios/Localidades

Flexibilidade  na  criação  e  fortalecimento  de  mecanismos  de  prevenção  estaduais  e  
municipais/locais 

DIMENSÃO TERRITORIAL

Foco em lugares de detenção onde a tortura é generalizada e a impunidade sistemática

Foco em fatores de risco e de proteção

Cooperação União, Estados, Municípios

A implementação no Brasil do Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura
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PROTOCOLO FACULTATIVO 
DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA

Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES

Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en
su Resolución 77/199, de 18 de diciembre de 2002

Entrada en vigor: 22 de junio, 2006

Preámbulo
Los Estados Partes en el presente Protocolo,
 
Reafirmando que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están 
prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos,
 
Convencidos de la necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(en adelante denominada la Convención) y de fortalecer la protección de las personas 
privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes,
 
Recordando que los artículos 2 y 16 de la Convención obligan a cada Estado Parte a tomar 
medidas efectivas para prevenir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes en todo territorio bajo su jurisdicción,
 
Reconociendo que los Estados tienen la responsabilidad primordial de aplicar estos 
artículos, que el fortalecimiento de la protección de las personas privadas de su libertad y el 
pleno respeto de sus derechos humanos es una responsabilidad común compartida por 
todos, y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen las 
medidas nacionales,

Recordando  que  la  prevención  efectiva  de  la  tortura  y  otros  tratos  o  penas  crueles, 
inhumanos  o  degradantes  requiere  educación  y  una  combinación  de  diversas  medidas 
legislativas,  administrativas,  judiciales  y  de  otro  tipo,
 
Recordando  también  que  la  Conferencia  Mundial  de  Derechos  Humanos  declaró 
firmemente que los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante todo en la 
prevención y pidió que se adoptase un protocolo facultativo de la Convención destinado a 
establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención,

A implementação no Brasil do Protocolo Facultativo à Convenção da ONU contra a Tortura
Seminário “A Prevenção da Tortura na Prática”

17



Convencidos de que la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede fortalecerse por medios no 
judiciales de carácter preventivo basados en visitas periódicas a los lugares de detención, 
 
Acuerdan lo siguiente:

Parte I
Principios generales

Artículo 1

El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de 
órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren 
personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 2

1. Se establecerá un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura (en adelante denominado 
el Subcomité para la Prevención) que desempeñará las funciones previstas en el presente 
Protocolo.

2.    El Subcomité para la Prevención realizará su labor en el marco de la Carta de las 
Naciones Unidas y se guiará por los propósitos y principios enunciados en ella, así como 
por las normas de las Naciones Unidas relativas al trato de las personas privadas de su 
libertad.

3. Asimismo, el Subcomité para la Prevención se guiará por los principios de 
confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad.

4. El Subcomité para la Prevención y los Estados Partes cooperarán en la aplicación del 
presente Protocolo.

Parte II
El Subcomité para la Prevención

Artículo 5

1. El Subcomité para la Prevención estará compuesto de diez miembros. Una vez que se 
haya registrado la quincuagésima ratificación del presente Protocolo o adhesión a él, el 
número de miembros del Subcomité para la Prevención aumentará a veinticinco.
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2. Los miembros del Subcomité para la Prevención serán elegidos entre personas de gran 
integridad moral y reconocida competencia en la administración de justicia, en particular en 
materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias 
que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad.

3. En la composición del Subcomité para la Prevención se tendrá debidamente en cuenta 
una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes 
formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes.

4. En esta composición también se tendrá en cuenta la necesidad de una representación 
equilibrada de los géneros sobre la base de los principios de igualdad y no discriminación.

5. El Subcomité para la Prevención no podrá tener dos miembros de la misma nacionalidad.

6. Los miembros del Subcomité para la Prevención ejercerán sus funciones a título 
personal, actuarán con independencia e imparcialidad y deberán estar disponibles para 
prestar servicios con eficacia en el Subcomité para la Prevención.

Parte III
Mandato del Subcomité para la Prevención

Artículo 11

El mandato del Subcomité para la Prevención será el siguiente:

a) Visitar los lugares mencionados en el artículo 4 y hacer recomendaciones a los Estados 
Partes
en cuanto a la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros 
tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes;

b) Por lo que respecta a los mecanismos nacionales de prevención:

i) Asesorar y ayudar a los Estados Partes, cuando sea necesario, a establecerlos;

ii) Mantener contacto directo, de ser necesario confidencial, con los mecanismos nacionales 
de prevención y ofrecerles formación y asistencia técnica con miras a aumentar su 
capacidad;
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iii) Ayudar y asesorar a los mecanismos nacionales de prevención en la evaluación de las 
necesidades y las medidas destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de su 
libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

iv) Hacer recomendaciones y observaciones a los Estados Partes con miras a reforzar la 
capacidad y el mandato de los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) Cooperar, para la prevención de la tortura en general, con los órganos y mecanismos 
pertinentes de las Naciones Unidas así como con instituciones u organizaciones 
internacionales,
regionales y nacionales cuyo objeto sea fortalecer la protección de todas las personas contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 12

A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda cumplir el mandato establecido en el 
artículo 11, los Estados Partes se comprometen a:

a) Recibir al Subcomité para la Prevención en su territorio y darle acceso a todos los 
lugares de detención definidos en el artículo 4 del presente Protocolo;

b) Compartir toda la información pertinente que el Subcomité para la Prevención solicite 
para evaluar las necesidades y medidas que deben adoptarse con el fin de fortalecer la 
protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes;

c) Alentar y facilitar los contactos entre el Subcomité para la Prevención y los mecanismos 
nacionales de prevención;
 
d) Examinar las recomendaciones del Subcomité para la Prevención y entablar un diálogo 
con éste sobre las posibles medidas de aplicación.

Artículo 13

1. El Subcomité para la Prevención establecerá, primeramente por sorteo, un programa de 
visitas periódicas a los Estados Partes para dar cumplimiento a su mandato de conformidad 
con el artículo 11.

2. Tras celebrar las consultas oportunas, el Subcomité para la Prevención notificará su 
programa a los Estados Partes para que éstos puedan, sin demora, adoptar las disposiciones 
prácticas necesarias para la realización de las visitas.
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3. Las visitas serán realizadas por dos miembros como mínimo del Subcomité para la 
Prevención. Estos miembros podrán ir acompañados, si fuere necesario, de expertos de 
reconocida experiencia y conocimientos profesionales acreditados en las materias a que se 
refiere el presente Protocolo, que serán seleccionados de una lista de expertos preparada de 
acuerdo con las propuestas hechas por los Estados Partes, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro de las Naciones Unidas 
para la Prevención Internacional del Delito. Para la preparación de esta lista, los Estados 
Partes interesados propondrán un máximo de cinco expertos nacionales. El Estado Parte de 
que se trate podrá oponerse a la inclusión de un determinado experto en la visita, tras lo 
cual el Subcomité para la Prevención propondrá el nombre de otro experto.

4. El Subcomité para la Prevención, si lo considera oportuno, podrá proponer una breve 
visita de seguimiento después de la visita periódica.

Artículo 14

1. A fin de que el Subcomité para la Prevención pueda desempeñar su mandato, los Estados 
Partes en el presente Protocolo se comprometen a darle:

a) Acceso sin restricciones a toda la información acerca del número de personas privadas 
de su libertad en lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número 
de lugares y su emplazamiento;

b) Acceso sin restricciones a toda la información relativa al trato de esas personas y a las 
condiciones de su detención;

c) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 infra, acceso sin restricciones a todos los 
lugares de detención y a sus instalaciones y servicios;

d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, 
personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con 
cualquier otra persona que el Subcomité para la Prevención considere que pueda facilitar 
información pertinente;

e) Libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las personas a las que desee 
entrevistar.

2. Sólo podrá objetarse a una visita a un determinado lugar de detención por razones 
urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o 
disturbios graves en el 7 lugar que deba visitarse, que impidan temporalmente la realización 
de esta visita. El Estado Parte no podrá hacer valer la existencia de un estado de excepción 
como tal para oponerse a una visita.
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Artículo 16

1. El Subcomité para la Prevención comunicará sus recomendaciones y observaciones con 
carácter confidencial al Estado Parte y, si fuera oportuno, al mecanismo nacional de 
prevención.

2. El Subcomité para la Prevención publicará su informe, juntamente con las posibles 
observaciones del Estado Parte interesado, siempre que el Estado Parte le pida que lo haga. 
Si el Estado Parte hace pública una parte del informe, el Subcomité para la Prevención 
podrá publicar el informe en su totalidad o en parte. Sin embargo, no podrán publicarse 
datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada.

3. El Subcomité para la Prevención presentará un informe público anual sobre sus 
actividades al Comité contra la Tortura.

4. Si el Estado Parte se niega a cooperar con el Subcomité para la Prevención de 
conformidad con los artículos 12 y 14, o a tomar medidas para mejorar la situación con 
arreglo a las recomendaciones del Subcomité para la Prevención, el Comité contra la 
Tortura podrá, a instancias del Subcomité para la Prevención, decidir por mayoría de sus 
miembros, después de que el Estado Parte haya tenido oportunidad de dar a conocer sus 
opiniones, hacer una declaración pública sobre la cuestión o publicar el informe del 
Subcomité para la Prevención.

Parte IV
Mecanismos nacionales de prevención

Artículo 17

Cada Estado Parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada 
en vigor del presente Protocolo o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos 
nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Los 
mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados mecanismos 
nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus 
disposiciones.

Artículo 18

1. Los Estados Partes garantizarán la independencia funcional de los mecanismos 
nacionales de prevención, así como la independencia de su personal.

2. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar que los expertos 
del mecanismo nacional de prevención tengan las aptitudes y los conocimientos 
profesionales 8requeridos. Se tendrá igualmente en cuenta el equilibrio de género y la 
adecuada representación de los grupos étnicos y minoritarios del país.
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3. Los Estados Partes se comprometen a proporcionar los recursos necesarios para el 
funcionamiento de los mecanismos nacionales de prevención.

4. Al establecer los mecanismos nacionales de prevención, los Estados Partes tendrán 
debidamente en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de 
promoción y protección de los derechos humanos.

Artículo 19

Los mecanismos nacionales de prevención tendrán como mínimo las siguientes facultades:

a) Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de 
detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su 
protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y 
las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas 
pertinentes de las Naciones Unidas;

c) Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de 
ley en la materia.

Artículo 20

A fin de que los mecanismos nacionales de prevención puedan desempeñar su mandato, los 
Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a darles:

a) Acceso a toda la información acerca del número de personas privadas de su libertad en 
lugares de detención según la definición del artículo 4 y sobre el número de lugares de 
detención y su emplazamiento;

b) Acceso a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su 
detención;

c) Acceso a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios;

d) Posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, 
personalmente o con la asistencia de un intérprete en caso necesario, así como con 
cualquier otra persona que el mecanismo nacional de prevención considere que pueda 
facilitar información pertinente;

e) Libertad para seleccionar los lugares que deseen visitar y las personas a las que deseen 
entrevistar;
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f) El derecho a mantener contactos con el Subcomité para la Prevención, enviarle 
información y reunirse con él.

Artículo 21

1. Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna 
contra una persona u organización por haber comunicado al mecanismo nacional de 
prevención cualquier información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u 
organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

2. La información confidencial recogida por el mecanismo nacional de prevención tendrá 
carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de 
la persona interesada.

Artículo 22
Las autoridades competentes del Estado Parte interesado examinarán las recomendaciones 
del mecanismo nacional de prevención y entablarán un diálogo con este mecanismo acerca 
de las posibles medidas de aplicación.

Artículo 23
 Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a publicar y difundir los 
informes anuales de los mecanismos nacionales de prevención.
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GARANTIAS DE FUNCIONAMENTO

INDEPENDÊNCIA

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS FINANCEIROS

Dr. Marco Mona

Protocolo Facultativo

« Os  Estados  Partes  deverão  garantir  a  independência  funcional  dos  mecanismos 
preventivos nacionais, bem como a independência de seu pessoal »
(art. 18, al. 1)

Princípios de Paris

Protocolo determina que se leve em conta no estabelecimento dos MPNs os Princípios 
relativos  ao  estatuto  das  instituições  nacionais  para  proteção  e  promoção  dos  DHs  - 
Princípios de Paris
(art. 18, al. 4)

Fundamentação Legal para a Independência

PRINCÍPIOS DE PARIS

A2.  “A instituição  nacional  disporá  de  um mandato  que  seja  o  mais  amplo  possível  , 
claramente  enunciado  em  um  texto  constitucional  ou  legislativo   que  estabeleça  sua 
composição e seu âmbito de competência”

Aspectos Chaves
A Norma Legal deverá prever:

• o processo e critério de nomeação de seus integrantes
• tempo de permanência no cargo
• competência
• poderes e garantias
• recursos financeiros
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Procedimento de Nomeação
Lei deve prever os princípios e procedimentos que regem a escolha dos membros do MPN. 
Incluir:

• método de nomeação
• crítérios de nomeação
• tempo de permanência no cargo
• imunidades e prerrogativas
• procedimentos de destituição do cargo

Procedimento de Nomeação
Opções

• criação de um órgão/grupo de trabalho para a escolha dos membros integrado por 
representantes da sociedade civil organizada

• comitê parlamentar que supervisione e administre o processo de consulta

Recursos Humanos
Habilidades e Conhecimento Profissional - Equipe Multidisciplinar

• Experiência relevante; diversidade de campos de conhecimento, profissões
• A lei instituidora deverá prever os diferentes tipos de habilidades e conhecimentos 

profissionais exigidos 

Independência de seus Membros 

Habilidades e conhecimentos profissionais relevantes

Independente das autoridades estatais, relação pessoal e institucionalmente

Recursos Humanos
“Os Estados Parte deverão tomar as medidas necessárias para assegurar que os peritos 
dos MPNs tenham as habilidades e o conhecimento profissional necessários.
Deverão  buscar  equilíbrio  de  gênero  e  representação  adequada  dos  grupos  étnicos  e  
minorias no país” 
(art. 18, al.2)

Permanência no Cargo
• Recomendável / razoável: 4\5 anos
• Alternar saída dos membros. Ex. Subcomitê Internacional
• Sólidas  garantias  de  permanência  no  cargo.  Procedimento  de  destituição  que 

forneça segurança aos membros
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Independência Administrativa

MPN deve ter autonomia
•  para escolher e contratar seus funcionários de apoio, com base em critérios e 

requisitos determinado pelo próprio MPN
• para estabelecer seu regulamento interno e procedimentos de funcionamento

Garantias e Imunidades
“Os membros do Subcomitê de Prevenção e dos mecanismos preventivos nacionais deverão 
ter reconhecidos os privilégios e imunidades necessárias ao exercício independente de suas 
funções” (art. 35)
Os membros dos MPNs, no exercício de suas funções devem gozar de:

• imunidade contra prisão e arresto de seus pertences pessoais
• imunidade contra o confisco de qualquer material ou documentos de trabalho
• não interferência nas comunicações
• durante ou após a saída do cargo, imunidade contra toda ação judicial por qualquer 

ato, oral ou escrito, realizado no cumprimento de suas funções como MPN

Independência Financeira
“Os Estados Partes se comprometem a tornar disponíveis todos os recursos necessários para 
o funcionamento dos MPNs” (art. 35, al. 3)

Princípios de Paris: “A instituição Nacional disporá de uma infraestrutura apropriada para o 
bom desempenho de suas funções, e em particular, de fundos suficientes. (...) a fim de que a 
instituição  seja  autônoma  em  relação  ao  governo,  e  não  esteja  sujeita  a  um  controle 
financeiro que possa afetar sua independência” (B2)

Assim,

A lei de instituição do MPN deverá especificar a fonte e a natureza dos recursos que serão 
reservados aos mecanismos; e o processo de elaboração do orçamento anual

• Recomendável que conte com orçamento próprio
• Prestação de contas: relatórios financeiros públicos e periódicos, e auditoria anual 

independente
• Como determinar o valor do orçamento apropriado? Número e tipos de locais de 

detenção, densidade da população carcerária, distância que se deve recorrer para 
realização  das  visitas,  número  de  membros  e  pessoal  de  apoio,  especialistas 
externos

Informações Privilegiadas
“Informações confidenciais obtidas pelos MPNs deverão ser privilegiadas. Nenhum dado 
pessoal deverá ser publicado sem o consentimento expresso da pessoa em questão” (art. 
21, al. 2)

Salvaguarda para assegurar o direito à privacidade dos  indivíduos
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ESTRUTURA DOS MECANISMOS

PREVENTIVOS NACIONAIS

CRIAR MECANISMO NOVO OU DESIGNAR EXISTENTE?

Dr. Marco Mona

Art. 17 Protocolo Facultativo:
“Cada Estado Parte  manterá,  designará ou estabelecerá (...)  um ou mais  mecanismos 
preventivos nacionais independentes para a prevenção da tortura em nível doméstico (...)”

Assim...
• O Protocolo não prevê uma forma que os MPNs devem seguir

• Cada Estado Parte poderá elegir a estrutura que melhor convenha a seu contexto 
político e geográfico

• Faculdade de designar mecanismos existentes ou criar novos. Único para todo país 
ou vários por região ou tipo de instituição

Mecanismo novo ou existente?
– alguns Estados favorecem uma entidade nova:

• Suíça, Alemanha, Argentina e outros

– outros consideram utilizar instituições existentes com mudanças legislativas 
e nos meios:

• Republica  Checa,  Reino  Unido,  Estônia,  Polônia,  Dinamarca, 
Paraguai e outros

– alguns  estão  pensando  numa  combinação  de  instituições  novas  e  já 
existentes

• Nova-Zelândia, México e outros 
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QUESTÕES A SEREM CONSIDERADAS:
1. Estabelecimento de um novo mecanismo permite que no momento de sua criação se 
estipule sua competência, garantias de independência e prerrogativas, de forma precisa e 
expressamente formuladas para cumprir com todos os requisitos previstos no Protocolo.

Seria possível alcançar os mesmos resultados do ponto de vista jurídico e político se 
fosse nomeado um mecanismo existente?

2. Já existe algum órgão que por sua trajetória e independência institucional goze de maior 
credibilidade que um hipotético mecanismo novo?

3. Conduzir uma análise das práticas de trabalho dos grupos de visita existentes.
Como  os  detentos,  seus  familiares,  funcionários  avaliam  seu  funcionamento? 

Produz resultados efetivos ou não?
Suas práticas  de trabalho,  competência  e garantias estão em consonância  com a 

prescrição do Protocolo

4. O mecanismo existente conta com uma equipe multidisciplinar?

Seus integrantes possuem as aptidões, conhecimentos profissionais e diversidades exigidos 
para funcionar como MPN?

Caso  negativo,  seria  mais  fácil  incorporar  tais  elementos  ou  criar  um  novo 
mecanismo que incorpore tais características?

Designação de Mecanismo Existente

• REQUER  ANÁLISE  DETALHADA E  EXAUSTIVA:  COMPETÊNCIA, 
FUNÇÕES, PODERES, INDEPENDÊNCIA, INTEGRANTES, GARANTIAS.

• TODOS SEUS ASPECTOS DEVEM ESTAR EM CONSONÂNCIA COM 
OS REQUISITOS PRESCRITOS NO PROTOCOLO

Múltiplos Mecanismos
Art 17: “ (...) Mecanismos estabelecidos através de unidades descentralizadas poderão ser 
designados como mecanismos preventivos nacionais para os fins do presente Protocolo se  
estiverem em conformidade com suas disposições”
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Múltiplos Mecanismos
Previsão em razão de Estados Federais

Designação de mecanismos descentralizados ou limitados a certa área geográfica

Coordenação entre os Múltiplos Mecanismos
Atenção!
Assegurar que TODOS os locais de detenção estejam sob a esfera de atuação de ao menos 
um dos vários MPNs
Assegurar que cada MPN seja formado por profissionais qualificados, com habilidades e 
experiência exigidas e que goze de todos os poderes e garantias estabelecidas no Protocolo

Possíveis Modelos
1a opção:
Um MPN federal unificado

• somente o governo central poderia legislar sobre o MPN e nomeá-lo, ou
• o MPN estaria sob a competência dos governos centrais e estaduais conjuntamente, 

de acordo com sua competência constitucional
2a opção:
Sistema com múltiplos mecanismos:

• O  governo  federal  e  cada  governo  estadual  nomearão  e  legislarão  sobre  seus 
respectivos MPNs de acordo com sua esfera de competência, ou

• MPNs complementares, 1 MPN federal e 1 MPN unificado estabelecido por todos 
os governos regionais conjuntamente

Coordenação entre os Múltiplos Mecanismos
• Os MPNs formam um “SISTEMA”
• Necessário estabelecer alguma forma de coordenação em nível nacional
• MPNs e Subcomitê Internacional devem formar conjuntamente um “sistema global 

de visitas”

Coordenação 
Opções:

• Um único MPN descentralizado geograficamente (com delegações regionais, p.ex) 
porém com administração centralizada

• Múltiplos MPNs com um órgão de coordenação central
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ANEXO I

LEI Nº 9.455, DE 07 DE ABRIL DE 1997  

Define os crimes de tortura e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou 
grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal 
ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a 
sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não 
resultante de medida legal.

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou 
apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.

§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 
quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de oito a dezesseis anos.

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I - se o crime é cometido por agente público;

II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou 
maior de 60 (sessenta) anos;(Redação da LEI No 10.741/ 1º.10. 2003)
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III - se o crime é cometido mediante seqüestro.

§ 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição 
para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

§ 6º O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

§ 7º O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o 
cumprimento da pena em regime fechado.

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em 
território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob 
jurisdição brasileira.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revoga-se o art. 233 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

Brasília, 7 de abril de 1997; 176º da Independência e 109º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Nelson A. Jobim
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ANEXO II

Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes

Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da 
Constituição, e. 

Considerando que a Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua XL Sessão, realizada em 
Nova York, adotou a 10 de dezembro de 1984, a Convenção Contra a tortura e outros 
Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes; 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou a referida Convenção por meio do 
Decreto Legislativo nº 04, de 23 de maio de 1989; 
Considerando que a carta de Ratificação da Convenção foi depositada em 28 de setembro 
de 1989; 
Considerando que a Convenção entrou em vigor para o Brasil em 28 de outubro de 1989, 
na forma de seu artigo 27, inciso 2; 

DECRETA: 

Art. 1° A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes, apenas por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão 
inteiramente como nela se contém. 

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, em 15 de fevereiro de 1991; 170º da Independência e 103° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Francisco Rezek 

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA A CONVENÇÃO A TORTURA E OUTROS 
TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, DESUMENOS OU DEGRADANTES. 
Ministério das Relações Exteriores 

Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes

Os estados partes da presente Convenção, 
Considerando que, de acordo com os princípios proclamados pela Carta das Nações unidas, 
e reconhecimento dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana 

33



é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 
Reconhecendo que estes direitos emanam da dignidade inerente à pessoa humana, 
considerando a obrigação que incumbe aos Estados, em virtude da carta, em particular do 
artigo 55, de promover o respeito universal e a observância dos direitos humanos e 
liberdade fundamentais, 
Levando em conta o Artigo 5º, da declaração universal dos Direitos do homem e o Artigo 
7° do Pacto Internacional sobre a tortura ou a pena ou tratamento cruel, desumano ou 
degradante, 
Levando também em conta a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a 
Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovada pela 
Assembléia Geral m 9 de dezembro de 1975, 
Desejosos de tornar mais eficaz a luta contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes em todo o mundo, 
Acordam o seguinte: 

PARTE
ARTIGO 1º

1.  Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual 
dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma 
pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de 
castigá-la por ato cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por 
qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou 
sofrimento são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de 
funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não 
se considerará como tortura as dores ou sofrimentos conseqüência unicamente de sanções 
legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. 
2.  O presente Artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento 
internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance 
mais amplo. 

ARTIGO 2°

1.  Cada Estado Parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, 
judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer 
território sob sua jurisdição. 
2.  Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais tais como ameaça ou 
estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência como 
justificação para tortura. 
3.  A ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser 
invocada como justificação para a tortura. 

ARTIGO 3º

1.  Nenhum Estado parte procederá à expulsão, devolução ou extradição de uma pessoa 
para outro Estado quando houver razões substanciais para crer que a mesma corre perigo de 
ali ser submetida a tortura. 
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2.  A fim de determinar a existência de tais razões, as autoridades competentes levarão em 
conta todas as considerações pertinentes, inclusive, quando for o caso, a existência, no 
Estado em questão, de um quadro de violência sistemáticas, graves e maciças de direitos 
humanos. 

ARTIGO 4°

1.  Cada Estado Parte assegurará que todos os atos de tortura sejam considerados crimes 
segundo a sua legislação penal. O mesmo aplica-se-á à tentativa de tortura e a todo ato de 
qualquer pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura. 
2.  Cada Estado Parte punirá estes crimes com penas adequadas que levem conta a sua 
gravidade. 

ARTIGO 5º

1.  Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre 
os crimes previstos no Artigo 4° nos seguintes casos: 
a)  quando os crimes tenham sido cometidos em qualquer território sob sua jurisdição ou a 
bordo de navio ou aeronave registrada no Estado em questão; 
b)  quando o suposto autor for nacional do Estado em questão; 
c)  quando a vítima for nacional do Estado em questão e este o considerar apropriado. 
2.  Cada Estado Parte tomará também as medidas necessárias para estabelecer sua 
jurisdição sobre tais crimes nos casos em que o suposto autor se encontre em qualquer 
território sob sua jurisdição e o Estado não extradite de acordo com o Artigo 8° para 
qualquer dos Estados mencionados no parágrafo 1 do presente Artigo. 
3.  Esta Convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o 
direito interno. 

ARTIGO 6°

1.  Todo Estado parte em cujo território se encontre uma pessoa suspeita de ter cometido 
qualquer dos crimes mencionados no Artigo 4°, se considerar, após o exame das 
informações de que dispõe, que as circunstâncias o justificam, procederá à detenção de tal 
pessoa ou tomará outras medidas legais para assegurar sua presença. A detenção e outras 
medidas legais serão tomadas de acordo com a lei do Estado mas vigorarão apenas pelo 
tempo necessário ao início do processo penal ou de extradição. 
2.  O Estado em questão procederá imediatamente a uma investigação preliminar dos fatos. 
3.  Qualquer pessoa detida de acordo com o parágrafo 1 terá assegurada facilidades para 
comunicar-se imediatamente com o representante mais próximo do Estado de que é 
nacional ou, se for apátrida, com o representante do Estado de residência habitual. 
4.  Quando o Estado, em virtude deste Artigo, houver detido uma pessoa, notificará 
imediatamente os Estados mencionados no Artigo 5°, parágrafo1, sobre detenção e sobre as 
circunstâncias que a justificam. O Estado que proceder à investigação preliminar a que se 
refere o parágrafo 2 do presente Artigo comunicará sem demora seus resultados aos 
Estados antes mencionados e indicará se pretende exercer sua jurisdição. 
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ARTIGO 7°

1.O Estado Parte no território sob a jurisdição do qual o  suposto autor de qualquer dos 
crimes mencionados no Artigo 4º for encontrado, se não o extraditar, obrigar-se-á, nos 
casos contemplados no Artigo 5°, a submeter o caso ás suas autoridades competentes para o 
fim de ser o mesmo processado. 
2.As referidas autoridades tomarão sua decisão de acordo com as mesmas normas 
aplicáveis a qualquer crime de natureza grave, conforme a legislação do referido Estado. 
Nos casos previstos no parágrafo 2 do Artigo 5°, as regras sobre prova para fins do 
processo e condenação não poderão de modo algum ser menos rigorosos do que as que se 
aplicarem aos casos previstos no parágrafo 1 do Artigo 5°. 
3.Qualquer pessoa processada por qualquer dos crimes previstos no artigo 4° receberá 
garantias de tratamento justo em todas as fases do processo. 

ARTIGO 8º

1.  Os crimes a que se refere o artigo 4º serão considerados como extraditáveis em qualquer 
tratado de extradição existente entre os Estados Partes. Os Estados Partes obrigar-se-ão a 
incluir tais crimes como extraditáveis em todo tratado de extradição que vierem a concluir 
entre si. 
2.  Se um Estado Parte que condiciona a extradição à existência de tratado receber um 
pedido de extradição por parte de outro Estado Parte com o qual mantém tratado de 
extradição, poderá considerar a presente Convenção com base legal para a extradição com 
respeito a tais crimes. A extradição sujeitar-se-á às outras condições estabelecidas pela lei 
do Estado que receber a solicitação. 
3.  Os Estados partes que não condicionam a extradição à  existência de um tratado 
reconhecerão, entre si, tais crimes como extraditáveis, dentro das condições estabelecidas 
pela lei do Estado que receber a solicitação. 
4.  O crime será considerado, para o fim de extradição entre os Estados partes, como se 
tivesse ocorrido não apenas no lugar em que ocorreu, mas também nos territórios dos 
Estados chamados a estabelecerem sua jurisdição, de acordo com o parágrafo 1 do Artigo 
5°. 

ARTIGO 9°

1.  Os Estados Partes prestarão entre si a maior assistência possível em relação aos 
procedimentos criminais instaurados relativamente a qualquer dos delitos mencionados no 
Artigo 4°, inclusive no que diz respeito ao fornecimento de todos os elementos de prova 
necessários para o processo que estejam em seu poder. 
2.  Os Estados Partes cumprirão as obrigações decorrentes do parágrafo 1 do presente 
Artigo conforme quaisquer tratados de assistência judiciária recíproca existente entre si. 

ARTIGO 10

1.  Cada Estado assegurará que o ensino e a informação sobre a proibição de tortura sejam 
plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar encarregado da 
aplicação da lei, do pessoal médico, dos funcionários públicos e de quaisquer outras 
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pessoas que possam participar da custódia, interrogatório ou tratamento de qualquer pessoa 
submetida a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão. 
2.  Cada Estados Parte incluirá a referida proibição nas normas ou instruções relativas aos 
deveres e funções de tais pessoas. 

ARTIGO 11

Cada Estado Parte manterá sistematicamente sob exame as normas, instruções, métodos e 
práticas de interrogatório, bem como as disposições sobre a custódia e o tratamento das 
pessoas submetidas, em qualquer território sob sua jurisdição, a qualquer forma de prisão, 
detenção ou reclusão, com vistas a evitar qualquer caso de tortura. 

ARTIGO 12

Cada Estado Parte assegurará que suas autoridades competentes procederão imediatamente 
a uma investigação imparcial sempre que houver motivos razoáveis para crer que um ato de 
tortura tenha sido cometido em qualquer território sob sua jurisdição. 

ARTIGO 13

Cada Estado assegurará a qualquer pessoa que alegue ter sido submetido a tortura em 
qualquer território sob sua jurisdição o direito de apresentar queixa perante as autoridades 
competentes do  referido Estado, que procederão imediatamente e com imparcialidade ao 
exame de seu caso. Serão tomadas medidas para assegurar a proteção do queixoso e das 
testemunhas contra qualquer mau tratamento ou intimidação em conseqüência da queixa 
apresentada ou depoimento prestado. 

ARTIGO 14

1.  Cada Estado Parte assegurará, em seu sistema jurídico, à vítima de um ato de tortura, o 
direito à reparação e a uma indenização justa e adequada, incluídos os meios necessários 
para a mais completa reabilitação possível. Em caso de morte da vítima como resultado de 
um ato de tortura, seus dependentes terão direito a indenização. 
2.  O disposto no presente Artigo não afetará direito a indenização que a vítima ou outra 
pessoa tem em decorrência das leis nacionais. 

ARTIGO 15

Cada Estado Parte assegurará que nenhuma declaração que se  demonstre ter sido prestada 
como resultado de tortura possa ser invocada como prova em processo, salvo contra uma 
pessoa acusada de tortura como prova de que a declaração foi prestada. 

ARTIGO 16

1.  Cada estado Parte se comprometerá a proibir em qualquer território sob sua jurisdição 
outros atos que constituam tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes que não 
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constituam tortura tal como definida no Artigo 1, quando tais atos forem cometidos por 
funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua 
instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, em particular, as 
obrigações mencionadas nos Artigos 10, 11, 12, 13, com a substituição das referências a 
tortura por  referências a outras formas de tratamentos ou pena cruéis, desumanos ou 
degradantes. 
2.  Os dispositivos da presente convenção não serão interpretados de maneira a restringir os 
dispositivos de qualquer outro instrumento internacional ou lei nacional que proíba os 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes ou que se refira à extradição ou 
expulsão. 

PARTE II
ARTIGO 17

1.  Constituir-se-á um Comitê contra a Tortura (doravante denominado o Comitê) que 
desempenhará as funções descritas adiante. O Comitê será composto por dez peritos de 
elevada reputação moral e  reconhecida competência em matéria de direitos humanos, os 
quais exerceram suas funções a título pessoal. Os peritos serão eleitos pelos Estados partes, 
levando em conta uma distribuição geográfica eqüitativa e a utilidade da participação de 
algumas pessoas com experiência jurídicas. 
2.  Os membros do comitê serão eleitos em votação secreta dentre uma lista de pessoas 
indicadas pelos Estados. Cada Estado Parte pode indicar uma pessoa dentre os seus 
nacionais. Os Estados Partes terão presente a utilidade da indicação de pessoas que sejam 
também membros do comitê de Direitos Humanos estabelecidos de acordo com o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e políticos e que estejam dispostos a servir no Comitê contra 
a Tortura. 
3.  Os membros do Comitê serão eleitos em reunião bienais dos Estados partes convocadas 
pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. Nestas reuniões, nas quais o quorum será 
estabelecido por dois terços dos Estados Partes, serão eleitos membros do Comitê que 
obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos 
Estados partes presentes e votantes. 
4.  A primeira eleição se realizará no máximo seis meses após a data de entrada em vigor da 
presente convenção. Ao menos quatro meses antes da data de cada eleição, o Secretário-
Geral das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados Partes para convidá-los a 
apresentar suas candidaturas no prazo de três meses. O Secretário-Geral organizará uma 
lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim designados, com indicações dos 
Estados partes que os tiverem designados, e a comunicará aos Estados partes. 
5.  Os membros do comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos. Poderão, caso 
suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. No entanto, o mandato de 
cinco dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao final de dois anos; 
imediatamente após a primeira eleição, o presidente da reunião a que se refere o parágrafo 3 
do presente Artigo indicará, por sorteio, os nomes desses cinco membros. 
6.  Se um membro do Comitê vier a falecer, a demitir-se de suas funções ou, por motivo de 
qualquer, não puder cumprir com suas obrigações no Comitê, o Estado Parte que 
apresentou sua candidatura indicará, entre seus nacionais, outro perito para cumprir o 
restante de seu mandato, sendo que a referida indicação estará sujeita à aprovação da 
maioria dos Estados Partes. Considerar-se-á como concedida a  referida aprovação, a menos 

38



que a metade ou mais dos Estados partes venham a responder negativamente dentro de um 
prazo de seis semanas, a contar do momento em que o Secretário-Geral das Nações Unidas 
lhes houver comunicado a candidatura proposta. 
7.  Correrão por conta dos Estados Partes as despesas em que  vierem a incorrer os 
membros do comitê no desempenho de suas funções no referido órgão. 

ARTIGO 18

1.  O Comitê elegerá sua mesa para um período de dois anos. Os membros da mesa poderão 
ser reeleitos. 
2.  O Próprio Comitê estabelecerá suas regras e procedimento; estas, contudo, deverão 
conter, entre outras, as seguintes disposições: 
a)  o quorum será de seis membros; 
b)  as declarações do Comitê serão tomadas por maioria de votos   dos membros presentes. 
3.  O Secretário-Geral das nações unidas colocará à disposição do  Comitê o pessoal e os 
serviços necessários ao desempenho eficaz das funções que lhe são atribuídas em virtude da 
presente Convenção. 
4.  O Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a primeira reunião do comitê. Após a 
primeira reunião, o Comitê reunir-se em todas as ocasiões previstas em suas regras de 
procedimento. 
5.  Os Estados Partes serão responsáveis pelos gastos vinculados à realização das reuniões 
dos Estados partes e do Comitê, inclusive o reembolso de qualquer gastos, tais como os de 
pessoal e de serviço, em que incorrerem as Nações Unidas em conformidade com o 
parágrafo 3 do presente Artigo. 

ARTIGO 19

1.  Os Estados Partes submeterão ao Comitê, por intermédio do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, relatórios sobre as medidas por eles adotadas no cumprimento das 
obrigações assumidas em virtude da presente Convenção, dentro do prazo de um ano, a 
contar do inicio da vigência da presente Convenção no Estado Parte interessado, A partir de 
então, os Estados Partes deverão apresentar relatórios suplementares a  cada quatro anos 
sobre todas as novas disposições que houverem adotado, bem como outros relatórios que o 
Comitê vier a solicitar. 
2.  O Secretário-Geral das Nações Unidas transmitirá os relatórios a todos os Estados 
Partes. 
3.  Cada relatório será examinado pelo Comitê, que poderá  fazer os comentários gerais que 
julgar oportunos e os transmitirá ao Estado Parte interessado. Este poderá, em resposta ao 
Comitê, comunicar-lhe toda as observações que deseje formular. 
4.  O Comitê poderá, a seu critério, tomar a decisão de incluir qualquer comentário que 
houver feito de acordo com o que estipular o parágrafo 3 do presente Artigo, junto com as 
observações conexas recebidas do Estado Parte interessado, em seu relatório anual que 
apresentará em conformidade com o Artigo 24. Se assim o solicitar o Estado Parte 
interessado, o Comitê poderá também incluir cópia do relatório apresentado em virtude do 
parágrafo 1 do presente Artigo. 
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ARTIGO 20

1.  O Comitê, no caso de vir a receber informações fidedignas que lhe pareçam indicar, de 
forma fundamentada, que a tortura é praticada sistematicamente no território de um Estado 
Parte, convidará o Estado Parte em Questão a cooperar no exame das informações e, nesse 
sentido, a transmitir ao observações que julgar pertinentes. 
2.  Levando em consideração todas as observações que houver  apresentado o Estado parte 
interessado, bem como quaisquer outras informações pertinentes de que dispuser, o Comitê 
poderá, se lhe parecer justificável, designar um ou vários de seus membros para que  
procedam a uma investigação confidencial e informem urgentemente o Comitê. 
3.  No caso de realizar-se uma investigação nos termos do parágrafo 2 do presente Artigo, o 
Comitê procurará obter a colaboração do Estado Parte interessado. Com a concordância do 
Estado parte em questão, a investigação poderá incluir uma visita a seu território. 
4.  Depois de haver examinado as conclusões apresentadas por um ou vários de seus 
membros, nos termos do parágrafo 2 do presente Artigo, o Comitê as transmitirá ao Estado 
Parte interessado, junto com as observações ou sugestões que considerar pertinentes em 
vista da situação. 
5.  Todos os trabalhos do Comitê a que se faz referência nos parágrafos 1 ao 4 do presente 
Artigo serão confidenciais e, em todas as etapas dos referidos trabalhos, procurar-se-á obter 
a cooperação do Estado Parte. Quando estiverem concluídos os trabalhos relacionados com 
uma investigação realizada de acordo com o parágrafo 2, o Comitê poderá, após celebrar 
consultas com o Estado Parte interessado, tomar a decisão de incluir um resumo dos 
resultados da investigação em seu relatório anual, que apresentará em conformidade com o 
Artigo 24. 

ARTIGO 21

1.  Com base no presente Artigo, todo Estado Parte da presente Convenção poderá declarar, 
a qualquer momento, que reconhece a competência do Comitê para receber e examinar as 
comunicações em que um Estado Parte alegue que outro Estado Parte não vem cumprindo 
as obrigações que lhe impõe a Convenção. As referidas comunicações só serão recebidas e 
examinadas nos termos do presente Artigo no caso de serem apresentadas por um Estado 
Parte que houver feito uma declaração em que reconheça, com relação a si próprio, a 
competência do Comitê. O Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado 
Parte que não houver feito uma declaração dessa natureza. As comunicações recebidas em 
virtude do presente Artigo estarão sujeitas ao procedimento que se segue: 
a) se um Estado Parte considerar que outro Estado Parte não vem cumprindo as disposições 
da presente Convenção poderá, mediante comunicação escrita, levar a questão ao 
conhecimento deste Estado Parte. Dentro de um prazo de três meses, a contar da data do 
recebimento da comunicação, o Estado destinatário fornecerá ao Estado que enviou a 
comunicação explicações ou quaisquer outras declarações por escrito que esclareçam a 
questão, as quais deverão fazer referência, até onde seja possível e pertinente, aos 
procedimentos, nacionais e aos recursos  jurídicos adotados, em trâmite ou disponíveis 
sobre a questão; 
b)  se, dentro de um prazo de seis meses, a contar da data do recebimento da comunicação 
original pelo Estado destinatário, a questão não estiver dirimida satisfatoriamente para 
ambos os Estados Partes interessados, tanto um como o outro terão o direito de submetê-lo 
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ao comitê, mediante notificação endereçada ao Comitê ou outro Estado interessado; 
c)  o comitê tratará de todas as questões que se  lhe submetam em virtude do presente 
Artigo somente após ter-se assegurado de que todos os recursos jurídicos internos 
disponíveis tenham sido utilizados e esgotados, em consonância com os princípios do 
Direito internacional geralmente reconhecido. Não se aplicará esta regra quando a aplicação 
dos mencionados recursos se prolongar injustificadamente ou quando não for provável que 
a aplicação de tais recursos venham a melhorar realmente a  situação da pessoa que seja 
vítima de violação da presente convenção; 
d)  o comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinando as comunicações 
previstas no presente Artigo; 
e)  sem prejuízo das disposições da alínea  c), o Comitê colocará seus bons ofícios à 
disposição dos Estados Partes  interessados no intuito de se alcançar uma solução amistosa 
para a questão, baseada no respeito às obrigações estabelecidas na presente Convenção. 
Com vistas a atingir esse objetivo, o comitê poderá constituir, se julgar conveniente, uma 
comissão de conciliação ad hoc; 
f)  em todas as questões que se lhe submetem em virtude do  presente Artigo, o Comitê 
poderá solicitar aos Estados Partes interessados, a que se referência na alínea b), que lhe 
forneçam quaisquer informação pertinentes; 
g)  os estados Partes interessados, a que se faz referência na alínea b), terão o direito de 
fazer-se representar quando as questões forem examinadas no Comitê e de apresentar  suas 
observações verbalmente e/ou por escrito; 
h)  o Comitê, dentro dos doze meses seguintes à data de recebimento da notificação 
mencionada na b), apresentará relatório em que: 
i)  se houver sido alcançada uma solução nos termos da alínea e), o comitê restringir-se-á, 
em seu relatório, a uma breve exposição dos fatos e da solução alcançada; 
ii)  se não houver sido alcançada solução alguma nos termos alínea e), o comitê restringir-
se-á, em seu relatório, a uma breve exposição dos fatos; serão anexados ao relatório o texto 
das observações escritas e as atas das observações orais apresentadas pelos Estados Partes 
interessados. 

Para cada questão, o relatório será encaminhado aos Estados partes interessados. 
2.  As disposições do presente Artigo entrarão em vigor a partir do momento em que cinco 
Estados Partes da presente convenção houverem feito as declarações mencionadas no 
parágrafo 1 deste Artigo. As referidas declarações serão depositadas pelos Estados partes 
junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, que enviará cópia das mesmas aos demais 
Estados Partes. Toda declaração poderá ser retirada, a qualquer momento, mediante 
notificação endereçada ao Secretário-Geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame 
de quaisquer questões que constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos 
termos deste Artigo; em virtude do presente Artigo, não se receberá qualquer nova 
comunicação de um Estado Parte uma vez que o Secretário-Geral haja recebido a 
notificação sobre a retirada da declaração, a menos que o Estado parte interessado haja feito 
uma nova declaração. 

ARTIGO 22

1.  Todo Estado Parte da presente Convenção poderá, em virtude do presente Artigo, 
declarar, a qualquer momento, que reconhece a competência do Comitê para receber e 
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examinar as comunicações enviadas por pessoas sob sua jurisdição, ou em nome delas, que 
aleguem ser vítimas de violação, por um Estado Parte, das disposições da Convenção. O 
Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado parte que não houver feito 
declaração dessa natureza. 
2.  O Comitê considerará inadmissível qualquer comunicação recebida em conformidade 
com o presente Artigo que seja anônima, ou seu juízo, constitua abuso de direito de 
apresentar as referidas comunicações, ou que seja incompatível com as disposições da 
presente Convenção. 
3.  Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2, o Comitê levará todas as comunicações 
apresentadas em conformidade com este Artigo ao conhecimento do Estado Parte da 
presente Convenção que houver feito uma declaração nos termos do parágrafo 1 e sobre o 
qual ter violado qualquer disposição da Convenção. Dentro dos seis meses seguintes, o 
Estado destinatário submeterá ao Comitê as explicações ou declarações por escrito que 
elucidem a questão e, se for o caso, indiquem o recurso jurídico adotado pelo Estado em 
questão. 
4.  O Comitê examinará as comunicações recebidas em conformidade com o presente 
Artigo à luz de todas as informações a ele submetidas pela pessoa interessada, ou em nome 
dela, e pelo Estado parte interessado. 
5.  o Comitê não examinará comunicação alguma de uma pessoa, nos termos do presente 
Artigo, sem que se haja assegurado de que: 
a)  a mesma questão não foi, nem está sendo, examinada perante uma outra instância 
internacional de investigação ou solução; 
b)  a pessoa em questão esgotou todos os recursos jurídicos internos disponíveis; não se 
aplicará esta regra quando a aplicação dos mencionados recursos se prolongar 
injustificadamente ou quando não for provável que a aplicação de tais recursos venha a 
melhorar realmente a situação da pessoa que seja vítima de violação da presente 
Convenção. 

6.  O Comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinando as comunicações 
previstas no presente Artigo. 

7.  o Comitê comunicará seu parecer ao Estado Parte e à pessoa em questão. 
8.  As disposições do presente Artigo entrarão em vigor a partir do momento em que cinco 
Estado Partes da presente Convenção houverem feito as declarações mencionadas no 
parágrafo 1 deste Artigo. As referidas declarações serão depositadas pelos Estados Partes 
junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, que enviará cópia das mesmas aos demais 
Estados Partes. Toda declaração poderá ser retirada, a qualquer momento, mediante 
notificação endereçada ao Secretário-Geral. Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame 
de quaisquer questões que constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos 
termos deste Artigo; em virtude do presente Artigo, não se receberá nova comunicação de 
uma pessoa, ou em nome dela, uma vez que o Secretário-Geral haja recebido a notificação 
sobre retirada da declaração, a menos que o Estado parte interessado haja feito uma nova 
declaração. 
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ARTIGO 23

Os membros do Comitê e os membros das Comissões de Conciliação ad hoc designados 
nos termos da alínea e) do parágrafo 1 do Artigo 21 terão direito às facilidades, privilégios 
e imunidade que se concedem aos peritos no desempenho de missões para a Organização 
das Nações Unidas, em conformidade com as seções pertinentes da Convenção sobre 
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. 

ARTIGO 24

Comitê apresentará, em virtude da presente Convenção, um relatório anual sobre suas 
atividades aos Estados Partes e à Assembléia Geral das Nações Unidas. 

PARTE III

ARTIGO 25

1.  A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados.. 
2.  A presente Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão 
depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

ARTIGO 26

A presente Convenção está aberta à Adesão de todos os Estados. Far-se-á a Adesão 
mediante depósito do Instrumento de Adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

ARTIGO 27

1.  A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a contar da data em que o 
vigésimo instrumento de ratificação ou adesão houver sido depositado junto ao Secretário-
Geral das Nações Unidas. 
2.  Para os Estados que vierem a ratificar a presente Convenção ou aderir após o depósito 
do vigésimo instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no 
trigésimo dia a contar da data em que o Estado em questão houver depositado seu 
instrumento de ratificação ou adesão. 

ARTIGO 28

1.  Cada Estado Parte poderá declarar, por ocasião da assinatura ou da ratificação presente 
Convenção ou da adesão a ela, que não reconheça a competência do Comitê quando ao 
disposto no Artigo 20. 
2.  Todo Estado Parte da presente Convenção que houver formulado uma reserva em 
conformidade com o parágrafo 1 do presente Artigo poderá, a qualquer momento, tornar 
sem efeito essa reserva, mediante notificação endereçada ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas. 
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ARTIGO 29

1.  Todo Estado Parte da presente Convenção poderá propor uma emenda e depositá-la 
junto ao Secretário-Geral das Nações unidas. O Secretário-Geral comunicará a proposta de 
emenda aos Estados Partes, pedindo-lhes que o notifiquem se desejam que se convoque 
uma conferência dos Estados Partes destinada a examinar a proposta e submetê-la a 
votação. Se, dentro dos quatro meses seguintes á data da referida comunicação, pelo menos 
um terço dos estados partes se manifestar a favor da referida convocação, o Secretário-
Geral convocará uma conferência sob os auspícios das nações Unidas. Toda emenda 
adotada pela maioria dos Estados Partes presentes e votantes na conferência será submetida 
pelo Secretário-Geral à aceitação de todos os Estados Partes. 
2.  Toda emenda adotada nos termos das disposições do parágrafo 1 da presente Artigo 
entrará em vigor assim que dois terços dos Estados Partes da presente Convenção 
houverem notificado o Secretário-Geral das Nações Unidas de que a aceitaram em 
consonância com os procedimentos previstos por suas respectivas constituições. 
3.  Quando entrarem em vigor, as emendas serão obrigatórias para todos os Estados Partes 
que as tenham aceito, ao passo que os demais Estados Partes permanecem  obrigados pelas 
disposições da Convenção e pelas emendas anteriores por eles aceitas. 

ARTIGO 30

 1. As controvérsias entre dois ou mais Estados Partes com relação à interpretação ou à 
aplicação da presente Convenção que não puderem ser dirimidas por meio de negociações 
serão, a pedido de um deles, submetida a arbitragem. Se, durante os seis meses seguintes à 
data do pedido de arbitragem, as Partes não lograrem pôr-se de acordo quando aos termos 
do compromisso de arbitragem, qualquer das Partes poderá submeter a controvérsia à Corte 
Internacional de justiça, mediante solicitação feita em conformidade com o Estatuto da 
Corte. 
2.  Cada Estado poderá, por ocasião da assinatura ou da ratificação da presente Convenção, 
por declarar que não se considera obrigado pelo parágrafo 1 deste Artigo. Os demais 
Estados Partes não estarão obrigados pelo referido parágrafo com relação a qualquer Estado 
Parte que houver formulado dessa natureza. 
3.  Todo Estado Parte que houver formulado reserva nos termos do parágrafo 2 do presente 
Artigo poderá retirá-la, a qualquer momento, mediante notificação endereçada ao 
Secretário-geral das Nações unidas. 

ARTIGO 31

1.  todo Estado Parte poderá denunciar a presente Convençaõ mediante notificação por 
escrito endereçada ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia produzirá efeito um 
ano depois da data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral. 
2.  A referida denúncia não eximirá o Estado parte das obrigações que lhe impõe a presente 
Convenção relativamente a qualquer ação ou omissão ocorrida antes da data em que a 
denúncia venha a produzir efeitos; a denúncia não acarretará, tampouco, a suspensão do 
exame de quaisquer questões que o Comitê já começara a examinar antes da data em que a 
denúncia veio a produzir efeitos. 
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3.  A partir da data em que vier a produzir efeitos a denúncia de um Estado parte, o Comitê 
não dará início ao exame de qualquer nova questão referente ao Estado em apreço. 

ARTIGO 32

Secretário-Geral das Nações Unidas comunicará a todos os Estados membros das Nações 
Unidas e a todos os Estados que assinaram a presente Convenção ou a ela aderiram: 
a)  as assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com os Artigos 25 e 
26; 
b)  a data de entrada em vigor da Convenção, nos termos do Artigo 27, e a data de entrada 
em vigor de quaisquer emendas, nos termos do Artigo 29; 
c)  as denúncias recebidas em conformidade com o Artigo 31. 

ARTIGO 33

1.  A presente convenção cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês e russo, são 
igualmente autênticos, será depositada junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
2.  O Secretário-Geral das Nações Unidas encaminhará cópias autenticadas da presente 
Convenção a todos os estados. 
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ANEXO III

PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO DA ONU
CONTRA TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS

OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES

Adotado pela Assembléia-Geral pela resolução A/RES/57/199, do 18 de dezembro de 2002. 
Aberto para a assinatura, ratificação e adesão no dia 4 de fevereiro de 2003. 

PREÂMBULO 

Os Estados-Partes do presente Protocolo; 
REAFIRMANDO  que  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou 
degradantes são proibidos e constituem grave violação dos direitos humanos; 
CONVENCIDOS de que medidas adicionais são necessárias para atingir os objetivos da 
Convenção contra tortura e tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes (doravante denominada a Convenção) e para reforçar a proteção de pessoas 
privadas de liberdade contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes; 
RECORDANDO que os artigos 2 e 16 da Convenção obrigam cada Estado Parte a tomar 
medidas  efetivas  para  prevenir  atos  de  tortura  e  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas 
cruéis, desumanos ou degradantes em qualquer território sob a sua jurisdição; 
RECONHECENDO que os Estados têm a responsabilidade primária pela implementação 
destes artigos, que reforçam a proteção das pessoas privadas de liberdade, que o respeito 
completo por seus direitos humanos é responsabilidade comum compartilhada entre todos e 
que órgãos de implementação internacional complementam e reforçam medidas nacionais; 
RECORDANDO que a efetiva prevenção da tortura e tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis,  desumanos  ou  degradantes  requer  educação  e  uma  combinação  de  medidas 
legislativas, administrativas, judiciais e outras; 
RECORDANDO  também  que  a  Conferência  Mundial  de  Direitos  Humanos  declarou 
firmemente que os esforços para erradicar a tortura deveriam primeira e principalmente 
concentrar-se na prevenção e convocou a adoção de um protocolo opcional à Convenção, 
designado  para  estabelecer  um sistema  preventivo  de  visitas  regulares  para  centros  de 
detenção; 
CONVENCIDOS de que a proteção de pessoas privadas de liberdade contra a tortura e 
tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes pode ser reforçada 
por meios não-judiciais de natureza preventiva, baseados em visitas regulares a centros de 
detenção; 
Acordam o seguinte: 
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PARTE I 
Princípios Gerais 

ARTIGO 1º 

O objetivo do presente Protocolo é estabelecer um sistema de visitas regulares efetuadas 
por órgãos nacionais e internacionais independentes para lugares onde pessoas são privadas 
de sua liberdade, com a intenção de prevenir a tortura e tortura e outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes. 

ARTIGO 2º 

11. Um Sub-Comitê de Prevenção da Tortura e tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis,  desumanos ou  degradantes  do  Comitê  contra  tortura  (doravante  denominado 
Sub-Comitê de Prevenção) deverá ser estabelecido e desempenhar as funções definidas 
no presente Protocolo. 
22. O Sub-Comitê de Prevenção deve desempenhar suas funções no marco da Carta das 
Nações Unidas e deve ser guiado por seus princípios e propósitos, bem como pelas 
normas  das  Nações  Unidas  relativas  ao  tratamento  das  pessoas  privadas  de  sua 
liberdade. 
33.  Igualmente,  o  Sub-Comitê  de  Prevenção  deve  ser  guiado  pelos  princípios  da 
confidencialidade, imparcialidade, não seletividade, universalidade e objetividade. 
44. O Sub-Comitê de Prevenção e os Estados-Partes devem cooperar na implementação 
do presente Protocolo. 

ARTIGO 3º 

Cada Estado-Parte deverá designar ou manter em nível doméstico um ou mais órgãos de 
visita encarregados da prevenção da tortura e tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes (doravante denominados mecanismos preventivos nacionais). 

ARTIGO 4º 

11. Cada Estado- Parte deverá permitir visitas, de acordo com o preste Protocolo, dos 
mecanismos referidos nos artigos 2 e 3 a qualquer lugar sob sua jurisdição e controlo 
conde são ou podem ser privadas de sua liberdade, quer por força de ordem dada por 
autoridade pública quer sob seu incitamento ou com sua permissão ou concordância 
(doravante denominados centros de detenção).Essas visitas devem ser  empreendidas 
com vistas ao fortalecimento, se necessário, da proteção dessas pessoas contra a tortura 
e tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 
22. Para os fins do presente Protocolo, privação da liberdade significa qualquer forma 
de  detenção  ou  aprisionamento  ou  colocação  de  uma  pessoa  em  estabelecimento 
publico ou privados de vigilância, de onde, por força de ordem judicial, administrativa 
ou de outra autoridade, ela não tem permissão para ausentar-se por própria vontade. 

PARTE II 
Sub-Comitê de Prevenção 

47



ARTIGO 5º 

11.  o  Sub-Comitê  de  Prevenção  deverá  ser  constituído  por  dez  membros.  Após  a 
qüinquagésima retificação ao presente Protocolo, o número de membros do Sub-Comitê 
de Prevenção deverá aumentar para vinte e cinco. 
22. Os membros do Sub-Comitê de Prevenção deverão ser escolhidos entre pessoas de 
elevado  caráter  moral,  de  comprovada  experiência  profissional  no  campo  da 
administração da justiça, em particular o direito penal e a administração penitenciária 
ou policial, ou nos vários campos relevantes para o tratamento de pessoas privadas de 
liberdade. 
33. Na composição do Sub-Comitê de Prevenção, deverá ser dada consideração devida 
à  distribuição  geográfica  eqüitativa  e  à  representação  de  diferentes  formas  de 
civilização e de sistema jurídico dos Estados Membros. 

14.  Nesta composição deverá ser dada consideração devida ao equilíbrio de gênero, 
com base nos princípios da igualdade e da não-discriminação. 
25.  Não  haverá  dois  membros  do  Sub-Comitê  de  Prevenção  nacionais  do  mesmo 
Estado. 
36.  Os  membros  do  Sub-Comitê  de  Prevenção  deverão  servir  em  sua  capacidade 
individual, deverão ser independentes e imparciais e deverão ser acessíveis para servir 
eficazmente ao Sub-Comitê de Prevenção. 

ARTIGO 6º 

11. Cada Estado- Parte deve indicar, de acordo com o parágrafo 2 do presente artigo, 
dois candidatos que possuam as qualificações e cumpram os requisitos citados no artigo 
5, devendo fornecer informações detalhadas sobre as qualificações dos nomeados. 
22. (a) Os indicados deverão ter nacionalidade de um dos Estados-Partes do presente 
Protocolo; 

(b) Pelo menos um dos dois candidatos deve ter a nacionalidade do Estado-Parte que o 
indicar; 
(c) Não mais que dois nacionais de um Estado-Parte devem ser indicados; 
(d)  Antes  de  um  Estado-Parte  indicar  um  nacional  de  outro  Estado-Parte,  deverá 
procurar e obter o consentimento desse Estado-Parte. 
13. Pelo menos cinco meses antes da data da reunião dos Estados-Partes na qual serão 
realizadas as eleições, o Secretário-Geral das Nações Unidas deverá enviar uma carta 
aos Estados-Partes convidando-os a apresentar uma lista, em ordem alfabética, de todas 
as pessoas indicadas, informando os Estados-Partes que os indicaram. 

ARTIGO 7º 

11. Os membros do Sub-Comitê de Prevenção deverão ser leitos da seguinte forma: 
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2(a) deverá ser dada consideração primária ao cumprimento dos requisitos e critérios do 
artigo 5 do presente Protocolo. 
3(b) As eleições iniciais deverão ser realizadas não além de seis meses após a entrada 
em vigor do presente Protocolo; 
4(c) Os Estados-Partes deverão eleger os membros do Sub-Comitê de Prevenção por 
voto secreto. 

5(d) As eleições dos membros do Sub-Comitê de Prevenção deverão ser realizadas em uma 
reunião bienal  dos  Estados-Partes  convocada pelo Secretário-Geral  das  Nações  Unidas. 
Nessas reuniões, cujo quorum é constituído por dois terços dos Estados-Partes, serão eleitos 
para o Sub-Comitê de Prevenção aqueles que obtenham o maior número de votos e uma 
maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados-Partes presentes e votantes. 

12. Se durante o processo eleitoral dois nacionais de um Estado-Parte forem elegíveis 
para servirem como membro do Sub-Comitê de Prevenção, o candidato que receber o 
maior  número  de  votos  deverá  servir  como membro do  Sub-Comitê  de  Prevenção. 
Quando os nacionais receberem o mesmo número de votos, os seguintes procedimentos 
será aplicados: 
2(a)  Quando  somente  um  for  indicado  pelo  Estado-Parte  de  que  é  nacional,  este 
nacional deverá servir como membro do Sub-Comitê de Prevenção 
3(b)  Quando  os  dois  candidatos  forem  indicados  pelo  Estado-Parte  de  que  são 
nacionais, votação separada, secreta, deverá ser realizada para determinar qual nacional 
deverá se tornar membro; 
4(c) Quando nenhum dos candidatos tenha sido nomeado pelo Estado-Parte de que são 
nacionais,  votação  separada,  secreta,  deverá  ser  realizada  para  determinar  qual 
candidato deverá ser o membro. 

ARTIGO 8º 

Se um membro do Sub-Comitê de Prevenção morrer ou exonerar-se, ou qualquer outro 
motivo o impeça de continuar seu trabalho, o Estado-Parte que indicou o membro deverá 
indicar  outro elegível  que possua as  qualificações  e  cumpra os  requisitos  dispostos  no 
artigo 5, levando em conta a necessidade de equilíbrio adequado entre os vários campos de 
competência, para servir até a próxima reunião dos Estados-Partes, sujeito à aprovação da 
maioria  dos  Estados-Partes.  A  aprovação  deverá  ser  considerada  dada,  a  menos  que  a 
metade ou mais Estados-Partes manifestem-se desfavoravelmente dentro de seis semanas 
após serem informados pelo Secretário-Geral das Nações Unidas da indicação proposta. 

ARTIGO 9º 

Os membros  do  Sub-Comitê  de  Prevenção  será  eleitos  para  mandato  de  quatro  anos. 
Poderão ser reeleitos uma vez, caso suas candidaturas sejam novamente apresentadas. O 
mandato da metade dos membros eleitos na primeira eleição expira ao fim de dois anos; 
imediatamente após a primeira eleição,  os nomes desses membros serão sorteados pelo 
presidente da reunião prevista no artigo 7, parágrafo 1, alínea (d). 
ARTIGO 10º 

11. O Sub-Comitê de Prevenção deverá eleger sua mesa por um período de dois anos. Os 
membros da mesa poderão ser reeleitos 
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12. O Sub-Comitê de Prevenção deverá estabelecer seu próprio regimento. Este regimento 
deverá determinar que, iner alia: 
1(a) O quorum será metade dos membros mais um; 
2(b) As decisões do Sub-Comitê de Prevenção serão tomadas por maioria de votos dos 
membros presente. 
3(c) O Sub-Comitê de Prevenção deverá reunir-se a portas fechadas. 

3. O Secretário-Geral das Nações Unidas deverá convocar a reunião inicial do Sub-
Comitê de Prevenção . Após essa reunião inicial, o Sub-Comitê de Prevenção deverá 
reunir-se nas ocasiões previstas por seu regimento. O Sub-Comitê de Prevenção e o 
Comitê contra a Tortura deverão convocar suas sessões simultaneamente pelo menos 
uma vez por ano. 

PARTE III 
Mandato do Sub-Comitê de Prevenção 

ARTIGO 11º 

O Sub-Comitê de Prevenção deverá: 
(a) Visitar os lugares referidos no artigo 4 e fazer recomendações para os Estados-Partes a 
respeito da proteção de pessoas privadas de liberdade contra a tortura e outros tratamentos 
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes 
(b) No que concerne aos mecanismos preventivos nacionais: 
(i) Aconselhar e assistir os Estados-Partes, quando necessário, no estabelecimento desses 
mecanismos; 
(ii)  Manter  diretamente,  e  se  necessário  de  forma  confidencial,  contatos  com  os 
mecanismos preventivos nacionais e oferecer treinamento e assistência técnica com vistas a 
fortalecer sua capacidade; 
(iii) Aconselhar e assisti-los na avaliação de suas necessidades e no que for preciso para 
fortalecer a proteção das pessoas privadas de liberdade contra a tortura e tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; 
(iv)  Fazer  recomendações  e  observações  aos  Estados-Partes  com  vistas  a  fortalecer  a 
capacidade e o mandato dos mecanismos preventivos nacionais para a prevenção da tortura 
e tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 
(c) Cooperar para a prevenção da tortura em geral com os órgãos e mecanismos relevantes 
das Nações Unidas, bem como com organizações ou organizamos internacionais, regionais 
ou nacionais que trabalhem para fortalecer a proteção de todas as pessoas contra a tortura e 
tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 

ARTIGO 12º 

A fim de que o Sub-Comitê de Prevenção possa cumprir seu mandato nos termos descritos 
no artigo 11, os Estados-Partes deverão: 
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(a) Receber o Sub-Comitê de Prevenção em seu território e franquear-lhe o acesso aos 
centros de detenção, conforme definido no artigo 4 do presente Protocolo; 
(b) Fornecer todas as informações relevantes que o Sub-Comitê de Prevenção solicitar para 
avaliar as necessidades e medidas que deverão ser adotadas para fortalecer a proteção das 
pessoas  privadas  de  liberdade  contra  a  tortura  e  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas 
cruéis, desumanos ou degradantes; 
(c) Encorajar e facilitar os contratos entre o Sub-Comitê de Prevenção e os mecanismos 
preventivos nacionais; 
(d) Examinar as recomendações do Sub-Comitê de Prevenção e com ele engajar-se em 
diálogo sobre possíveis medidas de implementação. 

ARTIGO 13º 

11.  O  Sub-Comitê  de  Prevenção  deverá  estabelecer,  inicialmente  por  sorteio,  um 
programa de visitas regulares aos Estados-Partes com a finalidade de pôr em prática seu 
mandato nos termos estabelecidos no artigo 11. 
22. Após proceder a consulta, o Sub-Comitê de Prevenção deverá notificar os Estados-
Partes de sues programa para que eles possam, sem demora, fazer os arranjos práticos 
necessários para que as visitas sejam realizadas. 
33. As visitas deverão ser realizadas por pelo menos dois membros do Sub-Comitê de 
Prevenção. Esses membros deverão ser acompanhados, se necessário, por peritos que 
demonstrem  experiência  profissionais  e  conhecimento  no  campo  abrangido  pelo 
presente Protocolo, que deverão ser selecionados de uma lista de peritos preparada com 
bases nas propostas feitas pelos Estados-Partes, pelo Escritório do Alto Comissariado 
dos Direitos Humanos das Nações Unidas e pelo Centro Internacional para a Prevenção 
de  Crimes  das  Nações  Unidas.  Para  elaborar  a  lista  de  peritos,  os  Estados-Partes 
interessados  deverão  propor  não  mais  que  cinco  peirtos  nacionais.  O  Estado-Parte 
interessado pode se opor à inclusão de algum perito específico na visita, ao que o Sub-
Comitê de Prevenção deverá indicar outro perito. 
44. O Sub-Comitê de Prevenção poderá propor, se considerar apropriado, curta visita de 
seguimento de visita regular anterior. 

ARTIGO 14º 

11. A fim de habilitar o Sub-Comitê de Prevenção a cumprir seu mandato, os Estados-
Partes do presente Protocolo comprometem-se a lhe conceder: 
2(a)  Acesso  a  todas  as  informações  relativas  ao  número  de  pessoas  privadas  de 
liberdade em centros de detenção conforme definidos no artigo 4, bem como o número 
de centros e sua localização; 
3(b) Acesso a todas as informações relativas ao tratamento daquelas pessoas bem como 
às condições de sua detenção; 
4(c) Sujeito ao parágrafo 2, acesso a todos os centros de detenção, suas instalações e 
equipamentos; 
5(d)  Oportunidade  de  entrevistar  em particular  pessoas  privadas  de  liberdade,  sem 
testemunhas, quer pessoalmente quer com intérprete, se considerado necessário, bem 
como  com  qualquer  outra  pessoa  que  o  Sub-Comitê  de  Prevenção  acredite  poder 
fornecer informação relevante; 
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6(e)  Liberdade  de  escolher  os  lugares  que  pretende  visitar  e  as  pessoas  que  quer 
entrevistar; 

2. Objeções a visitas a algum lugar de detenção em particular só poderão ser feitas com 
fundamentos urgentes e imperiosos ligados à defesa nacional, à segurança pública, ou a 
algum desastre natural ou séria desordem no lugar a ser visitado que temporariamente 
previna o desenvolvimento dessa visita. A existência de uma declaração de estado de 
emergência não deverá ser invocada por um Estado-Parte como razão para objetar uma 
visita. 

ARTIGO 15º 

Nenhuma autoridade ou funcionário público deverá ordenar,  aplicar,  permitir  ou tolerar 
qualquer sanção contra qualquer pessoa ou organização por haver comunicado ao Sub-
Comitê de Prevenção qualquer informação, verdadeira ou falsa, e nenhuma dessas pessoas 
ou organizações deverá ser de qualquer outra forma prejudicada. 

ARTIGO 16º 

11. O Sub-Comitê de Prevenção deverá comunicar suas recomendações e observações 
confidencialmente para o Estado-Parte e,  se for o caso,  para mecanismo preventivo 
nacional. 
22.  O Sub-Comitê  de  Prevenção  deverá  publicar  seus  relatórios,  em conjunto  com 
qualquer comentário do Estado-Parte interessado, quando solicitado pelo Estado-Parte. 
Se o Estado Parte fizer parte do relatório público, o Sub-Comitê de Prevenção poderá 
publicar o relatório total ou parcialmente. Entretanto, nenhum dado pessoal deverá ser 
publicado sem o expresso consentimento da pessoa interessada. 

13. O Sub-Comitê de Prevenção deverá apresentar um relatório público anual sobre 
suas atividades ao Comitê contra a Tortura. 
24. Caso o Estado Parte se recuse a cooperar com o Sub-Comitê de Prevenção nos 
termos dos  artigos  12  e  14,  ou  tomar  medidas  para  melhorar  a  situação  à  luz  das 
recomendações do Sub-Comitê de Prevenção, o Comitê contra a Tortura poderá, através 
de requerimento do Sub-Comitê de Prevenção, e depois que o Estado Parte tenha a 
oportunidade de fazer suas observações, decidir, pela maioria de votos dos memebros, 
fazer declaração sobre o problema ou publicar o relatório do Sub-Comitê de Prevenção. 

PARTE IV 
Mecanismos preventivos nacionais 

ARTIGO 17º 

Cada Estado-Parte deverá manter, designar ou estabelecer, dentro de um ano da entrada em 
vigor do presente  Protocolo ou de sua  ratificação ou adesão,  um ou mais mecanismos 
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preventivos  nacionais  independentes  para  a  prevenção  da  tortura  em  nível  doméstico. 
Mecanismos estabelecidos  através  de  unidades  descentralizadas  poderão  ser  designados 
como mecanismos preventivos nacionais para os fins do presente protocolo se estiverem em 
conformidade com suas disposições. 

ARTIGO 18º 

11.  Os  Estados-Partes  deverão  garantir  a  independência  funcional  dos  mecanismos 
preventivos nacionais bem como a independência de seu pessoal. 
22.  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 
de grupos étnicos e minorias do país. 
33.  Os  Estados-Partes  se  comprometem  a  tornar  disponíveis  todos  os  recursos 
necessários para o funcionamento dos mecanismos preventivos nacionais. 
44. Ao estabelecer os mecanismos preventivos nacionais, os Estados-Partes deverão ter 
em  devida  conta  os  Princípios  relativos  ao  “status”  de  instituições  nacionais  de 
promoção e proteção dos direitos humanos. 

ARTIGO 19º 

Os mecanismos preventivos nacionais deverão ser revestidos do mínimo de competências 
para: 

1(a) Examinar  regularmente o tratamento de pessoas privadas de sua liberdade,  em 
centro  de  detenção  conforme  a  definição  do  artigo  4,  com  vistas  a  fortalecer,  se 
necessário  sua  proteção  contra  a  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis, 
desumanos ou degradantes; 
2(b)  Fazer  recomendações  ás  autoridades  relevantes  com o  objetivo  de  melhorar  o 
tratamento e as condições das pessoas privadas de liberdade e o de prevenir a tortura e 
outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, levando-se em consideração as 
normas relevantes das Nações Unidas; 
3(c) Submeter propostas e observações a respeito da legislação existente ou em projeto; 

ARTIGO 20º 

A fim de habilitar  os  mecanismos preventivos  nacionais  a  cumprirem seu mandato,  os 
Estados-Partes do presente Protocolo comprometem-se a lhes conceder: 
(a) acesso a todas as informações relativas ao número de pessoas privadas de liberdade em 
centros de detenção conforme definidos no artigo 4, bem como o número de centros e sua 
localização; 
(b) Acesso a todas as informações relativas ao tratamento daquelas pessoas bem como às 
condições de sua detenção; 
(c) Acesso a todos os centros de detenção, suas instalações e equipamentos; 
(d)  Oportunidade  de  entrevistar  em  particular  pessoas  privadas  de  liberdade,  sem 
testemunhas,  quer  pessoalmente  quer  com  intérprete,  se  considerando  necessário,  bem 
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como  com qualquer  outra  pessoa  que  os  mecanismos  preventivos  nacionais  acreditem 
poder fornecer informação relevante; 
(e)  Liberdade  de  escolher  os  lugares  que  pretendem  visitar  e  as  pessoas  que  querem 
entrevistar; 
(f) O direito de manter contato com o Sub-Comitê sobre Prevenção, enviar-lhe informações 
e encontrar-se com ele. 

ARTIGO 21º 

11. Nenhuma autoridade ou funcionário público deverá ordenar, aplicar, permitir ou 
tolerar qualquer sanção contra qualquer pessoa ou organização por haver comunicado 
ao  mecanismo  preventivo  nacional  qualquer  informação,  verdadeira  ou  falsa,  e 
nenhuma dessas pessoas ou organizações deverá ser de qualquer forma prejudicada. 
22. Informações confidenciais obtidas pelos mecanismos preventivos nacionais deverão 
ser  privilegiadas.  Nenhum dado pessoal  deverá  ser  publicado sem o  consentimento 
expresso da pessoa em questão. 

ARTIGO 22º 

As  autoridades  competentes  do  Estado-Parte  interessado  deverão  examinar  as 
recomendações do mecanismo preventivo nacional e com ele engajar-se em diálogo sobre 
possíveis medidas de implementação. 

ARTIGO 23º 

Os  Estados-Partes  do  presente  Protocolo  comprometem-se  a  publicar  e  difundir  os 
relatórios anuais dos mecanismos preventivos nacionais. 

PARTE V 
Declaração 

ARTIGO 24º 

11. Por ocasião da ratificação, os estados-Partes poderão fazer uma declaração que adie 
a implementação de suas obrigações sob a Parte III ou a Parte IV do presente Protocolo. 
22.  Esse  adiamento  será  válido  pelo  máximo  de  três  anos.  Após  representações 
definitivamente  formuladas  pelo  Estado-Parte  e  após  consultas  ao  Sub-Comitê  de 
Prevenção, o Comitê contra Tortura poderá estender esse período por mais dois anos. 

PARTE VI 

Disposições Financeiras 

ARTIGO 25º 

11.  As  despesas  realizadas  pelo  Sub-Comitê  de  Prevenção  na  implementação  do 
presente Protocolo deverão ser custeadas pelas Nações Unidas. 
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22. O Secretário-Geral das Nações Unidas deverá prover o pessoal e  as instalações 
necessárias  ao  desempenho  eficaz  das  funções  do  Sub-Comitê  de  Prevenção sob  o 
presente Protocolo. 

ARTIGO 26º 

11.  Deverá  ser  estabelecido  um  Fundo  Especial  de  acordo  com  os  procedimentos 
pertinentes  da  Assembléia-Geral,  a  ser  administrado  de  acordo  com o  regulamento 
financeiro e as regras de gestão financeira das Nações Unidas, para auxiliar a financiar 
a implementação das recomendações feitas pelo Sub-Comitê de Prevenção após a visita 
a  um Estado-Parte,  bem como programas educacionais  dos mecanismos preventivos 
nacionais. 
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12. O Fundo Especial poderá ser financiado por contribuições voluntárias feitas por 
Governos, organizações intergovernamentais e não-governamentais e outras entidades 
públicas ou privadas. 

PARTE VII 
Disposições Finais 

ARTIGO 27º
 

11. O presente Protocolo está aberto à assinatura de qualquer Estado que tenha assinado 
a Convenção. 
22.  O  presente  Protocolo  está  sujeito  à  ratificação  de  qualquer  Estado  que  tenha 
ratificado a Convenção ou a ela aderido. Os instrumentos de ratificação deverão ser 
depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
33. O presente protocolo está aberto à adesão de qualquer Estado que tenha ratificado a 
Convenção ou a ela aderido. 
44. A adesão deverá ser efetuada por meio do depósito de um instrumento de adesão 
junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
55.  O Secretário-Geral  das Nações Unidas deverá informar a  todos os  Estados  que 
assinaram o presente Protocolo ou aderiam a ele sobre o depósito de cada instrumento 
de ratificação ou adesão. 

ARTIGO 28º 

11.  O  presente  Protocolo  deverá  entrar  em vigor  no  trigésimo dia  após  a  data  do 
depósito  junto  ao  Secretário-Geral  das  Nações  Unidas  do  vigésimo instrumento  de 
ratificação ou adesão. 
22. Para cada Estado que ratifique o presente Protocolo ou a ele adira após o depósito 
junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas do vigésimo instrumento de ratificação ou 
adesão, o presente Protocolo deverá entrar em vigor no trigésimo dia após a data do 
depósito do seu próprio instrumento de ratificação ou adesão. 

ARTIGO 29º 

As disposições do presente Protocolo deverão abranger todas as partes dos estados federais 
sem quaisquer limitações ou exceções. 

ARTIGO 30º 

Não será admitida qualquer reserva ao presente Protocolo. 

ARTIGO 31º 

As disposições do presente Protocolo não deverão afetar as obrigações dos Estados-Partes 
sob qualquer tratado regional que institua um sistema de visitas a centros de detenção. O 



Sub-Comitê  de  prevenção  e  os  órgãos  estabelecidos  sob  tais  tratados  regionais  são 
encorajados a cooperarem com vistas a evitar duplicidades e a promover eficazmente os 
objetivos do presente Protocolo. 

ARTIGO 32º 

As disposições do presente Protocolo não deverão afetar as obrigações dos Estados-Partes 
ante s quatro Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949 e seus Protocolos Adicionais 
de 8 de junho de 1977, nem a oportunidade disponível a cada Estado-Parte de autorizar o 
Comitê  Internacional  da  Cruz  vermelha  a  visitar  centros  de  detenção  em  situações 
abrangidas pelo direito humanitário internacional. 

ARTIGO 33º 

11. Qualquer Estado-Parte poderá denunciar o presente Protocolo a qualquer tempo por 
meio de notificação escrita dirigida ao Secretário-geral das nações Unidas, que deverá 
então informar aos demais Estados-Partes do presente Protocolo e da Convenção. A 
denúncia deverá produzir efeitos um ano após a data de recebimento da notificação pelo 
Secretário-Geral. 
22. Tal denúncia não terá o efeito de liberar o Estado-Parte de suas obrigações sob o 
presente Protocolo a respeito de qualquer ato ou situação que possa ocorrer antes da 
data  na qual  a  denúncia passa produzir  efeitos,  ou das ações que o Sub-Comitê  de 
Prevenção  tenha  decidido  ou  possa  decidir  tomar  em  relação  ao  Estado-Parte  em 
questão,  nem a denúncia  deverá prejudicar  de  qualquer  modo o prosseguimento da 
consideração de qualquer matéria já sob consideração do Sub-Comitê de Prevenção 
antes da data na qual a denúncia passa a produzir efeitos. 
33. Após a data em que a denúncia do Estado-Parte passa a produzir efeitos, o Sub-
Comitê de Prevenção não deverá iniciar a consideração de qualquer matéria nova em 
relação àquele estado. 

ARTIGO 34º 

11. Qualquer Estado-Parte do presente Protocolo pode propor emenda e arquivá-la junto 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral deverá então comunicar a 
emenda proposta aos Estados-Partes do presente Protocolo com uma solicitação de que 
o  notifiquem  se  apóiam  uma  conferência  de  Estados-Partes  com  o  propósito  de 
considerar  e  votar  a  proposta.  No caso de que,  dentro de quatro meses  da  data  da 
referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados-Partes apóie a conferencia, o 
Secretário-Geral  deverá  convocar  a  conferencia  sob  auspícios  das  Nações  Unidas. 
Qualquer emenda adotada por uma maioria de dois terços dos Estados-Partes presentes 
e  votantes  na  conferencia  deverá  ser  submetida  pelo  Secretário-Geral  das  Nações 
Unidas para todos os Estados-Partes para aceitação. 
12. Uma emenda adotada de acordo com o parágrafo 1 do presente artigo deverá entrar 
em vigor quando seja  aceita  por  uma maioria  de dois  terços dos Estados-Partes  do 
presente Protocolo de acordo com os respectivos processos constitucionais. 
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23. Quando as emendas entrem em vigor, deverão ser obrigatórias apenas para aqueles 
Estados-Partes  que  as  hajam aceito,  estando os  demais  Estados-Partes  obrigados às 
disposições do presente Protocolo e quaisquer emendas anteriores que hajam aceitado. 

ARTIGO 35º 

Os  membros  do  Sub-Comitê  de  Prevenção  e  dos  mecanismos  preventivos  nacionais 
deverão ter reconhecidos os privilégios e imunidades necessários ao exercício independente 
de suas funções. Os membros do Sub-Comitê de Prevenção e dos mecanismos preventivos 
nacionais deverão ter reconhecidos os privilégios e imunidades especificados na seção 22 
da Convenção sobre Privilégio e Imunidades das Nações Unidades de 13 de fevereiro de 
1946, sujeitos às disposições da seção 23 daquela Convenção. 

ARTIGO 36º 

Ao  visitar  um  Estado-Parte,  os  membros  do  Sub-Comitê  de  Prevenção  deverão,  sem 
prejuízo das disposições e propósitos do presente Protocolo e dos privilégios e imunidades 
de que podem gozar: 

1(a) Respeitar as leis e regulamentos do Estado visitado; 
2(b)  Abster-se  de  qualquer  ação  ou  atividade  incompatível  com  a  natureza 
imparcial e internacional de suas obrigações. 

ARTIGO 37º 

11. O presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, francês, russo e espanhol são 
igualmente  autênticos,  deverá  ser  depositado  junto  ao  Secretário-Geral  das  Nações 
Unidas. 
22.  O Secretário-Geral  das  Nações  Unidas  deverá  transmitir  cópias  autenticadas  do 
presente Protocolo a todos os Estados. 
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