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1. Introdução 
 

1. Esse documento é uma tradução livre realizada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura (MNPCT) do Parecer1 do Subcomitê de Prevenção à Tortura (SPT) das 

Nações Unidas sobre a compatibilidade do Decreto Presidencial nº 9.831/2019 com o 

Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura (OPCAT). O Subcomitê decidiu publicar 

o documento na 39ª Sessão, em novembro de 2019, embasado pelo artigo 11, item B, do 

Protocolo Facultativo. 

2. A versão original foi feita em inglês. Ela deve sempre acompanhar qualquer reprodução e 

tradução realizada. Além disso, as notas de rodapé devem ser parte integrante do texto e 

devem sempre estar presente nas tradução. 

3. Portanto, enfatizamos que não são autorizadas reproduções parciais do documento. Deve-

se seguir rigorosamente as orientações expressas acima para reproduções e, eventuais, 

traduções. Sua utilização deve ser estritamente para fins não lucrativos. 

4. Por fim, gostaríamos de agradecer à Sylvia Dias, representante da Associação para a 

Prevenção da Tortura (APT) no Brasil, por ter colaborado com a revisão desta tradução. 

  

                                                           
1 Disponível em: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/Views_NPM_Brazil.pdf  
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2. Tradução do Parecer do Subcomitê de Prevenção à 

Tortura sobre a Compatibilidade do Decreto Presidencial nº 

9.831/2019 com o Protocolo Facultativo à Convenção 

Contra a Tortura 
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VERSÃO 

EDITADA AMPLIADA 

 

Subcomitê de Prevenção à Tortura e Outro Tratamento 

ou Punição Cruel, Desumano ou Degradante 

 

 

PARECER DO SUBCOMITÊ DE PREVENÇÃO À 

TORTURA SOBRE A COMPATIBILIDADE DO DECRETO 

PRESIDENCIAL Nº 9.831/2019 COM O PROTOCOLO 

FACULTATIVO À CONVENÇÃO CONTRA A 

TORTURA2,3 

  

                                                           
2 Aviso Legal: Esta intervenção é feita de forma voluntária, não deve ser considerada uma renúncia, 
expressa ou implícita, aos privilégios e imunidades das Nações Unidas, sem prejuízo aos seus funcionários 
e especialistas em missão, que incluem os membros da Subcomissão de Prevenção da Tortura, em 
conformidade com a Convenção de 1946 sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. 
3 Na 39ª sessão, em novembro de 2019, o Subcomitê decidiu, em conformidade com seu mandato nos 
termos do artigo 11 b) do Protocolo Facultativo, publicar esse parecer como um documento público. 
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I. Introdução 

1. Em 3 de setembro de 2019, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Brasil 

(doravante denominado MNPCT), enviou uma solicitação ao Subcomitê de Prevenção à Tortura e 

Outro Tratamento ou Pena Cruel, Desumano ou Degradante das Nações Unidas para um parecer 

jurídico sobre a compatibilidade do Decreto Presidencial nº 9.831, de 10 de junho de 2019, que 

modifica o Decreto Presidencial nº 8.154, de 16 de dezembro de 2013, com o Protocolo Facultativo 

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

das Nações Unidas. 

2. O Subcomitê de Prevenção à Tortura e Outro Tratamento ou Pena Cruel, Desumano ou 

Degradante das Nações Unidas (doravante denominado SPT), estabelecido de acordo com o artigo 

2 do OPCAT, é um órgão independente de tratado, com mandato e funções estabelecidos no 

Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes das Nações Unidas (doravante OPCAT ou Protocolo Facultativo), 

adotada em 18 de dezembro de 2002 pela Assembleia Geral das Nações Unidas pela resolução 

A/RES/57/199 e entrou em vigor em 22 de junho de 2006. 

3. O objetivo do Protocolo é "estabelecer um sistema de visitas regulares efetuadas por órgãos 

nacionais e internacionais independentes a locais onde as pessoas são privadas de liberdade, a fim 

de prevenir tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes" (artigo 1 do 

OPCAT). O SPT tem um mandato preventivo focado em uma abordagem inovadora, sustentada e 

proativa para a prevenção de tortura e maus-tratos, bem como um mandato consultivo para ajudar 

os Estados-Partes e Mecanismos Preventivos Nacionais (doravante MNP) a cumprir suas obrigações 

com o Protocolo Facultativo. 

4. De acordo com o artigo 11 do Protocolo Facultativo, o SPT tem tripla prerrogativa: visitar locais 

de privação de liberdade nos Estados-Partes; assessorar e assistir os Estados-Partes e os 

Mecanismos Nacionais de Prevenção no estabelecimento e funcionamento dos MNPs; e cooperar 

com outras organizações e instituições internacionais, regionais e nacionais para fortalecer a 

proteção contra a tortura e os maus-tratos. 

5. O SPT monitora a implementação do Protocolo Facultativo pelos Estados que o ratificaram. Isso 

inclui supervisionar a implementação da obrigação dos Estados de estabelecer MNP independentes 

e funcionais para examinar o tratamento de pessoas privadas de liberdade e fazer recomendações 

às autoridades governamentais para fortalecer a proteção contra a tortura e comentar sobre 

legislação existente ou proposta. Como tal, o SPT é o guardião do OPCAT. 

6. As opiniões expressas pelo SPT no presente documento são próprias e não refletem, nem 

vinculam, necessariamente as do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, do Escritório do Alto 

Comissariado para os Direitos Humanos, das Nações Unidas ou de qualquer um de seus órgãos ou 

funcionários. Representam, no entanto, as opiniões do órgão expressamente mandatário pelo 

Protocolo Facultativo para garantir a integridade do sistema de supervisão preventiva que o 

Protocolo Facultativo estabelece. 
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II - Contexto 

7. O Brasil ratificou a Convenção contra a Tortura em 28 de setembro de 1989 e o Protocolo 

Facultativo em 12 de janeiro de 2007. De acordo com o artigo 17 do Protocolo Facultativo, o Brasil 

deveria ter estabelecido um Mecanismo Preventivo Nacional o mais tardar um ano após a sua 

ratificação. O Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (doravante SNPCT) foi 

estabelecido pelo Estado-Parte pela Lei 12.847, de 2 de agosto de 2013, que se refere diretamente 

ao Artigo 3 do Protocolo Facultativo4. 

8. Em dezembro de 2013, o Decreto Presidencial nº 8.154 foi publicado para regulamentar o 

funcionamento do SNPCT, a composição e o funcionamento do Comitê Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura (doravante CNPCT) e estabelecer disposições relativas ao Mecanismo Nacional 

de Prevenção e Combate à Tortura (doravante MNPCT ou MNP). 

9. Em setembro de 20145, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou uma 

chamada pública para os cargos do CNPCT destinados aos representantes de organizações da 

sociedade civil e associações profissionais. O Mecanismo Preventivo Nacional foi finalmente 

estabelecido em 20156.  

10. Em 10 de junho de 2019, o Decreto Presidencial nº 9.831 trouxe mudanças substanciais a todo 

sistema preventivo de tortura do país, o SNPCT. O decreto parece indicar uma mudança na política 

do Estado-Parte em relação à prevenção da tortura em geral, bem como, em particular, em relação 

ao modelo MNP apropriado para cumprir suas obrigações internacionais com o Protocolo. Um novo 

modelo foi introduzido, cuja principal característica diferenciadora é que os membros/peritos do 

MNPCT deixariam de ser remunerados e exerceriam suas funções voluntariamente (artigo 4º do 

Decreto nº 9.831, que modifica o artigo 10º da Decreto 8.154)7. O Decreto de junho de 2019 

também elimina a exigência de que seus membros sejam diversos em termos de gênero, raça e 

representação regional8 e, de maneiras que permanecem ainda relativamente pouco claras, 

desmonta a estrutura de suporte administrativo do MNP. 

                                                           
4 Art. 8º: Fica criado o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura-MNPCT, órgão integrante 
da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pela prevenção 
e combate à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nos termos do 
Artigo 3 do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgado pelo Decreto n. 6.085, de 19 de abril de 2007 
5 https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/comite-nacional-de-prevencao-
e-combate-a-tortura/representantes/editais-do-sistema-nacional-de-combate-a-tortura  
6 Para obter mais informações sobre o SPT no MNP, consulte CAT/OP/BRA/3 e CAT/OP/BRA/1 disponível 
em: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Chro 
nological  
7 “A participação no MNPCT será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada” 
8 Parágrafo 2º do artigo 10º do Decreto nº 8.154, de 16 de dezembro de 2013 
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11. Conforme explicado pela carta de 2 de agosto de 2019 (em anexo, ref. 

2020/2019/GAB.SNPG/SNPG/MNFDH) dirigido ao MNP, o Ministério das Mulheres, Família e 

Direitos Humanos apoiarão futuramente os membros do MNP, inter alia, das seguintes formas: 

a) O acesso e uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Ministério será fornecido aos 

membros do MNP, mas apenas como usuários externos (em negrito no original); 

b) O apoio financeiro para a emissão de passagens para os membros do MNP será fornecido 

por profissional do Ministério, ainda a ser designado; 

c) A entrada no Ministério só estará disponível mediante solicitação; 

d) O uso de escritórios para os membros do MNP estará disponível apenas por meio de 

solicitação prévia; 

e) A atual equipe de apoio do MNP será "redistribuída" para outras unidades dentro do 

Ministério, a ser definido; 

f) Os membros do MNP deverão devolver seus crachás e cartões de acesso ao edifícios e 

estacionamento do Ministério, seus telefones celulares oficiais e qualquer outro 

equipamento que lhes foi fornecido. 

12. De acordo com essas novas medidas, os 11 membros/peritos do MNP não apenas perderam sua 

remuneração, mas também perderam seus níveis anteriores de apoio administrativo e equipe 

exclusiva, já que esses membros da equipe seriam redirecionados para outras funções. Agora não 

fica claro neste momento como o Ministério prestará esse apoio, essencial para o funcionamento 

eficaz do MNP. De modo geral, isso representa uma grande mudança na maneira como o Estado-

Parte decidiu organizar o funcionamento do MNP e, consequentemente, sua política de prevenção 

à tortura. 

13. Em 12 de agosto de 2019, uma liminar do Tribunal Federal (ACP 5039174-92.2019.4.02.5101) 

ordenou a suspensão dos efeitos do Decreto 9.831 e que o Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos reintegre os 11 membros/peritos às suas funções pré-existentes, de forma remunerada. 

Em 13 de agosto de 2019, o Governo contestou a decisão, mas o Tribunal rejeitou seus argumentos. 

Uma decisão final sobre o caso está pendente. Enquanto isso, a ordem suspendendo os efeitos do 

decreto e reestabelecendo os 11 membros/peritos a sua situação anterior permanecem válidos. Em 

carta de 29 de agosto de 2019 para as Nações Unidas (em anexo), o MNP indicou que o governo não 

estava cumprindo a ordem judicial e, portanto, os membros/peritos do MNP permaneciam sem 

remuneração e incapazes de desempenhar suas funções da forma determinada pela ordem judicial. 

 

III - MNPs no sistema OPCAT 

14. O SPT não estabeleceu um modelo específico para os mecanismos nacionais de prevenção. É da 

opinião de que não existe um “único” modelo apropriado para todos Estados-Partes do Protocolo 
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Facultativo9. No entanto, o Protocolo estabelece claramente os elementos necessários para que um 

órgão constitua um MNP para os fins do OPCAT; esses elementos são enumerados nos artigos 17 a 

23 do OPACT, que foram interpretados de forma autorizada pelo SPT em suas diretrizes10, 

relatórios11 e conselhos12 diversas vezes dirigidos aos Estados-Partes e MNPs. Apenas aqueles MNPs 

que refletem esses elementos, podem ser considerados “compatíveis com OPCAT”. 

15. As disposições do Protocolo Facultativo estipulam nitidamente que os Estados-Partes 

assegurarão independência estrutural e funcional aos Mecanismos Preventivos Nacionais, bem 

como a sua equipe (secretariado) e também garantirá que os recursos necessários sejam alocados 

a fim de permitir que o MNP cumpra efetivamente seus mandatos, conforme previsto no artigos 19 

e 20 do Protocolo Facultativo13. O artigo 18 do OPCAT tem a seguinte redação: 

1. Os Estados-Partes deverão garantir a independência funcional dos mecanismos preventivos 

nacionais bem como a independência de seu pessoal. 

2. Os Estados-Partes deverão tomar as medidas necessárias para assegurar que os peritos dos 

mecanismos preventivos nacionais tenham as habilidades e o conhecimento profissional 

necessários. Deverão buscar equilíbrio de gênero e representação adequada dos grupos 

étnicos e minorias no país. 

3. Os Estados-Partes se comprometem a tornar disponíveis todos os recursos necessários para 

o funcionamento dos mecanismos preventivos nacionais. 

4. 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 de direitos humanos. 

                                                           
9 Ver “Practical Guide: Preventing Torture, the role of the National Preventive Mechanisms”, p 8, 
disponível em: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/NPM_Guide.pdf  
10 Ver as diretrizes do SPT sobre o estabelecimento de Mecanismos Preventivos Nacionais: https://tbin 
ternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lang=en  
11 Ver os relatórios públicos do SPT disponíveis no site: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/Treaty 
BodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Chronological  
12 Ver o 9º relatório anual do SPT para Prevenção da Tortura e Outros Tratamentos ou Punições Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes (CAT/C/57/4) de 22 de março de 2016, disponível em: https://tbin 
ternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f57%2f4&Lan
g=en  
13 O artigo 19 do Protocolo Facultativo prevê: Os mecanismos preventivos nacionais deverão ser revestidos 
no mínimo de competências para: 
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; 
b) Fazer recomendações às autoridades relevantes com o objetivo de melhorar o tratamento e as 
condições das pessoas privadas de liberdade e o de prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes, levando-se em consideração as normas relevantes das Nações Unidas; 
c) Submeter propostas e observações a respeito da legislação existente ou em projeto. 

mailto:mnpct@sdh.gov.br
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16. O SPT explicou esses elementos por meio de suas Diretrizes para os Mecanismos Preventivos 

Nacionais (CAT/OP/12/5, em anexo). Para fins de avaliação das mudanças atuais na legislação 

brasileira, as diretrizes destacadas em negrito parecem revestir-se de particular relevância: 

a) §8. A independência operacional do MNP deve ser garantida. 

b) §9. A legislação relevante deve especificar o tempo de mandato do(s) membro(s) do MNP 

e quaisquer motivos para sua demissão. O tempo de mandato, que pode ser renovável, deve 

ser suficiente para promover o funcionamento independente do MNP. 

c) §10. A prerrogativa de visita do MNP deve se estender a todos os locais de privação 

liberdade, conforme estabelecido no artigo 4 do Protocolo Facultativo. 

d) §11. Os recursos necessários devem ser fornecidos para permitir a efetiva operação do 

MNP de acordo com os requisitos do Protocolo Facultativo. 

e) §12. O MNP deve gozar de completa autonomia financeira e operacional no desempenho 

das funções que lhe são atribuídas pelo Protocolo Facultativo.  

f) §13. As autoridades do Estado e o MNP devem empreender conjuntamente um processo 

de acompanhamento com o MNP, com vistas à implementação de quaisquer 

recomendações que o MNP possa formular.  

g) §14. As pessoas que acudem ao Mecanismo Nacional de Prevenção ou aquelas a quem o 

Mecanismo recorra no desempenho de suas atribuições segundo o Protocolo Facultativo não 

devem estar sujeitas a nenhuma forma de sanção, represália ou retaliação. 

h) §15. O funcionamento efetivo do MNP é uma obrigação contínua. A eficácia do MNP deve 

estar sujeita a avaliação regular tanto pelo Estado quanto pelo próprio MNP, levando em 

consideração os pontos de vista do SPT, com vistas a ser melhorado e fortalecido como e 

quando necessário. 

i) §16. O MNP deve ser identificado como um sistema aberto, transparente e inclusivo, que 

envolva uma ampla gama de interessados, incluindo a sociedade civil. Esta também deve ser 

chamada a participar do processo de seleção e nomeação de membros do MNP, que deve 

ajustar-se a critérios públicos. 

j) §17. Considerando os requisitos do artigo 18, itens 1 e 2, do Protocolo Facultativo, os 

membros do MNP devem coletivamente ter a experiência e o conhecimento necessários para 

o seu funcionamento eficaz. 

k) §18. O Estado deve garantir a independência do MNP não nomeando membros que ocupam 

cargos que poderiam suscitar questões de conflitos de interesse. 

l) §19. Os membros dos MNPs também devem garantir que não possuam ou assumam 

posições, que levantam questões de conflitos de interesse. 

mailto:mnpct@sdh.gov.br
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m) §20. Recordando os requisitos do artigo 18, itens 1 e 2, do Protocolo Facultativo, o MNP 

deve garantir que seus membros tenham entre eles a diversidade de experiências, 

capacidades e conhecimentos profissionais necessários para permitir cumprir 

adequadamente seu mandato do MNP. Isso deve incluir, inter alia, informações legais e 

experiência em cuidados de saúde. 

n) §21. O MNP deve ser estabelecido dentro de um ano após a entrada em vigor Protocolo 

Facultativo para o Estado em questão, a menos que, no momento da ratificação, uma 

declaração seja feita em conformidade com o artigo 24 do Protocolo Facultativo. 

o) §24. O Estado deve permitir que o MNP realize visitas a todos os lugares onde se 

encontrem, ou se suspeite que se possa encontrar, pessoas privadas de liberdade, conforme 

estabelecido nos artigos 4 e 29 do Protocolo Facultativo, que estejam dentro de sua 

jurisdição. Para tal fim, a jurisdição do Estado se estende a todos aqueles lugares sobre os 

quais exerça um controle efetivo. 

p) §25. O Estado deve garantir que o MNP seja capaz de realizar visitas da forma e com a 

frequência que o próprio MNP decidir. Isso inclui a capacidade conduzir entrevistas 

confidenciais com pessoas privadas de liberdade e com o direito de realizar visitas sem aviso 

prévio a todos os locais de privação de liberdade, em conformidade com as disposições do 

Protocolo Facultativo. 

q) §26. O Estado deve garantir que tanto os membros do MNP quanto seus funcionários 

desfrutem dos privilégios e imunidades necessários para o exercício independente de suas 

funções. 

r) §27. O Estado não deve ordenar, aplicar, permitir ou tolerar qualquer sanção, represália ou 

outro prejuízo que vem a sofrer qualquer pessoa ou organização por ter se comunicado com 

o MNP ou por ter fornecido ao MNP qualquer informação, independentemente de sua 

veracidade, e nenhuma dessas pessoas ou organizações deve ser prejudicada de qualquer 

maneira por tal motivo. 

s) §28. O Estado deve informar ao MNP sobre todo projeto de lei, que esteja em apreciação, 

que seja relevante ao seu mandato e permitir que o MNP faça propostas ou observações 

sobre qualquer política ou legislação existente ou em elaboração. O Estado deve levar em 

consideração as propostas ou comentários que receba do MNP sobre essa legislação. 

t) §29. O Estado deve publicar e divulgar amplamente os Relatórios Anuais do MNP. Deve 

também garantir que seja apresentado e discutido no Congresso Nacional ou no Parlamento. 

Os Relatórios Anuais do MNP também devem ser transmitidos ao SPT, que providenciará sua 

publicação em seu site. 

u) §31. O MNP, seus membros e sua equipe técnica devem estar obrigados a revisar 

regularmente seus métodos de trabalho e realizar treinamento, a fim de aprimorar sua 

capacidade de exercer suas atribuições sob o Protocolo Facultativo. 
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v) §32. Nos casos em que o órgão designado como MNP desempenhe outras funções além 

daquelas previstas no Protocolo Facultativo, suas funções como MNP deverão estar 

desempenhadas através de uma coordenação ou departamento separado, com equipe e 

orçamento próprios. 

w) §33. O MNP deve estabelecer um plano ou programa de trabalho que, com o passar do 

tempo, inclua visitas a todos os locais onde se encontrem, ou se possam encontrar pessoas 

privadas de sua liberdade, conforme estabelecido nos artigos 4 e 29 do Protocolo 

Facultativo, que estejam sob a jurisdição do Estado. Para esse fim, a jurisdição do Estado se 

estende a todos os lugares sobre os quais exerça um controle efetivo. 

x) §34. O MNP deve planejar seu trabalho e o uso de seus recursos de maneira a garantir 

que possam visitar os locais de privação de liberdade de forma adequada e com a frequência 

suficiente para contribuir efetivamente com a prevenção da tortura e outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 

y) §35. O MNP deve fazer propostas e observações às autoridades relevantes do Estado em 

relação a políticas ou legislação existentes e em elaboração que considere relevantes para 

seu mandato. 

z) §37. O MNP deve velar para que todas as informações confidenciais que obtenha no 

decorrer de seu trabalho permaneçam totalmente protegidas. 

aa) §38. O MNP deve velar para que tenha capacidade de estabelecer um diálogo 

significativo com o Estado sobre a implementação de suas recomendações. Da mesma 

forma, deverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para realizar um acompanhamento do 

cumprimento das recomendações que o SPT tenha feito em relação ao país em questão, 

coordenando devidamente com o o SPT para tal fim.  

17. Para que um MNP seja compatível com as disposições do OPCAT, ele deve refletir esses 

elementos em seu mandato, e em sua estrutura e prática operacional. 

18. À luz do OPCAT e de suas diretrizes, o SPT considera que o Decreto nº 9.831 de 2019 acarreta 

que o MNP não seja mais considerado compatível com o OPCAT por vários motivos, incluindo (mas 

não limitado a) os seguintes: 

a) Os membros/peritos do MNPCT foram indevidamente restringidos em sua capacidade de 

exercer suas funções de maneira suficientemente focada, independente e dedicada pela 

mudança de status para cargos não remunerados;14 

                                                           
14 Ver a página 17 do manual da série de treinamento profissional nº 21 do Escritório do Alto Comissariado 
para os Direitos Humanos, indicando que a posição dos especialistas do MNP deve ser adequadamente 
remunerada. 
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b) Os membros/peritos do MNPCT não serão mais apoiados por equipe exclusiva, 

especializada e independente, escolhida pelo MNPCT, financiada pelo orçamento específico 

do MNPCT e que reporte diretamente a eles; 

c) As mudanças propostas não são o resultado de um processo de consulta ou engajamento 

com o MNCPT (nem com o SPT), planejado para aumentar a eficácia das políticas de 

prevenção à tortura do Estado-Parte. 

19. Essas deficiências de substância e processo parecem minar a capacidade do MNP de funcionar 

efetivamente da maneira prevista pelo OPCAT. 

 

IV - O Decreto Presidencial nº 9.831 e o OPCAT 

 

A) Implicações para os membros/peritos do MNP 

20. O resultado do Decreto é que os membros/peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura deixam de ser remunerados e não recebem mais apoio administrativo 

independente na execução de suas tarefas. De fato, e em combinação, isso significa que os 

membros/peritos do MNP não poderão continuar exercendo efetivamente seu mandato, 

considerando o volume de trabalho a ser realizado por um MNP no Brasil. É implausível acreditar 

que um pequeno grupo de pessoas não remuneradas, sem dedicação exclusiva e sem auxílio, 

poderia efetivamente realizar visitas preventivas a todos os lugares dentro do escopo de seu 

mandato de maneira compatível com o OPCAT, considerando a situação do país. 

21. Em países como o Brasil, que têm, entre outros, um número muito grande de pessoas privadas 

de liberdade, condições precárias de detenção, superlotação, violência, incluindo numerosos casos 

de morte em detenção e violência entre prisioneiros, motins, ausência na prática de medidas 

alternativas à privação de liberdade, número significativo de reclamações, preocupações com a 

impunidade em casos de suposta tortura ou maus-tratos e frágeis mecanismos de monitoramento, 

existe uma necessidade específica de um MNP ativo, robusto e respeitado. A totalidade das 

circunstâncias descritas acima apoia a evidente necessidade dos membros/especialistas do MNP 

trabalharem com exclusividade e que essa seja sua principal ocupação profissional e, portanto, uma 

atividade em tempo integral devidamente remunerada. Membros/peritos voluntários não 

remunerados, sem exclusividade, não podem efetivamente cumprir essa tarefa, considerando o 

contexto em questão. 

22. Nesse contexto, parece nítido que os objetivos do Protocolo Facultativo exigem 

membros/peritos no MNP em tempo integral (portanto remunerados), apoiados por uma secretaria 

de tamanho apropriado e com financiamento adequado, possuindo os requisitos, experiência e 

independência, organizados em uma entidade operacional independente e autônoma. 
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23. Além disso, a revogação da necessidade de representação adequada de gênero, etnia e 

diversidade geográfica dentro do MNPCT viola diretamente o artigo 18 do OPCAT. 

 

B) Implicações para o secretariado do MNP 

24. A entrada em vigor do Decreto nº 9.831 também mudaria completamente a situação do apoio 

administrativo e equipe do MNP (secretariado). A Secretaria Nacional de Proteção Global, em sua 

comunicação nº 2020/2019/GAB.SNPG/SNPG/MMFDH, remove o acesso dos membros/peritos do 

MNP ao seu espaço físico de trabalho, salas de reunião e acesso a seus arquivos confidenciais 

armazenados em Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Autorização ou aprovação prévia da 

Secretaria Nacional de Proteção Global é necessária a partir disso para o exercício de quase todas 

as tarefas do MNPCT, incluindo viagens e visitas de campo aos locais de privação de liberdade no 

país, que é a essência do mandato dos Mecanismos Preventivos Nacionais. Sem aprovação ou 

autorização prévia, essas atividades não podem ocorrer e, portanto, ficariam a critério do 

Ministério. Obviamente, isso é incompatível com o OPCAT. 

25. As mudanças propostas também significam que o plano de trabalho e o programa de visitas a 

locais de privação de liberdade só podem ser conduzidos mediante solicitação feita pelo MNP a 

outros departamentos do governo ou setores técnicos e logísticos adequados, incluindo acesso a 

escritórios, salas de reuniões, computadores, serviços de TI, telefones, passagens e, é claro, equipe. 

Isso parece incompatível com a obrigação de estabelecer um MNP independente capaz de 

determinar seu próprio programa de visitas e realizar visitas a locais de detenção sem aviso prévio. 

26. Além disso, a exigência de obter autorização ou aprovação governamental prévia viola o 

princípio central da confidencialidade, uma vez que o programa de visitas teria que ser divulgado a 

terceiros. Na medida em que se torne dependente de terceiros para obter permissão ou para a 

assistência prática necessária para realizar suas visitas, pode-se considerar que o MNP perdeu sua 

independência funcional, exigida pelo OPCAT. Infelizmente, esse já foi o caso, entre outros, da 

recusa em financiar as viagens de membros do MNPCT para visitas a centros de detenção no Estado 

do Ceará. 

27. Além disso, a confidencialidade das informações coletadas, inclusive as decorrentes de 

entrevistas privadas (detidos, oficiais, equipe médica, etc.) não pode ser garantida se esses dados 

não forem mantidos em sigilo, conforme exigido pelo Protocolo Facultativo, por um secretariado 

exclusivo e independente de apoio ao MNP. 

28. A falta de um secretariado independente, claramente definido, com recursos adequados, 

remunerado e profissional explicitamente definido, subordinado diretamente ao MNP e 

responsável perante ele, impõe obstáculos visíveis ao funcionamento de um MNP e de seus 

membros/peritos, e parece difícil, se não impossível, para um MNP ser compatível com OPCAT 

nessas circunstâncias. 

 

C) Ausência de processo consultivo 
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29. As Diretrizes do SPT enfatizam a importância da consulta no estabelecimento e operação de um 

MNP bem-sucedido. Qualquer alteração significativa aos arranjos estruturais relativos a um MNP 

estabelecido deve ser informada por um processo de consulta, destinado a determinar como o 

trabalho de um MNP pode ser fortalecido de acordo com os critérios do OPCAT. A eficácia de todos 

os MNPs deve estar sujeita a avaliação regular, tanto pelo Estado como pelo próprio MNP, levando 

em consideração as opiniões do SPT, a fim de reforçar e fortalecer seu trabalho, como e quando 

necessário15. 

30. O conteúdo do atual decreto não parece ter sido decidido após qualquer processo de revisão e 

consulta e parece evidente pela resposta do MNPCT que ele não considera as mudanças propostas 

como melhorias na eficácia da atuação do MNP; de fato, considera que elas impedem sua 

capacidade de funcionar como tal16. 

 

V – Compatibilidade do Decreto nº 9.831/2019 com as recomendações do 

OPCAT e SPT 

31. Parece, portanto, que as reformas promovidas pelo Decreto Presidencial nº 9.831 não respeitam 

o OPCAT em termos de processo e substância. Como tal, eles parecem enfraquecer, ao invés de 

fortalecer, a política de prevenção à tortura do Brasil e o trabalho do MNP. Isso significa que o MNP 

do Brasil não pode operar de maneira compatível com OPCAT e, portanto, essas mudanças não 

estão de acordo com as obrigações do Brasil perante o Protocolo Facultativo. 

32. Essas mudanças na abordagem do Estado-Parte em relação à prevenção da tortura e ao 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura são difíceis de entender, contrariam os 

progressos anteriormente alcançados na implementação de suas obrigações no âmbito do OPCAT e 

são um revés para o sistema OPCAT no Brasil. Após a criação do MNP, o SPT fez as seguintes 

recomendações após sua visita ao Brasil em 201517: 

84. O Subcomitê saúda a conclusão do longo processo legislativo envolvido na criação do 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em 2015. O Subcomitê lembra ao 

Estado-Parte que o fornecimento de recursos financeiros e humanos adequados constitui uma 

obrigação legal nos termos do artigo 18 (item 3) do Protocolo Facultativo e deseja ser 

informado, prioritariamente, sobre as medidas que o Estado-Parte pretende adotar para 

fornecer ao Mecanismo Preventivo Nacional recursos financeiros e humanos adequados para 

garantir que ele tenha total autonomia financeira e operacional. 

85. O Subcomitê lembra que, de acordo com suas diretrizes para Mecanismos Preventivos 

Nacionais, o Estado-Parte deve garantir que o Mecanismo Preventivo Nacional desfrute de 

                                                           
15 Parágrafo 13 e 15 do CAT/OP/12/5 
16 Ver o comunicado público do MNPCT nº 02/2019 
17 Ver CAT/OP/BRA/3 em: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Country 
Visits.aspx?SortOrder=Alphabetical  
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autonomia e independência operacional e que deve abster-se de nomear membros para o 

Mecanismo que ocupe posições que poderiam elevar questões de conflito de interesses (ver 

CAT/OP/12/5, parágrafos 12 e 18).  

86. O Subcomitê recomenda que o Governo Federal forneça os recursos humanos necessários 

e o financiamento adequado para o funcionamento efetivo do Mecanismo Preventivo 

Nacional por meio de uma linha orçamentária específica, além de conceder ao Mecanismo a 

autonomia institucional para usar seus recursos. Os recursos necessários devem ser fornecidos 

para permitir o funcionamento eficaz do Mecanismo, que deve gozar de completa autonomia 

financeira e operacional ao desempenhar suas funções no âmbito do Protocolo Facultativo. 

Os recursos devem ser assegurados por meio de uma linha separada no orçamento anual e 

devem ser previsíveis, para permitir que o Mecanismo Preventivo Nacional desenvolva seu 

plano de trabalho e visitas anuais e planeje sua cooperação com outros parceiros.  

87. O Subcomitê enfatiza que o mecanismo preventivo nacional deve complementar e não 

substituir os sistemas de supervisão existentes no Brasil, e seu funcionamento deve levar em 

conta a cooperação e coordenação eficazes entre os Mecanismos Preventivos no país. O 

Subcomitê recomenda que os orçamentos do Comitê Nacional e do Mecanismo Nacional 

sejam separados. O Mecanismo Nacional, em cooperação com o Comitê Nacional, deve 

separar claramente seus respectivos mandatos, para que eles possam executar todos os 

aspectos de seus respectivos mandatos de maneira a evitar conflitos de interesse reais ou 

aparentes. 

33. À luz dessas recomendações, que também se baseiam naquelas apresentadas após sua primeira 

visita ao Brasil em 2011, o SPT considera que as reformas atuais são contrárias ao OPCAT e não 

fortalecem o Sistema Nacional de Prevenção do Estado-Parte, como alegado pelas autoridades 

nacionais; pelo contrário, enfraquecem o papel do Mecanismo Preventivo Nacional a um ponto em 

que se corre o risco de que o mesmo se torne praticamente inoperante, devido aos muitos 

obstáculos que enfrenta agora. Antes da reforma, a política de prevenção da tortura era 

insatisfatória no sentido de que o sistema de MNPs não havia sido estabelecido em todas as partes 

do país, algo que deveria ter sido alcançado até 2008. Além disso, as mudanças atuais significam 

que os MNPs ainda não estabelecido em muitos dos estados do Brasil pode seguir um modelo - o 

proposto pela atual reforma - que os tornaria incapazes de operar de acordo com o OPCAT, 

colocando o Brasil em grave violação de suas obrigações internacionais. 

34. Por fim, deve-se lembrar que os relatórios resultantes das duas visitas realizadas pelo SPT em 

201118 e 201519 respectivamente, duas visitas realizadas pelo Relator Especial das Nações Unidas 

sobre Tortura em 2001 e 201520, bem como o informe realizado pelo Comitê Contra a Tortura em 

                                                           
18 Disponível em: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol 
no=CAT%2fOP%2fBRA%2f1&Lang=en  
19 Disponível em: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol 
no=CAT%2fOP%2fBRA%2f3&Lang=en  
20 Ambos relatórios (A/HRC/31/57/Add.4 e) estão disponíveis em: http://ap.ohchr.org/documents/ 
dpage_e.aspx?m=103  
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200521 apontam a necessidade de um “Sistema de Prevenção à Tortura” forte, independente e 

eficiente, de acordo com os princípios estabelecidos no Protocolo Facultativo. Algumas dessas 

questões também foram arguidas pelo Comitê Contra a Tortura ao Brasil em sua “lista de questões 

anteriores ao relatório” em 2009, que até hoje ainda não foram respondidas22. Essas preocupações 

também foram ecoadas por diferentes órgãos dentro do Brasil, como a decisão do Supremo Tribunal 

Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, em setembro de 2015, 

constatando que o sistema penitenciário brasileiro é inconstitucional, devido a sérias 

disfuncionalidades crônicas e estruturais que ameaçam os direitos fundamentais dos presos. 

 

VI - Conclusão 

35. A adoção e entrada em vigor do Decreto Presidencial nº 9.831 enfraqueceu severamente a 

política de prevenção à tortura do Brasil, tornando difícil para o MNPCT operar de maneira 

compatível com o OPCAT. Diante do exposto, o SPT considera que o Decreto Presidencial nº 9.831 

deve ser revogado, a fim de melhor garantir que o Sistema Brasileiro de Prevenção à Tortura 

funcione de forma eficiente e independente, com autonomia financeira e estrutural e recursos 

adequados, de acordo com obrigações internacionais do Brasil com o OPCAT. 

36. Finalmente, à luz dos artigos 17 a 23 do OPCAT e das diretrizes do SPT para MNPs (CAT/OP/12/5), 

parágrafo 15, o SPT recomenda que as autoridades brasileiras estabeleçam um diálogo com o 

MNPCT a respeito da melhor forma de fortalecer a eficácia do seu sistema de prevenção à tortura, 

incluindo quaisquer reformas propostas para fortalecer  seu Mecanismo Nacional de Prevenção. 

______________________ 

  

                                                           
21 O artigo 20 da Convenção Contra a Tortura é acionado se forem recebidas indícios fundamentados 
indicando que a tortura está sendo praticada sistematicamente no território de um Estado-Parte. O 
relatório completo (CAT / C / 39/2) está acessível em: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody 
external/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f39%2f2&Lang=en  
22 CAT/C/BRA/Q/2, de 6 julho de 2009 
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3. Views of the Subcommittee on Prevention of Torture on 

the Compatibility of the Presidential Decree Nº 9.831/2019 

with the Optional Protocol to the Convention Against 

Torture 

mailto:mnpct@sdh.gov.br


*  Disclaimer: This intervention is made on a voluntary basis without prejudice to, and should not be considered as a 

waiver, express or implied, of the privileges and immunities of the United Nations, its officials and experts on mission, 

which include the members of the Subcommittee on Prevention of Torture, pursuant to the 1946 Convention on the 

Privileges and Immunities of the United Nations. 

**  At its 39th session, in November 2019, the Subcommittee decided, in accordance with its mandate under article 11 

b) of the Optional protocol, to issue these views as a public document. 

Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel,  

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

  Views of the Subcommittee on Prevention of Torture 
on the compatibility, with the Optional Protocol to the 
Convention against Torture, of presidential decree No. 
9.831/2019, relating to the national preventive 
mechanism of Brazil*,** 
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VERSION 

 



2  

 I. Introduction 

1. On 3 September 2019 the Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (hereafter the MNPCT), the National Preventive Mechanism of Brazil, sent 

a request to the United Nations Subcommittee on Prevention of Torture and other 

Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment for a legal opinion on the compatibility of 

Presidential Decree nº 9.831 of 10 June 2019, which modifies the Presidential 

Decree nº 8.154 of 16 December 2013, with the United Nations Optional Protocol 

to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment. 

2. The United Nations Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, 

Inhuman, or Degrading Treatment (hereafter SPT), established under article 2 of the 

OPCAT, is an independent treaty body with the mandate and functions laid down in 

the United Nations Optional Protocol to the Convention against Torture and other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereafter OPCAT or 

Optional Protocol), adopted on 18 December 2002 by the General Assembly of the 

United Nations by resolution A/RES/57/199 and entered into force on 22 June 2006.  

3. The objective of the Protocol is to “establish a system of regular visits 

undertaken by independent international and national bodies to places where people 

are deprived of their liberty, in order to prevent torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment” (article 1 of the OPCAT). The SPT has a 

preventive mandate focused on an innovative, sustained and proactive approach to 

the prevention of torture and ill treatment, as well as an advisory mandate to assist 

States Parties and national preventive mechanisms (hereafter the NPM) to comply 

with their obligations under the Optional Protocol. 

4. Pursuant to Article 11 of the Optional Protocol, the SPT has a threefold 

mandate: to visit places of deprivation of liberty in States Parties; to advise and assist 

both States Parties and National Preventive Mechanisms concerning the 

establishment and functioning of NPMs; and to co-operate with other international, 

regional and national organisations and institutions to strengthen protection against 

torture and ill-treatment. 

5. The SPT monitors the implementation of the Optional Protocol by States 

which are a party to it. This includes overseeing the implementation of the obligation 

of States to set up independent and functional NPM to examine the treatment of 

persons deprived of their liberty and making recommendations to government 

authorities to strengthen protection against torture and commenting on existing or 

proposed legislation. As such, the SPT is the guardian of the OPCAT.  

6. The views expressed by the SPT in the present document are its own and do 

not necessarily reflect those of, or bind, the High Commissioner for Human Rights, 

the Office of the High Commissioner for Human Rights, the United Nations or any 

of its bodies or officials. They do, however, represent the views of the body 

expressly mandated by the Optional Protocol to ensure the integrity of the system of 

preventive oversight that the Optional Protocol establishes. 

 II.  Context 

7. Brazil ratified the Convention against Torture on 28 September 1989 and the 

Optional Protocol on 12 January 2007. In accordance with article 17 of the Optional 

Protocol, Brazil should have established a National Preventive Mechanism at the 

latest one year after its ratification. A National System to Prevent and Combat 

Torture (the Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, hereafter 
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SNPCT) was established by the State party by Law 12.847, of 2 August 2013, which 

directly refers to Article 3 of the Optional Protocol.
1
 

8. In December 2013, the Presidential Decree n° 8.154 was published to 

regulate the functioning of the SNPCT, the composition and functioning of the 

National Committee for the Prevention and Combat Torture (Comitê Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura, hereafter the CNPCT), and to establish provisions 

regarding the Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (hereafter 

the MNPCT or NPM). 

9. In September 2014,
2
 the Human Rights Secretariat of the Presidency of the 

Republic launched a public call for the positions of the CNPCT assigned to 

representatives from civil society organisations and professional associations. The 

National Preventive Mechanism was finally established in 2015.
3
 

10. On 10 June 2019, Presidential Decree nº 9.831 brought substantive changes 

to the whole torture preventive system of the country, the SNPCT. The Decree 

appears to indicate a change in the policy of the State Party towards prevention of 

torture in general, as well as, in particular, towards the NPM model appropriate to 

fulfil its international obligations under the Protocol. A new model has been 

introduced, the main differentiating feature of which is that the members/experts of 

the MNPCT would cease to be remunerated and would exercise their functions on a 

voluntary basis (Article 4 of the Decree n. 9.831 that modifies article 10 of Decree 

8.154).
4
 The June 2019 Decree also removes the requirement for its membership to 

be diverse in terms of gender, race and regional representation
5
 and, in ways that 

remain somewhat unclear, dismantles the NPM’s administrative support structure. 

11. As clarified by the letter dated 2 August 2019 (attached, ref n. 

2020/2019/GAB.SNPG/SNPG/MNFDH) addressed to the NPM, the Ministry of 

Women, Family and Human Rights will in future support the members of the NPM, 

inter alia, in the following ways:  

  (a) The access and use of the electronic system of information of the 

Ministry (SEI) will be provided to the NPM members, but only as external users 

(bold in the original); 

  (b) The financial support for the transportation of the members of the 

NPM will be provided by staff of the Ministry, yet to be designated; 

  (c) Entry to the Ministry will only be available on request; 

  (d) The use of offices for the members of the NPM will only be available 

on advance request; 

  

 1 Article 8: “The National Mechanism for the Prevention and Combat of Torture (NMPCT) is 

created, as part of the structure of the Secretariat of Human Rights of the Presidency of the 

Republic, responsible for preventing and combating torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment, pursuant to article 3 of the Optional Protocol to the 

United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, promulgated by Decree no. 6.085, of 19 April 2007”. (unofficial 

translation) 

 2 https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/comite-nacional-de-

prevencao-e-combate-a-tortura/representantes/editais-do-sistema-nacional-de-combate-a-

tortura. 

 3 For more information about the SPT on the NPM, see CAT/OP/BRA/3 and 

CAT/OP/BRA/1 available at: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder

=Chronological. 

 4 “Participating to the NMPCT will be considered as a provision of unpaid relevant public 

service.” (unofficial translation) 

 5  Paragraph 2 of article 10 of the decree nº 8.154, of 16 December 2013. 

https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/comite-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura/representantes/editais-do-sistema-nacional-de-combate-a-tortura
https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/comite-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura/representantes/editais-do-sistema-nacional-de-combate-a-tortura
https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/comite-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura/representantes/editais-do-sistema-nacional-de-combate-a-tortura
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Chronological
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Chronological
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  (e) The current supporting staff of the NPM (its Secretariat) will be 

“redistributed” to other units within the Ministry, to be defined; 

  (f) The members of the NPM will have to return their badges and access 

cards to the Ministry buildings and parking, their official mobile telephones and any 

other public equipment that had been provided to them. 

12. According to these new measures, the 11 members/experts of the NPM have 

not only lost their remuneration but have also lost their previous levels of 

administrative support and dedicated staffing, these staff members being redeployed 

to other roles.  It is now quite unclear how the Ministry will provide this support, 

which is essential for the effective functioning of the NPM. Taken as a whole, this 

represents a major change in the way the State Party has decided to organize the 

functioning of the NPM, and hence its torture prevention policy.  

13. On 12 August 2019, an injunction of the Federal Court (ACP 5039174-

92.2019.4.02.5101) ordered the suspension of the effects of the Decree 9.831 and 

that the Ministry of Women, Family and Human Rights return the 11 

members/experts to their pre-existing functions, on a remunerated basis. On 13 

August 2019, the Government challenged this decision but the Court rejected its 

arguments. A final decision on the case is pending. Meanwhile, the order suspending 

the effects of the Decree and returning the 11 members/experts to their previous 

position remains valid. In a letter dated of 29 August 2019 to the United Nations 

(attached), the NPM indicated that the Government was not complying with the 

judicial order and, therefore, the NPM members/experts remain without 

remuneration and unable to undertake their functions in the manner required by the 

Court Order. 

 III. NPMs under the OPCAT system 

14. The SPT has not set out a specific model for National Preventive 

Mechanisms. It is of the view that there is no “one size fits all” model that would 

appropriate for all States Parties to the Optional Protocol.
6
 However, the Protocol 

clearly sets out the elements that are necessary for a body to constitute an NPM for 

the purpose of the OPCAT; these elements are enumerated in OPACT articles 17 to 

23, and these have been authoratively interpreted by the SPT in its guidelines,
7
 

reports
8
 and advices

9
 variously addressed to State Parties and NPMs. Only those 

NPMs, which reflect these elements, can be considered to be ‘OPCAT compliant’.  

15.  The provisions of the Optional Protocol clearly stipulate that States Parties 

shall ensure the structural and functional independence of National Preventive 

Mechanisms, as well as of their personnel (secretariat), and shall also guarantee that 

the necessary resources are allocated to them in order to enable the NPM to carry 

  

 6 See the “Practical Guide: Preventing Torture, the role of the National Preventive 

Mechanisms”, page 8, available at: 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/NPM_Guide.pdf. 

 7 See the guidelines of the SPT on the establishment of National Preventive Mechanisms: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT

/OP/12/5&Lang=en. 

 8 See the public SPT reports available on its website at: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder

=Chronological. 

 9 See the ninth annual report of the SPT on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment (CAT/C/57/4) dated 22 March 2016, accessible at: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT

%2fC%2f57%2f4&Lang=en. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/NPM_Guide.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/12/5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Chronological
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Chronological
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f57%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f57%2f4&Lang=en
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out effectively their mandates as provided for in articles 19 and 20 of the Optional 

Protocol.
10

 Article 18 of the OPCAT reads as follows:  

  “1. The States Parties shall guarantee the functional independence of the 

national preventive mechanisms as well as the independence of their personnel. 

  2. The States Parties shall take the necessary measures to ensure that the 

experts of the national preventive mechanism have the required capabilities and 

professional knowledge. They shall strive for a gender balance and the adequate 

representation of ethnic and minority groups in the country. 

  3. The States Parties undertake to make available the necessary resources for 

the functioning of the national preventive mechanisms. 

  4. When establishing national preventive mechanisms, States Parties shall 

give due consideration to the Principles relating to the status of national institutions 

for the promotion and protection of human rights.” 

16. The SPT has clarified these elements through its Guidelines on National 

Preventive Mechanisms (CAT/OP/12/5, attached). For the purposes of assessing the 

current changes in the legislation of Brazil those in bold seem to be of particular 

relevance: 

(a) §8. The operational independence of the NPM should be guaranteed; 

(b) §9. The relevant legislation should specify the period of office of the 

member/s of the NPM and any grounds for their dismissal. Periods of office, 

which may be renewable, should be sufficient to foster the independent 

functioning of the NPM; 

(c) §10. The visiting mandate of the NPM should extend to all places of 

deprivation of liberty, as set out in Article 4 of the Optional Protocol; 

(d) §11. The necessary resources should be provided to permit the 

effective operation of the NPM in accordance with the requirements of 

the Optional Protocol; 

(e) §12. The NPM should enjoy complete financial and operational 

autonomy when carrying out its functions under the Optional Protocol; 

(f) §13. The State authorities and the NPM should enter into a follow-up 

process with the NPM with a view to the implementation of any 

recommendations, which the NPM may make; 

(g) §14. Those who engage or with whom the NPM engages in the fulfilment 

of its functions under the Optional Protocol should not be subject to any 

form of sanction, reprisal or other disability as result of having done so; 

(h) §15. The effective operation of the NPM is a continuing obligation. The 

effectiveness of the NPM should be subject to regular appraisal by 

both the State and the NPM itself, taking into account the views of the 

SPT, with a view to its being reinforced and strengthened as and when 

necessary; 

  

 10 Article 19 of the Optional Protocol reads : The national preventive mechanisms shall be 

granted at a minimum the power: 

  (a)  To regularly examine the treatment of the persons deprived of their liberty in places 

of detention as defined in article 4, with a view to strengthening, if necessary, their 

protection against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; 

  (b)  To make recommendations to the relevant authorities with the aim of improving the 

treatment and the conditions of the persons deprived of their liberty and to prevent torture 

and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, taking into consideration 

the relevant norms of the United Nations; 

  (c)  To submit proposals and observations concerning existing or draft legislation. 
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(i) §16. The NPM should be identified by an open, transparent and inclusive 

process, which involves a wide range of stakeholders, including civil 

society. This should also apply to the process for the selection and 

appointment of members of the NPM, which should be in accordance with 

published criteria; 

(j) §17. Bearing in mind the requirements of Article 18 (1) and (2) of the 

Optional Protocol, members of the NPM should collectively have the 

expertise and experience necessary for its effective functioning; 

(k) §18. The State should ensure the independence of the NPM by not 

appointing to it members who hold positions which could raise questions 

of conflicts of interest; 

(l) §19. Members of NPMs should likewise ensure that they do not hold or 

acquire positions, which raise questions of conflicts of interest; 

(m) §20. Recalling the requirements of Articles 18 (1) and (2) of the 

Optional Protocol, the NPM should ensure that its staff have between 

them the diversity of background, capabilities and professional 

knowledge necessary to enable it to properly fulfil its NPM mandate. 

This should include, inter alia, relevant legal and health-care expertise; 

(n) §21. The NPM should be established within one year of the entry into force 

of the Optional Protocol for the State concerned, unless at the time of 

ratification a declaration has been made in accordance with Article 24 of 

the Optional Protocol; 

(o) §24.  The State should allow the NPM to visit all, and any suspected, 

places of deprivation of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of the 

Optional Protocol, which are within its jurisdiction. For these 

purposes, the jurisdiction of the State extends to all those places over 

which it exercises effective control;   

(p) §25.  The State should ensure that the NPM is able to carry out visits 

in the manner and with the frequency that the NPM itself decides. This 

includes the ability to conduct private interviews with those deprived 

of liberty and the right to carry out unannounced visits at all times to 

all places of deprivation of liberty, in accordance with the provisions 

of the Optional Protocol; 

(q) §26.  The State should ensure that both the members of the NPM and 

its staff enjoy such privileges and immunities as are necessary for the 

independent exercise of their functions; 

(r) §27.  The State should not order, apply, permit or tolerate any sanction, 

reprisal or other disability to be suffered by any person or organisation for 

having communicated with the NPM or for having provided the NPM with 

any information, irrespective of its accuracy, and no such person or 

organisation should be prejudiced in any way; 

(s) §28.  The State should inform the NPM of any draft legislation that 

may be under consideration which is relevant to its mandate and allow 

the NPM to make proposals or observations on any existing or draft 

policy or legislation. The State should take into consideration any 

proposals or observations on such legislation received from the NPM; 

(t) §29.  The State should publish and widely disseminate the Annual Reports 

of the NPM. It should also ensure that it is presented to, and discussed in, 

by the national legislative assembly, or Parliament. The Annual Reports of 

the NPM should also be transmitted to the SPT, which will arrange for their 

publication on its website; 

(u) §31.  The NPM, its members and its staff should be required to 

regularly review their working methods and undertake training in 
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order to enhance their ability to exercise their responsibilities under 

the Optional Protocol; 

(v) §32.  Where the body designated as the NPM performs other functions 

in addition to those under the Optional Protocol, its NPM functions 

should be located within a separate unit or department, with its own 

staff and budget; 

(w) §33.  The NPM should establish a work plan/programme which, over 

time, encompasses visits to all, or any, suspected, places of deprivation 

of liberty, as set out in Articles 4 and 29 of the Optional Protocol, which 

are within the jurisdiction of the State. For these purposes, the 

jurisdiction of the State extends to all those places over which it 

exercises effective control; 

(x) §34.  The NPM should plan its work and its use of resources in such a 

way as to ensure that places of deprivation of liberty are visited in a 

manner and with sufficient frequency to make an effective 

contribution to the prevention torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment; 

(y) §35.  The NPM should make proposals and observations to the relevant 

State authorities regarding existing and draft policy or legislation 

which it considers to be relevant to its mandate;  

(z) §37.  The NPM should ensure that any confidential information 

acquired in the course of its work is fully protected; 

(aa) §38.  The NPM should ensure that it has the capacity to and does 

engage in a meaningful process of dialogue with the State concerning 

the implementation of its recommendations. It should also actively seek 

to follow-up on the implementation of any recommendations which the 

SPT has made in relation to the country in question, liaising with the SPT 

when doing so.” 

17. For an NPM to be compliant with the provisions of the OPCAT, it must 

reflect these elements in its mandate, structure and operational practice.  

18. In the light of the OPCAT and its Guidelines, the SPT considers that Decree 

n° 9.831 of 2019, means that the NPM cannot be considered to be OPCAT compliant 

for a number of reasons, including (but not limited to), the following: 

  (a) The members/experts of the MNPCT have been unduly restricted in 

their ability to exercise their functions in a sufficiently focussed, independent and 

dedicated manner by the change in their status to unremunerated office holders;
11

 

  (b) The members/experts of the MNPCT will no longer be supported by 

dedicated, expert and independent staff, chosen by the NPM, funded from the NPMs 

dedicated budget and reporting directly to them;  

  (c) The proposed changes are not the result of a process of consultation 

or engagement with the MNCPT (nor the SPT) designed to enhance the 

effectiveness of the torture prevention policies of the State Party. 

19. These shortcomings in both substance and process appear to undermine the 

capacity of the NPM to function effectively in the manner envisaged by the OPCAT.  

  

 11 See page 17 of the professional training series manual n°21 of the Office of the High 

Commissioner for Human Rights, indicating that the position of the experts of the NPM 

should be adequately remunerated.   
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 IV. The Presidential Decree n° 9.831 and the OPCAT 

 A. Implications for members/experts of the NPM 

20. The result of the Decree is that members/experts of the Mecanismo Nacional 

de Prevenção e Combate à Tortura cease to be remunerated and no longer receive 

independent administrative support in the execution of their tasks. De facto, and in 

combination, this means that the members/experts of the NPM will not be able to 

continue to effectively exercise their mandate, considering the volume of work to 

be undertaken by an NPM in Brazil. It is implausible to believe that a small group 

of unpaid, part-time and unsupported persons could effectively undertake preventive 

visits to all places within the scope for their mandate in manner compatible with the 

OPCAT, considering the situation of the country. 

21. In countries such as Brazil, which have, inter alia, a very large number of 

persons deprived of liberty, substandard conditions of detention, overcrowding, 

violence, including numerous cases of death in detention and inter-prisoner violence, 

mutinies, de facto absence of non-custodial measures, significant numbers of 

complaints, concerns regarding impunity for instances of alleged torture or ill-

treatment, weak monitoring mechanisms, there is a particular need for an active, 

robust and respected NPM. The totality of the circumstances outlined above support 

the clear need for NPM members/experts to be working on a full-time basis, and for 

this to be their primary professional occupation, and thus a properly remunerated 

full-time activity. Voluntary part-time unremunerated members/experts cannot 

effectively fulfil such a task given the context in question.  

22. Given this context, it seems clear that the objectives of the Optional Protocol 

require full-time (hence remunerated) MNP members/experts supported by an 

appropriately sized and properly funded secretariat having the requisite, experience 

and independence, organised in an independent and autonomous operational entity.  

23. In addition, revocation of the need for adequate representation of gender, 

ethnicity and the geographical diversity within the MNPCT contravenes directly 

article 18 of the OPCAT. 

 B. Implications for the NPM secretariat 

24. The entry into force of the Decree n° 9.831 would also change completely 

the situation of the administrative support and staff for the NPM (the secretariat). 

The Secretaria Nacional de Proteção Global, in its communication nº 

2020/2019/GAB.SNPG/SNPG/MMFDH, removes the access of the NPM 

members/experts to their physical workspace, meeting rooms, as well as access to 

their confidential files stored on the Electronic Information System (SEI). Prior 

authorization or approval by the Secretaria Nacional de Proteção Global is 

thereafter needed for the exercise of almost all of the tasks of the MNPCT, including 

travel and field visits to the places of deprivation of liberty in the country, which is 

the essence of the mandate of National Preventive Mechanisms. Without prior 

approval or authorization, these activities cannot take place and so, in effect, would 

be at the discretion of the Ministry. This is, of course, incompatible with the OPCAT. 

25. The proposed changes also mean that the work plan and programme of visits 

to places of deprivation of liberty can only be conducted following requests made 

by the NPM to other government departments or appropriate practical and logistical 

support, including access to offices, meetings rooms, computers, IT services, phones, 

transportation and, of course, staffing. This seems incompatible with the obligation 

to establish an independent NPM capable of determining its own visiting 

programme and conducting visits to places of detention, which are unannounced.  

26. Moreover, the requirement to seek prior governmental authorization or 

approval violates the core principle of confidentiality since the programme of visits 
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would have to be divulged to others. To the extent that it becomes dependent on 

others for permission or for the practical assistance necessary to undertake its visits, 

the NPM could be considered to have lost its functional independence, which the 

OPCAT requires. This has unfortunately already been the case, amongst others, with 

the refusal to finance the travel of members of the MNPCT to visits places of 

detention in the State of Ceará. 

27. In addition, the confidentiality of the information gathered, including that 

arising from confidential interviews (detainees, officials, medical staff, etc.) cannot 

be assured if this data is not kept confidential, as required by the optional protocol, 

by an independent dedicated secretariat supporting the NPM. 

28. The lack of a clearly defined independent, properly resourced, remunerated 

and professional secretariat reporting directly to the NPM and accountable to it 

poses clear impediments to the functioning of an NPM and its members/experts, and 

it would seem difficult if not impossible for an NPM to be OPCAT compliant under 

such circumstances. 

 C. Absence of consultative process 

29. The SPT Guidelines stress the importance of consultation in the 

establishment and operation of a successful NPM. Any significant alteration to the 

structural arrangements concerning an established NPM should be informed by a 

process of consultation aimed at determining how the work of an NPM can be 

strengthened in accordance with the OPCAT criteria. The effectiveness of all NPMs 

should be subject to regular appraisal by both the State and the NPM itself, taking 

into account the views of the SPT, in order to reinforce and strengthen its work, as 

and when necessary.
12

  

30. The current Decree does not appear to have been decided upon following any 

process of review and consultation and it appears evident from the response of the 

MNPCT that it does not consider the proposed changes as enhancing its 

effectiveness as an NPM; indeed, it considers them to impede its ability to function 

as such.
13

  

 V. Compliance of the Decree n° 9.831/2019 with the 
OPCAT and SPT recommendations 

31. It therefore appears that the reforms brought about by the Presidential Decree 

nº 9.831 fail to respect the OPCAT in terms of both process and substance. As such, 

they seem to weaken rather than strengthen the torture prevention policy of Brazil 

and the work of the NPM. It means that the NPM of Brazil cannot operate in an 

OPCAT compliant fashion and so, in consequence, these changes are not in accord 

with the obligations of Brazil under the Optional Protocol.  

32. These changes in the State Party’s approach towards torture prevention and 

the Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura are difficult to 

understand, run counter to progress previously made towards the implementation of 

its obligations under the OPCAT and are a setback to the OPCAT system in Brazil. 

Following the establishment of the NPM, the SPT made the following 

recommendations subsequent to its visit to Brazil in 2015:
14

  

“84. The  Subcommittee  welcomes  the  completion  of  the  lengthy  

legislative  process involved in creating the National Mechanism to Prevent 

  

 12  Para 13 and 15 of CAT/OP/12/5. 

 13  See the public release of the NMPCT nº 02/2019. 

 14  See CAT/OP/BRA/3 at 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder

=Alphabetical. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Alphabetical
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/CountryVisits.aspx?SortOrder=Alphabetical
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and Combat Torture in 2015. The  Subcommittee  reminds  the  State  party  

that  the  provision  of  adequate  financial and human resources constitutes 

a legal obligation under article 18 (3) of the Optional Protocol, and wishes to 

be informed, as a matter of priority, about the steps the State party  intends  

to  take  to  provide  the  national  preventive  mechanism  with  adequate 

financial   and   human   resources   to   ensure   that   it   has   complete   

financial   and operational autonomy.  

85. The  Subcommittee  recalls  that,  in  accordance  with  its  guidelines  on  

national preventive  mechanisms,  the  State  party  should  ensure  that  the  

national  preventive mechanism enjoys operational autonomy and 

independence, and that it should refrain from  appointing  members  to  the  

mechanism  who  hold  positions  that  could  raise questions of conflict of 

interest (see CAT/OP/12/5, paras. 12 and 18).  

86. The Subcommittee recommends that the Federal Government provide 

both the necessary human resources and adequate funding for the effective 

functioning of the national preventive mechanism through a specific budget 

line, in addition to granting the  mechanism  the  institutional   autonomy   to   

use   its   resources.  The  necessary resources  should  be  provided  to  permit  

the  effective  operation  of  the  mechanism, which should  enjoy  complete  

financial  and  operational  autonomy  when  carrying  out its  functions  under  

the  Optional  Protocol. Resources  should  be  assured  through  a separate  

line  in  the  annual  budget  and  should  be  predictable,  to  allow  the  

national preventive  mechanism  to  develop  its  annual  work plan  and  visits  

and  to  plan  its cooperation with other partners. 

87. The  Subcommittee  emphasizes  that  the  national  preventive  

mechanism  should complement  rather  than  replace  existing  systems  of  

oversight  in  Brazil,  and  its functioning  should  take  into  account  effective  

cooperation  and  coordination  between preventive  mechanisms  in  the  

country.  The  Subcommittee  recommends  that  the budgets  of  the  National  

Committee  and  the  National  Mechanism  be  separated.  The National  

Mechanism, in  cooperation  with  the  National  Committee,  should  clearly 

separate  their  respective  mandates  so  that  they  can  carry  out  all  aspects  

of  their respective mandates in a manner that avoids actual or perceived 

conflicts of interest.” 

33. In light of these recommendations, which also draw on those made following 

its first visit to Brazil in 2011, the SPT considers that the current reforms run counter 

to the OPCAT and fail to reinforce the National Preventive System of the State party, 

as claimed by the national authorities; on the contrary, they weaken the role of the 

National Preventive Mechanism to a point that it runs the risk of becoming 

practically inoperable due to the many obstacles it now faces. Prior to the reform, 

the torture prevention policy was unsatisfactory in the sense that the system of 

NPMs had not been established in all parts of the country, something that should 

have been achieved by 2008. Furthermore, the current changes mean that the NPMs 

still to be established in many of the States of Brazil may follow a model – that 

proposed by the current reform - which would make them incapable of operating in 

accordance with the OPCAT, thus rendering Brazil in serious violation of its 

international obligations.  

34. Finally, it should be recalled that reports following two visits conducted by 

the SPT in 2011
15

 and 2015
16

 respectively, two visits conducted by United Nations 

  

 15 Accessible at:  

 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT

%2fOP%2fBRA%2f1&Lang=en.  

 16 Accessible at: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT

%2fOP%2fBRA%2f3&Lang=en. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fBRA%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fBRA%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fBRA%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fOP%2fBRA%2f3&Lang=en


 11 

Special Rapporteur on Torture in 2001 and 2015,
17

 as well as the inquiry carried out 

by the Committee against Torture in 2005
18

 point out the need for a strong, 

independent and efficient “System for Prevention of Torture” in line with principles 

set out by the Optional Protocol. Some of these issues have also been raised by the 

Committee against Torture to Brazil in its “list of issues prior to reporting” in 2009, 

which are still unanswered until today.
19

 These concerns have also been echoed by 

different bodies inside Brazil, such as the decision by the Federal Supreme Court in 

Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental 347,  in  September  

2015, finding that the Brazilian prison system is unconstitutional due to serious 

chronic and structural dysfunctionalities that threaten prisoners fundamental rights.  

 VI. Conclusion 

35. The adoption and entry into force of Presidential Decree nº 9.831 has 

severely weakened the torture prevention policy of Brazil by rendering it difficult 

for the MNPCT to operate in an OPCAT compliant fashion. In view of all of the 

above, the SPT takes the view that Presidential Decree nº 9.831 should be revoked 

in order to better ensure that Brazil’s system of prevention of torture functions 

efficiently and independently, with financial and structural autonomy and adequate 

resources, in accordance with Brazil’s international obligations under the OPCAT.  

36. Finally, in light of OPCAT articles 17 to 23 and the SPT Guidelines on NPMs 

(CAT/OP/12/5), paragraph 15, the SPT recommends that the Brazilian authorities 

engage with the MNPCT concerning how best to strengthen the effectiveness of its 

system of torture prevention, including any proposed reforms to reinforce its 

National Preventive Mechanism.   

    

  

 17 Both reports (A/HRC/31/57/Add.4 and )are accessible at: 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103. 

 18 Article 20 of the Convention against torture is triggered if well founded indications are 

received indicating that torture is being systematically practised in the territory of a State 

Party. The full report (CAT/C/39/2) is accessible at: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2

fC%2f39%2f2&Lang=en. 

 19  CAT/C/BRA/Q/2, dated 6 July 2009. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f39%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f39%2f2&Lang=en

