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APRESENTAÇÃO 

 
 

 “Os direitos fundamentais, ao menos de forma geral, podem ser considerados 
 concretizações das exigências do princípio da dignidade da pessoa humana”  

Ingo Sarlet 

 

A Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes entrou em vigor em 26 de Junho de 1987 e, desde então, esse dia 

passou a ser celebrado como o Dia Internacional contra a Tortura. Nessa mesma 

data, em 2006, o Decreto Presidencial  criou, no Brasil, o Comitê Nacional para 

Prevenção e Combate à Tortura, formado por especialistas,  órgãos do governo 

federal e organizações nacionais de Direitos Humanos que atuam no combate a 

esse grave delito. Finalmente, no dia 02 de agosto de 2013 o Governo Federal 

publicou a Lei nº. 12.647 que instituiu o Sistema Nacional de combate à tortura, 

criou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo 

Nacional de Prevenção e combate à Tortura. Este sistema, integrado às leis 

Estaduais que cada Estado federado tem o dever de publicar, poderia transformar 

a politica de prevenção e erradicação da tortura como uma pauta efetiva no país. 

A Tortura é pratica corrente e sistemática no sistema de justiça e segurança. 

Justificada numa cultura que desrespeita o ser humano, apesar de definida pela 

legislação como crime hediondo, inafiançável e crime contra a humanidade. Ela 

ocorre majoritariamente dentro dos estabelecimentos penais e é utilizada como 

meio para se obter confissão, punir ou obrigar a delação de alguém. A tortura está 

colocada num referencial histórico: na idade média, com o “Tribunal do Santo 

Oficio”, existia um Código de Tortura, chamada “Rainha das Provas”. No Brasil os 

escravos eram colocados no tronco, pena admitida desde a primeira constituição 

de 1824. A revolta da Chibata foi um exemplo de tortura praticada pelo Estado 

contra os soldados.  

 

Em âmbito internacional, os principais diplomas normativos internacionais 

que consagram a proibição da tortura são identificados inicialmente na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos (1966), na Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros 

Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984), na Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura (1985) e nas Convenções 

Americana e Europeia de Direitos Humanos. Estes instrumentos normativos 
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teceram parâmetros e recomendações para que os países signatários produzissem 

leis específicas voltadas para a prevenção e punição da prática de tortura.  

 

No Brasil a Constituição de 1988, no Art. 5º III, que se constituiu no primeiro 

documento jurídico que manifestou um repúdio aberto à tortura após o Regime 

Militar, definindo-a a como crime inafiançável e insusceptível de anistia (Inciso 

XLII). Em fevereiro de 1991 o governo Brasileiro ratificou a Convenção das Nações 

Unidas Contra a Tortura Tratamentos Cruéis Desumanos ou Degradantes. No 

entanto, até 1997, as únicas infrações penais nas quais os casos de tortura 

podiam ser enquadrados eram a de lesão corporal e o abuso de autoridade. Foi 

somente em 07 de abril de 1997, que o país promulgou a Lei nº 9.455/97, que 

definiu e tipificou a conduta delituosa da tortura. Em dezembro de 2006 o 

Congresso nacional aprovou a Adesão do Brasil ao Protocolo Facultativo de 

Combate a Tortura, Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes, este 

documento determina a criação de Instrumento legal, acompanhamento e 

monitoramento de casos de tortura. 

 

A Campanha Nacional Permanente de Combate à Tortura e à Impunidade 

desenvolvida no período de 2001 a 2003 foi o resultado da luta histórica contra as 

violações aos Direitos Humanos e a abominável prática de Tortura no Brasil. Ela 

surgiu em decorrência do Pacto Nacional Contra a Tortura, firmado em 2000, que 

conseguiu estabelecer um compromisso de ação conjunta entre o Estado e a 

Sociedade Civil em prol da erradicação da tortura e da impunidade. 

 

No Espírito Santo esses organismos se comprometeram, através da 

assinatura do Pacto Estadual pela Erradicação da Tortura e outros, a dar 

continuidade à campanha em nível local e a promover ações conjuntas, com o 

intuito de erradicar e prevenir essa prática inadmissível em plena vigência da 

democracia e do Estado de Direito.  

 

O Comitê Estadual para a Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito 

Santo – CEPET/ES foi instituído pela lei estadual capixaba nº 10.006, de 26 de 

abril de 2013 e empossado em 19 de novembro de 2013 com 14 Membros 

Titulares e 14 Suplentes, passando a integrar uma potencial rede de 

enfrentamento à tortura no Estado. 

 

A instituição do Comitê Estadual atendeu às disposições do Protocolo 

Facultativo à Convenção de Combate à Tortura da Organização das Nações 

Unidas (ONU), aprovado pelo Congresso Nacional já em 2006. 
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Conforme a Lei nº 10.006, caberá ao CEPET, entre outras atribuições, 

“coordenar o sistema estadual de prevenção à tortura, avaliar e acompanhar as 

ações, os programas, os projetos e os planos relacionados ao enfrentamento a 

torturas no Estado...” recomendar estudos, pesquisas e campanhas relacionadas; 

apoiar a criação de comitês e comissões assemelhada municipal; e coordenar o 

processo de seleção dos membros do Mecanismo Estadual e Prevenção e 

Erradicação da Tortura no Espírito Santo- MEPET/ES, também instituído pela 

mesma Lei. 

 

A instituição dessa lei veio coroar os esforços institucionais e da sociedade 

Civil organizada com a prevenção e erradicação da tortura no Estado do Espírito 

Santo, conferindo-lhe institucionalidade e reconhecendo seu compromisso 

histórico e militante com esta luta no Espírito Santo. 

 

O CEPET/ES é um órgão de estado com compromissos éticos e o que 

orienta nossa atuação são os princípios dos Direitos Humanos. Por isso devemos 

nos opor sempre a cultura do cárcere e da segregação excessivos, já que esse é 

um ambiente fértil para a tortura. 

 

A utilização de algemas com correntes nos pés, por exemplo, e 

principalmente uns nos outros é pratica adotada pelo sistema de justiça do ES e 

constitui violação do principio da dignidade humana. 

 

As portarias punitivas da SEJUS nos chamados procedimentos de revista 

(“17 passos”), adotados várias vezes por dia, mesmo contra aqueles que não 

saem das unidades, recrudesce, desumaniza o sistema. 

 

Desde 2011 o Brasil responde a uma ação na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos por violação dos Direitos dos Adolescentes. Essa ação se 

transformou em medida cautelar contra o estado brasileiro e já está em sua 8ª 

(oitava) renovação. 

 

Discordo também daqueles que pensam que a presença do Estado na 

nossa vida se dá com a presença e ação das forças armadas, que adotam as 

mesmas praticas repressivas e violadoras. O contingenciamento de água, falta de 

política adequada de saúde, educação, acesso à justiça e atendimento 

psicossocial não passam desapercebidas no sistema prisional. Também me 

oponho àqueles que propõem a adoção de medidas populistas e sem amparo 

legal, como por exemplo a castração química, a prisão perpétua ou, até, iniciativas 

que trazem significados e simbolismo que ampliam o pensamento punitivo tais 
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como: “Os muros que educam”. Muros segregam, separam, oprimem, aprisionam, 

encarceram, punem, castigam, escondem práticas de tortura e violações de 

direitos humanos, 

 

Da mesma forma não aceito a afirmação de que “o sistema prisional 

capixaba é referencia para o Brasil”. Seus inúmeros defeitos, cansativamente 

apontados nos relatórios de toda a rede de Direitos Humanos, não permitem que 

ele seja referencia positiva de nada. Algo que está muito ruim não pode ser 

considerado referência. Se existem locais piores, que eles melhorem, mas sem se 

pautar em outro local tão ruim quanto. 

 

O Estado do Espírito Santo vem lançando mãos de expedientes 

preocupantes, como mandados de busca e apreensão coletivos contra famílias 

inteiras e coletividades pobres dos morros e das periferias. Com grandes aparatos 

bélicos, verdadeiros ”espetáculos Midiáticos”, – como ocorreu recentemente no 

Bairro Jesus de Nazaré, em Vitoria, e no Condomínio Ourimar, na Serra – tais 

operações constituem a essência da seletividade no sistema jurídico, já que jamais 

seriam realizadas em bairros nobres. 

 

A denúncia veiculada recentemente pela mídia, e confirmada pelas 

autoridades, de que o alimento que há algum tempo vinha sendo servido aos 

custodiados do estado estava impróprio para ser consumido por seres humanos, 

demonstram uma das faces mais perversas do capitalismo e exige de nós o mais 

veemente repúdio e indignação. 

 

A utilização da tortura, tratamentos cruéis e degradantes, aliados as más 

condições físicas, estruturais, à superlotação e as mais diversas formas de castigo 

e punição para obtenção de provas presentes no sistema prisional e 

socioeducativo faz deste modelo, um dos mais perversos do mundo. A morosidade 

do sistema de justiça e segurança, aliado à falta de recursos materiais e humanos 

corrobora para o aumento vertiginoso da tortura física e psicológica institucional. 

 

Os programas institucionais de recrudescimentos no tratamento do ser 

humanos pelas forças estatais de segurança são instrumentos ultrapassados e as 

políticas de Estado devem ser orientadas pelo respeito aos Direitos Humanos e 

compreensão de que a violência é um fenômeno multicausal, de variadas 

tipologias, cometida também pelo Estado. 

 

Nossa Gestão foi empossada em 02 de Dezembro de 20015 e faço aqui um 

agradecimento especial ao amigo e companheiro Dr. Gilvan Vitorino da Cunha 
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Santos que me antecedeu e foi o primeiro coordenador do CEPET/ES. Por um 

compromisso militante, com sacrifício, atuou em alguns casos emblemáticos e 

desafiadores. Um deles ocorreu no interior do Centro de Detenção Provisória de 

Colatina - CDPCOL. A ele coube também organizar e aprovar o primeiro 

Regimento Interno do CEPET/ES, fazer a eleição dos novos membros e dar posse 

a atual Gestão. 

 

Aqui também agradeço com gratidão os esforços e parcerias que 

estabelecemos com todos e todas integrantes desta gestão que finda, e destaco a 

confiança em mim depositada e a parceria cotidiana que se deu entre mim e o vice 

Coordenador Hugo Fernandes Matias, Defensor Público e ao também Defensor 

Público Pedro Pessoa Temer. 

 

O CEDH e a OAB/ES foram imprescindíveis na parceria institucional. Isso 

proporcionou que fizéssemos mais de trinta inspeções em unidades do Sistema 

Prisional, Socioeducativo, e no Hospital de Custodia e Tratamentos Psiquiátricos – 

HCTP. 

 

Dialogamos com autoridades do sistema de justiça, governamental, 

acadêmicos, estudiosos, jornalistas, estudantes e familiares de reeducandos e 

socioeducandos, e de outras pessoas em privação de liberdade. 

 

Agradeço a dedicação e o carinho da Sirley Ramos, secretaria executiva do 

Comitê. 

 

Fizemos cinco estudos de casos onde comprovadamente foram percebidos 

praticas de torturas contra pessoas sob custodia do Estado e ainda um caso onde 

o processo apontou falhas procedimentais graves. Este fato envolveu dezenas de 

agentes do sistema de justiça e segurança nas diversas fases processuais e que, 

por procrastinação, levaram-no a prescrição. Foi isso que levou o núcleo de 

Direitos Humanos da Defensoria Publica a apresentar denúncia junto a CIDH Corte 

Interamericana de Direitos Humanos sobre tal caso. 

 

Atuamos na prevenção, formulação, proposição e encaminhamentos e 

denúncias de diversos casos de supostas ocorrências de tortura institucional e 

particular. 

 

Nos posicionamos através de notas, outras manifestações,  recomendações 

e propostas para a erradicação da tortura tratamentos cruéis e degradantes no 

estado do Espirito Santo. 
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A Lei estadual nº 10.006 de 26 de abril de 2013 instituiu o Mecanismo 

Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo (MEPET/ES), o 

qual ainda não se encontra em funcionamento. 

 

Como se pode constatar, a sociedade civil vêm movendo esforços para por 

fim à tortura no Estado do Espírito Santo e visando evitar que pessoas 

encarceradas em unidades prisionais, de internação socioeducativa, em hospitais 

psiquiátricos, residências terapêuticas, abrigos e asilos e locais de longa 

permanência, sejam torturadas.  

 

Considero que o nosso maior objetivo era a instituição e a implementação 

do MEPET, embora não tenham faltado esforços, não fomos capazes de viabilizar 

tal proposta. Fica o desafio para a próxima gestão e espero que continuem 

enfrentando o fenômeno da violência, construindo mecanismos que possibilitem o 

surgimento de uma cultura de paz com a erradicação da Tortura, do trabalho 

escravo e pautada na defesa da vida, no respeito a diversidade e aos direitos 

humanos. 

 

Um abraço de luta, solidariedade e compromisso, 

 

Quem participa e luta, decide, conquista, revigora, muda e faz a historia 

 

 

Vitoria/ES, 06 de dezembro de 2017 

 

 

 

Gilmar Ferreira de Oliveira 

Coordenador do CEPET ES 
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INTEGRANTES DO CEPET/ES NA GESTÃO 2016/2017 

 

 

O CEPET/ES é um órgão colegiado de composição mista entre 

Sociedade Civil e membros do Poder Público. 

 

Seus representantes vêm devidamente previstos no art. 3º da Lei 

Estadual nº. 10.006/13, que estabelece: 

 
Art. 3º O CEPET/ES será constituído por 14 (quatorze) membros titulares e 
seus respectivos suplentes, representantes de órgãos e entidades 
governamentais ou não, cujas atividades fim estejam relacionadas ao 
monitoramento, supervisão e controle de estabelecimentos e unidades onde 
se encontrem pessoas privadas de liberdade, ou à promoção da defesa dos 
direitos e interesses dessas pessoas. 
§ 1º O CEPET/ES será composto por três membros do poder público: 
I - Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos - SEADH; 
II - Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS; 
III - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP. 
§ 2º O CEPET/ES poderá ser composto, ainda, pelos seguintes órgãos e 
entidades: 
I - Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH/ES; 
II - Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo; 
III - Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo; 
IV - Comissão de Justiça e Paz do Espírito Santo; 
V - Universidade Federal do Espírito Santo - UFES; 
VI - Tribunal de Justiça; 
VII - Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo; 
VIII - Defensoria Pública Geral do Estado; 
IX - professor(a) com atuação na área de direitos humanos, vinculado a 
instituições de ensino superior, com notório conhecimento na temática, 
indicado por instituição de ensino superior; 
X - 2 (dois) representantes de entidades representativas da sociedade civil 
com reconhecida atuação na erradicação da tortura no Espírito Santo. 
§ 3º Os representantes da sociedade civil cumprirão mandato de dois anos, 
permitida uma recondução. 

 

Os integrantes da sociedade civil e da instituição de ensino superior 

foram nomeados através da Portaria nº. 052-S de 18 de dezembro de 2015 

para um mandato de 02 (dois) anos. 

 

Após a eleição do novo Coordenador (e de seu vice-coordenador), em 
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dezembro de 2015, tiveram início os trabalhos do órgão. 

 

A atual composição do órgão, em novembro de 2017, é a seguinte: 

 

Nº REPRESENTANTE INSTITUIÇÃO 

1 Titular: Maria Jovelina Debora 

Secretaria de Estado da Justiça- SEJUS 
2 

Suplente: Wagner Fischer 

Sarmento 

3 Titular: Gilmar Ferreira de Oliveira Centro de Defesa dos Direitos Humanos 

da Serra 4 Suplente: Marta Falqueto 

5 
Titular: Fernanda C. de Souza 

Braumer. Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social - SESP 
6 

Suplente: Paulo Henrique S.de 

Moraes 

7 Titular: Mauricio Abdalla Guerrieri 

Comissão de Justiça e Paz do E. Santo 
8 

Suplente: João Jose Barbosa 

Sana 

9 Titular: Marcio Wagner Bertaso 
Centro de Apoio aos Direitos Humanos 

Valdicio Barbosa dos Santos (CADH) 10 
Suplente: Fernando Pinheiro 

Schbert 

11 Titular: Karol  Wotyla Cardoso Ordem dos Advogados do Brasil-

Seccional ES- OAB 12 Suplente: Flávia Santos Murad 

13 Titular: Marcelo Castro 
Comissão de D. H. da A. Legislativa do ES. 

14 Suplente: Rosângela Rosa Andrez 

15 Titular: Kesya de Souza Silva 
Conselho Regional de Psicologia do 

Espírito Santo 16 
Suplente: Júlia Carvalho dos 

Santos 

17 
Titular: Bruna Bolonha de 

Menezes 
Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos-SEDH 
18 Suplente: Gustavo Ramos Badaró 
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19 Titular: Humberto Ribeiro Junior. Universidade de Vila Velha 

 20 Suplente: Viviane M. Rodrigues 

21 Titular: Hugo Fernandes Matias Defensoria Pública do Estado do Espírito 

Santo 22 Suplente: Pedro Pessoa Temer 

23 
Titular: Morgana Lickteneld  

Boostel 
Conselho Estadual de Direitos Humanos 

CEDH/ES 
24 Suplente: Vivian Almeida da Silva 

25 Titular: Marlúcia Ferraz Moulin 
Tribunal de Justiça 

26 Suplente: Viviane Britto Borille 

27 Titular: Paulo Velten 
Universidade Federal do Espírito Santo- 

UFES 28 
Suplente: Pedro Ernesto 

Fagundes 

 

Durante o biênio, a composição do órgão, porém, sofreu várias 

alterações, sendo importante registrar a participação de pessoas que atuaram 

no CEPET/ES, mas que não estão mais atuando junto ao Comitê, como: 

 

1) Veronica Cunha Bezerra, representante da OAB/ES; 

 

2) Sarah Abner, representando o CRP 16ª Região; 

 

3) Fabiana da Silva Araújo Malheiros, representando a SEDH; 

 

4) Rafael Ambrosio Gava, representando a SEDH; 

 

5) Adriana Alves da Silva, representando a SEJUS e para quem foi 

solicitada a inscrição de elogio em seu assento funcional, 

conforme ofício nº. 032/2016 do CEPET para a SEJUS; 

 

6) Alessandro Darós Vieira, representando a SESP; 

 

7) Juliana Figueiredo, representante do CRP 16ª Região; 

 

Apesar da omissão do art. 3º da Lei Estadual n. 10.006/13, importante 
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desde já mencionar que a atuação ideal no Comitê se daria por mandato e 

eventual revogação de tal mandato só poderia ocorrer com a renúncia do 

próprio mandatário, assim como ocorre com os integrantes da sociedade civil e 

da instituição de ensino superior, todos eleitos conforme art. 3º, §3º da referida 

legislação. 

 

COORDENAÇÃO DO COMITÊ 

 

Coordenador 

Gilmar Ferreira de Oliveira 

 

Vice-Coordenador 

Hugo Fernandes Mathias 

 

CORPO FUNCIONAL 

 

Secretária Executiva 

Sirley Ramos 

 

REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

 

As reuniões ordinárias do CEPET ES ocorreram nas primeiras quartas-

feiras de cada mês, sempre com início às 14:00 horas, com duração de 

aproximadamente três horas, tudo conforme previsão regimental. 

 

CALENDÁRIO ANUAL REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2016 
 

 

DATA LOCAL ATIVIDADE 

03/02/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

02/03/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

06/04/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

04/05/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 
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01/06/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

06/07/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

03/08/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

14/09/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

10/10/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

09/11/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

07/12/2016 Casa dos direitos Reunião ordinária 

 
 

REUNIOES EXTRAORDINÁRIAS 

 
As reuniões extraordinárias foram convocadas excepcionalmente para 

tratar de assuntos urgentes e específicos. Elas são convocadas pelo presidente 

ou pela diretoria após solicitação de qualquer integrante. 

 

As reuniões ordinárias são espaços de discussão e deliberação do 

Comitê e foram agendadas de acordo com a disponibilidade de seus membros 

e necessidade da pauta. 

 
CALENDÁRIO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 2016 

 
 

DATA LOCAL ATIVIDADE 

17/02/2016 Casa dos direitos Reunião extraordinária 

26/07/2016 Casa dos direitos Reunião extraordinária 

31/08/2016 Casa dos direitos Reunião extraordinária 

 

 

CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2017 
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DATA LOCAL ATIVIDADE 

01/02/2017 Casa dos direitos Reunião ordinária 

01/03/2017 Casa dos direitos Reunião ordinária 

05/04/2017 Casa dos direitos Reunião ordinária 

03/05/2017 Casa dos direitos Reunião ordinária 

07/06/2017 

 
SEDH-5º andar Reunião ordinária 

05/07/2017 

 
SEDH-5º andar Reunião ordinária 

02/08/2017 

 
SEDH-5º andar Reunião ordinária 

06/09/2017 

 
SEDH-5º andar Reunião ordinária 

04/10/2017 

 
SEDH-5º andar Reunião ordinária 

01/11/2017 

 
SEDH-5º andar Reunião ordinária 

06/12/2017 

 
SEDH-5º andar Reunião ordinária 

 

 Todas as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias constam em 

anexo. 

 

REUNIÕES E ATIVIDADES ESPECIAIS 

 

O CEPET/ES também participou de diversas outras atividades que 

marcaram a luta pelos direitos humanos que ocorreram neste período do 

mandato, especialmente reuniões com o Núcleo Especializado da Infância e 

Juventude, Direitos Humanos, Execução Penal e de Presos Provisórios da  

Defensoria Publica/ES, em reuniões do Conselho Estadual de Direitos 

Humanos – CEDH/ES quando convidado para tratar de assuntos pertinentes ao 

CEPET/ES como grupo de inspeções instituído pelo CEDH e composto por 

vários outros Órgãos, incluindo o CEPET/ES. 
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Ocorreram também reuniões com Secretários de Estado e outras 

autoridades, mesas de negociações como no caso da busca de entendimento 

para a desocupação da Secretaria de Educação, ocorrido no final de 2016, ou a 

reunião como Secretário de Justiça, Dr. Walace Tarcísio Pontos, em 2017,  

para reavaliação da Portaria nº 1.220-R, de 17 de agosto de 2015, que 

“Estabelece fluxo de providências a serem adotadas no âmbito da SEJUS/ES 

nos casos de supostas práticas de tortura e/ou outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes contra pessoas privadas de liberdade em 

estabelecimentos penais, e dá outras providências” e realização de curso de 

capacitação para Inspetores Penitenciários e órgãos que atuam na Correição e 

Corregedoria da SEJUS.  

 

 

Também nos reunimos com mães e familiares de pessoas em privação 

de liberdade que nos procuram para relatar ocorrências de supostas violações 

de direitos dos custodiados e dificuldades com servidores públicos 

 

O CEPET/ES acionou e foi acionado também pelas autoridades para 

debater se posicionar e propor ações visando a erradicação da tortura e a 

promoção dos direitos humanos. 
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Entre as relações institucionais, se destacam: 

 

I. Reunião com o Secretario de Direitos Humanos para tratar de demanda 

das unidades socioeducativas juntamente com Hugo, Veronica  e Rafael 

 

II. Reunião com o Secretario Estadual de Direitos Humanos, com 

Autoridades da segurança pública, Conselho Estadual de Direitos 

Humanos - CEDH, CEDCA (antigo CRIAD), Comissão de Justiça e Paz 

da Arquidiocese de Vitória – CJP, CDH da OAB ES para discutir o 

processo de desocupação da SESU no final de 2016. 

 

III. Reunião com o Secretario de Justiça para apresentar o CEPET e falar 

do Sistema Prisional 

 

IV. Reunião com o Corregedor Geral do Estado para apresentar o CEPET 

ES e propor uma parceria na execução de uma proposta de formação 

em Direitos Humanos para os Servidores com atuação no sistema 

prisional 

 

Foi através destas e outras articulações, também, que se lançaram 

várias mobilizações para implementação do MEPET/ES, como a abaixo 

transcrita: 

 
MOBILIZAÇÃO PELA CRIAÇÃO DO MECANISMO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E 

COMBATE À TORTURA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

As entidades abaixo vêm externar um apelo pela urgente implementação e instalação do 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Erradicação à Tortura no Estado do Espírito 

(MEPET/ES), conforme o disposto em legislação federal, na Lei Estadual nº 10.006/2013 e 

em Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos quais a República Federativa do Brasil 

é signatária. 

 

Nessa linha, vale lembrar que em 2007 o Brasil ratificou o Protocolo Facultativo à Convenção 

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

assumindo perante a comunidade internacional a obrigação de criar mecanismos de 

prevenção à tortura, com atribuição para realizar visitas de monitoramento periódicas a 

unidades de privação de liberdade, a fim de fortalecer a proteção e promoção dos direitos 

fundamentais das pessoas que se encontram sob custódia do Estado.  

 

Em agosto de 2013, com o objetivo de dar cumprimento a tal obrigação, foi sancionada a Lei 

Federal n.º 12.847, criando o Sistema Nacional de Combate e Prevenção à Tortura e o 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Além disso, prevê que cada Estado 
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brasileiro crie seu próprio mecanismo de prevenção nos moldes preconizados pela ONU. 

 

A República Federativa do Brasil é o 5º país do mundo em extensão territorial, organizado 

sob a forma de federação, valendo ressaltar que é de conhecimento público seu alto índice 

de unidades de detenção e acolhimento, o grave quadro de segregação da população, o 

superencarceramento, as condições desumanas e degradantes de aprisionamento, bem 

como a reiterada constatação de graves casos de violações de direitos humanos praticadas 

pelo Poder Público. 

 

Assim sendo, para que o Sistema Nacional seja eficaz na prevenção e erradicação da tortura 

faz-se necessário que cada Estado da federação crie e efetive seu próprio órgão de 

enfrentamento à tortura. 

 

O Comitê Estadual para a Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo (CEPET/ES) 

foi instituído pela mencionada Lei nº 10.006 de 26 de abril de 2013, com a posse de seus 

primeiros integrantes datada de 19 de novembro de 2013, estando em pleno exercício de 

suas atribuições até o momento. Referida Lei Estadual também instituiu o Mecanismo 

Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura no Espírito Santo (MEPET/ES), o qual ainda 

não se encontra em funcionamento. 

 

A Lei 10.006/2013 veio coroar os esforços da sociedade Civil organizada em relação à 

prevenção e erradicação da tortura no Estado do Espírito Santo, além de demonstrar o 

comprometimento do Poder Executivo Estadual com a causa.  

Todavia, a luta pelo fim da tortura no Estado do Espírito Santo somente atingirá seu ápice 

quando da implementação do Mecanismo Estadual, haja vista o alto número de pessoas 

encarceradas em unidades prisionais e de internação socioeducativa, hospitais psiquiátricos, 

residências terapêuticas, abrigos e asilos dentre outros. 

 

O Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura, em seu último relatório ao Brasil, em 

2016, instou todos os governos estaduais a que adotassem providências para o 

estabelecimento de Mecanismos Preventivos Estaduais, com independência funcional e 

recursos suficientes, para seu funcionamento nos termos da legislação. 

 

Destarte, lançamos este manifesto para exigir a imediata implementação e instalação do 

MEPET/ES, a fim de que possamos cumprir o mandamento constitucional no sentido da 

criação de uma sociedade mais justa e solidária. 

 

Vitoria/ES, 17 de julho de 2017. 

 

Núcleo Especializado de Defesa de Direitos Humanos e da Cidadania da Defensoria Pública 
do Estado do Espírito Santo 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB no Estado do Espírito Santo 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – CRP/ES 

Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória - CJP 

Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH-ES 

Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo - ADEPES 
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Centro de Apoio aos Direitos Humanos Valdicio Barbosa dos Santos – CADH 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra/ES – CDDH Serra 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos Dom Tomas Balduíno – CDDH Dom Tomas Balduíno 

Sindicato dos Psicólogos do Estado do Espírito Santo – SINDPSI/ES 

Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial 

Forum Estadual da Juventude Negra – FEJUNES 

Circulo Palmarinho 

Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade – GOLD 

Observatório Capixaba da Juventude 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

O CEPET participou da mesa de abertura do curso de Direitos Humanos 

da SEJUS dirigido aos Agentes inspetores do sistema prisional do ES.  

 

No dia 14 de Novembro de 2017 o CEPET ES se reuniu com a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, juntamente com a 

DPES e CEDCA para tratar das violações de Direitos Humanos no Sistema 

Socioeducativa Capixaba  
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INSPEÇÕES REALIZADAS 

 

As inspeções são instrumentos de fiscalização utilizados para verificar 

as condições dos estabelecimentos penais locais de longa permanência e 

unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Embora a nossa Lei 

Estadual não estabeleça esta obrigatoriedade, dando essa atribuição ao 

MEPET, optamos por fazê-las.  O CEPET ES, durante a Gestão 2016/2017 

realizou varias inspeções e diligências, juntamente ou a convite de outras 

instituições com atribuição de fiscalização  

 

Unidades Socioeducativas 

 

Em parceria com o Conselho da Criança e do Adolescente – CEDCA e  

Defensoria Publica ES. 

 

Sistema Prisional 

 

As inspeções foram realizadas entre os dias 11 de Maio de 2016 e 11 de 

14 de Março de 2017. 

 

 

As unidades inspecionadas foram: 

1. Penitenciaria Regional de Linhares PRL 

2. Unidade Socioeducativa de Linhares – Uni norte 

3. Centro de Detenção Provisória de Linhares CDPL 

4. Centro de Detenção Provisória feminina de Viana CDPFV 

5. Centro de Detenção Provisória de Vila Velha  CDPVV 

6. Centro de Detenção Provisória de Guarapari - CDPG 

7. Penitenciaria Agrícola Estadual  de Viana  PAES 

8. Presidio de segurança Media - PSME 

9. Presidio de Segurança Máxima I - PSMA I 
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10. Penitenciaria Regional de Cachoeiro do Itapemirim - PRCI 

11. Centro de detenção Provisória   de Cachoeiro do Itapemirim  -CDPCI 

12. Unidade Sócio Educativa de Cachoeiro do Itapemirim - UNI SUL 

13. Penitenciaria Feminina de Cachoeiro do Itapemirim -  PFCI 

14. Presidio de Segurança Máxima 1 PSMA 1 

15. Unidade Feminina de Internação UFI  

16. Unidade de Internação Provisória 1 UNIP 1 primeira vez 

17. Unidade de Internação Provisória II UNIP II segunda vez 

18. Unidade de Integração Social  - UNIS  

19. Presidio de Segurança Media II  - PSME II 

20. Centro de Detenção Provisória de Viana  -  CDPV I 

21. Penitenciaria Estadual II – PEVV II 

22. Penitenciaria Estadual II – PEVV III 

23. Penitenciaria Estadual II – PEVV IV 

24. Penitenciaria Estadual II – PEVV V 

25. Hospital de Custodia Psiquiátrica _ HCPT 

26. Penitenciaria Semiaberto de Cariacica – PSC 

27. Penitenciaria Semiaberta de Vila Velha  - PSVV 

28. Centro de Triagem de Viana – CTV 

29. Centro de Detenção Provisória de Aracruz – CDPA 

30. Diligencia com Morgana Presidente do CEDH no Máxima II 

31. Diligencia com Deborah e Brunela do CEDH no CDPVV 

 

NOTAS PÚBLICAS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

As Notas Públicas foram mecanismos fundamentais para manifestação 

do Conselho sobre diversos temas conjunturais. As Notas comumente 

causaram grandes impactos e diversas instituições se pronunciaram com base 
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nelas. 

 

NOTAS 

 

1) Nota de Repúdio contra agressões a Adolescentes na UNIP 1 ocorridas 

entre os dias 31 de agosto de 2016 e 01 de setembro de 2016; 

 

2) Nota de repúdio contra qualquer forma de tortura praticada contra os 

Estudantes Ocupantes de Escolas Públicas; 

 

3) Nota de repúdio em decorrência da morte de Zerlan de Jesus Santos; 

 

4) Nota de esclarecimento a respeito da divulgação de imagens, vídeos e 

outras formas de exposição de adolescentes em redes sociais; 

 

5) Nota de repúdio aos ataques sofridos pela Defensoria Pública; 

 

6) Nota de repúdio em relação à tentativa de homicídio sofrida por 

adolescente na UNISNORTE; 

 

7) Nota sobre a qualidade do sistema prisional Capixaba; 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

O CEPET/ES, também procurou incidir na construção e implementação 

das politicas públicas contra a segregação, encarceramento e a práticas 

torturantes, emitindo recomendações aos órgãos de Estado responsáveis. 

Dentre as proposições, se destacam a que instamos o IASES a não utilizar o 

Gás de pimenta e o armamento menos letal, bem como recomendação relativa 

à notícia de ameaças e suposta tortura na Unidade Feminina de Internação. 

 

Outra de grande importância foi dirigida as autoridades sugerindo a 

adoção dos parâmetros internacionais e já previstos nas normativas brasileiras 

para contenção de pessoas com transtornos mentais e sob a custodia do 

Estado, especialmente no Hospital de Custodia e Tratamentos psiquiátricos. 

 

Também foi feita uma recomendação para o IASES a respeito de 
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adolescente internada na UFI que foi supostamente ameaçada no interior da 

Unidade por um agente público. 

 

PROCEDIMENTOS INSTAURADOS 

 

Durante a gestão 2016/2017 o CEPET/ES iniciou o registro de 

procedimentos, com a formalização de dados e documentos em processos 

administrativos próprios. 

 

A metodologia adotada teve por base o procedimento do Estado do 

Espírito Santo pelo qual, através do SIEP, é feita a autuação do procedimento 

com registro de numeração própria. 

 

Assim, uma vez decidido pela Coordenação ou Plenário pela 

instauração de processos administrativos, era minutada uma Portaria própria 

que era remetida, pela Secretaria Executiva, para o setor de distribuição e 

protocolo, onde o feito era autuado. 

 

Foram baixadas as seguintes portarias: 

 

1. Instaura Procedimento para Apuração de suposta Prática de 

Tortura contra internas do Centro de Detenção Provisória 

Feminina de Viana pelo Comitê Estadual de Prevenção e 

Erradicação da Tortura no Espírito Santo, e dá outras 

providências; 

 

2. Instaura Procedimento para Apuração de Prática de Tortura 

(PAVPT) relacionado à vítima Wesley Belz Guidoni, falecido no 

Centro de Detenção Provisória de Colatina - CDPCOL; 

 

3. Instaura Procedimento para Apuração de suposta Prática de 

Tortura relacionado às vítimas de suposta tortura na Penitenciária 

de Vila Velha III; 

 
4. Instaura Procedimento para Apuração de Prática de Tortura 

(PAVPT) relacionado à vítima Diego Sergio Pio de Freitas, que 

faleceu na UNIP II; 
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5. Instaura Procedimento para Apuração de suposta Prática de 

Tortura contra Gutemberg de Souza Soares em 1997, bem como 

a ausência de procedimento judicial correto para punição e 

erradicação de tortura; 

 
6. Instaura Procedimento para Apuração de suposta Prática de 

Tortura; 

 
7. Procedimento do relatório final da gestão 2016/2017; 

 

 

Após a instauração de cada procedimento, ele foi distribuído para um 

relator ou relatores, a depender da especialidade de cada um. 

 

Importante salientar que o relatório de conclusão de todos os casos foi 

devidamente apresentado no CEPET/ES por seu respectivo relator, tendo sido 

lido e ouvido em plenário. 

 

Com a junção de todos os relatórios, foi possível analisar locais 

estratégicos de atuação do CEPET/ES, pontos omissos no Poder Público na 

atuação da prevenção e combate à tortura e, até, formas de melhorar a 

dinâmica de interação entre CEPET/ES e tais órgãos. 

 

Cópia das portarias baixadas e dos relatórios feitos constam em anexo 

neste procedimento. 

 

Essa foi a primeira experiência para organizar um fluxo de processos 

físicos no órgão, permitindo um mínimo de registro e organização documental, 

sendo que tal experiência foi considerada muito proveitosa. 

 

APOIO DE ÓRGÃOS PUBLICOS E DA SOCIEDADE CIVIL 

 

O CEPET por diversas ocasiões se articulou e teve apoios importantes 

de Órgãos Públicos, Conselhos de Classe, instituições de ensino superior e 

também entidades da sociedade civil. 

 

Prova dessa afirmação foi verificada por exemplo no manifesto publico 

pela implementação imediata do MEPET, diversas notas publicas conjuntas e a 
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reavaliação do Seminário intitulado “Estratégias da sociedade civil para 

erradicar a tortura, falido em 26 de Junho de 2016 na Universidade Federal do 

ES. 

 

O CEPET/ES recebeu e encaminhou as autoridades dezenas de 

alegações e denuncias de violações de direitos humanos e supostas praticas 

de tortura, tratamentos cruéis e degradantes. Vale destacar que algumas se 

quer recebemos quaisquer resposta. 

  

Para garantir a efetivação de direitos, coibir e prevenir a tortura o 

CEPET ES não se furtou a buscar soluções amigáveis e quando o dialogo se 

tornou infrutífero nos unimos a outros parceiros e acionamos outros órgãos do 

sistema de garantia e direitos. Foi nesta ceara que acionamos o poder 

judiciário juntamente com o MP ES, DPES, OAB ES, e CDDH da Serra visando 

proteger e garantir os direitos dos adolescentes que cumpriam medidas de 

privação de liberdade da UNIP no complexo de Cariacica 

 

 

FLUXO DE COMUNICAÇÕES 

 

Após a experiência da instauração dos processos administrativos acima 

mencionados, o CEPET/ES entendeu por bem passar a regulamentar certas 

matérias através da aprovação de norma própria pelo plenário do órgão. 

 

Assim, na reunião ordinária de outubro de 2017, foi apresentado pela 

Coordenação minuta de resolução que foi exaustivamente debatida e, 

finalmente, aprovada pelo membros do órgão, organização os órgãos para os 

quais o CEPET/ES deve enviar suas comunicações no caso de constatação de 

indícios de tortura.  

 

Eis o texto de tal resolução: 

 
Dispõe sobre fluxo de comunicações a serem efetuadas pelo Comitê em casos de 

notícias de torturas, suspeita de agressões, maus tratos ou tratamentos degradantes. 

 

O Senhor Coordenador do Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura no 

Estado do Espírito Santo (CEPET-ES) vem, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

deliberação plenária datada de ____/____/2017, indicar, para o caso de notícia de torturas, 

suspeita de agressões, maus tratos ou tratamentos degradantes, providências nos termos abaixo 

explicitados: 
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Art. 1º – Os fatos objeto de apuração serão comunicados aos seguintes órgãos e 

instituições, para ciência, adoção de providências e solicitação de informações, sempre 

observada a pertinência temática das denúncias em relação a atribuição dos órgãos 

destinatários: 

I. Comitê Nacional de Prevenção à Tortura (CNPCT), situado no Setor Comercial Sul-

B, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque da Cidade Corporate, Torre A, 8º andar, Brasília-DF, CEP 

70308-200; 

II. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (SNPCT), situado no Setor 

Comercial Sul-B, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque da Cidade Corporate, Torre A, 8º andar, 

Brasília-DF, CEP 70308-200; 

III. Secretaria Nacional de Direitos Humanos, na pessoa do respectivo Secretário, 

situada no Setor Comercial Sul-B, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque da Cidade Corporate, Torre 

A, 8º andar, Brasília-DF, CEP 70308-200; 

IV. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), situado 

no Setor Comercial Sul-B, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corparate, Torre “A”, 8º 

andar, Brasília-DF, CEP 70308-200; 

V. Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), situado no Setor Comercial Sul-

B, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corparate, Torre “A”, 10º andar, Brasília-DF, CEP 

70308-200  ; 

VI. Conselho Estadual de Direitos Humanos, na pessoa de seu Presidente, situado na 

Avenida Paulino Muller, Casa dos Direitos, 200, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES, CEP 29051-035; 

VII. Ministério Público Estadual, na pessoa do Promotor de Justiça Chefe do Centro de 

Apoio Operacional da Infância e Juventude, situado na Avenida Dário Lourenço de Souza, 110, 

Prédio do CIASE, 3º andar, Mario Cypreste, Vitória-ES, CEP 29027-215; 

VIII. Ministério Público Estadual, na pessoa do Promotor de Justiça Chefe do Centro de 

Apoio Operacional Criminal, situado na Rua Procurador Antonio Benedicto Amâncio Pereira, 121, 

Bairro Santa Helena, Edifício Promotor Edson Machado, Vitória-ES, CEP 29055-036; 

IX. Coordenadoria das Varas de Infância do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo, na pessoa do Coordenador de Atos Infracional e Execução de Medidas Socioeducativas, 

situada na Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29050-906 

(Tribunal de Justiça); 

X. Delegacia de Crimes no Sistema Carcerário e Socioeducativo (DCCS), endereço: 

Avenida Nossa Senhora da Penha, 2290, Santa Luiza, Vitória-ES, CEP 29045-402; ou 

XI. Delegacia de Polícia com jurisdição para apuração de crimes no local noticiado; 

XII. Comissão Interinstitucional do Sistema Socioeducativo, na pessoa de seu 

Presidente, situada na Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória-ES, 

CEP 29050-906 (Tribunal de Justiça); 

XIII. Secretaria Estadual de Direitos Humanos, na pessoa do respectivo Secretário, 

localizada na Rua Sete de Setembro, 362, Palácio da Fonte Grande, 5º andar, sala 505, Centro, 

Vitória-ES, CEP 29015-000; 

XIV. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CRIAD), na pessoa 

de seu Presidente, situado na Avenida Paulino Muller, 200, Ilha de Santa Maria, Vitória – ES, 

CEP 29051 – 035. 

XV. Conselho Tutelar do Município da localidade onde ocorreram os fatos; 

XVI. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), na pessoa de seu 

Presidente, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ministério da Justiça, 3º andar, sala 

303, Brasília/DF. CEP: 70064-900. 
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XVII. Coordenação da Infância e Juventude da Defensoria Pública Estadual, situada na 

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54, Centro, Vitória-ES, CEP 29010-520, para assuntos 

pertinentes a demandas de crianças e adolescentes; 

XVIII. Coordenação Penal e de Execução Penal da Defensoria Pública Estadual, situada 

na Praça Manoel Silvino Monjardim, 54, Centro, Vitória-ES, CEP 29010-520, para assuntos 

pertinentes a pessoas em situação de cárcere; 

XIX. Coordenação de Direito Humanos da Defensoria Pública Estadual, situada na 

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54, Centro, Vitória-ES, CEP 29010-520, para as demais 

violações; 

XX. Unidade socioeducativa na qual ocorreu o fato, na pessoa de seu gerente ou 

coordenador; 

XXI. Unidade de Internação na qual se encontrava a vítima à época dos fatos; 

XXII. Outros que entender pertinentes. 

§ 1º Sempre que possível, evitar-se-á a expedição de ofício a órgãos que já tenham sido 

acionados em relação às notícias de tortura, agressões ou maus tratos. 

§ 2º Os ofícios expedidos devem fazer referência ao número do procedimento 

administrativo individual de apuração dos fatos. 

Art. 3º - Em todas as comunicações e solicitações de informações, será consignada a 

faculdade de envio dos elementos por meio digital. 

Cumpra-se. 

 

Gilmar Ferreira de Oliveira 

Coordenador do CEPET 

 

Hugo Fernandes Matias 

Vice-Coordenador do CEPET 

 

PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS 

 

Em razão das dificuldades de articulação próprias da matéria da qual o 

CEPET/ES trata – prevenção e erradicação da tortura – foi verificado pelos 

membros do Comitê a necessidade de inserção do órgão em outros espaços 

não usuais, como a participação em Processos Judiciais. 

 

A experiência de atuação nesses processos se deu sempre após a 

aprovação do plenário e tinha por objetivo garantir a melhor forma de 

prevenção e erradicação da tortura também pelo Poder Judiciário, hoje um dos 

protagonistas nas transformações sociais do nosso País. 

 

Entre as ações mais relevantes, se destacam as seguintes: (1) pedido 

de habilitação como amicus curiae, (2) ajuizamento de ação em litisconsórcio 

com outros legitimados e (3) manifestações processuais avulsas, como pedidos 

de vista ou de juntada de dados importantes, visando análises de casos de 
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tortura. 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA II 

 

A ação em tela tem como objetivo compelir o Estado de Espírito Santo, 

que na forma da Lei e da Constituição Federal, tem o dever de elaborar e 

implementar políticas públicas destinadas à proteção integral infanto-juvenil, e 

o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, 

autarquia gestora do sistema socioeducativo neste Estado, a proporcionarem 

aos adolescentes em conflito com a lei, internados provisoriamente ou 

sentenciados, atendimento adequado, em caráter especializado e, logicamente, 

diferenciado daquele destinado a adultos imputáveis, o que, como se sabe, não 

vem acontecendo. 

 

Forem identificadas violações de direitos relacionadas aos seguintes 

temas, dentre outros: i) superlotação; ii) falta de acesso à escolarização; iii) 

ausência de garantia de acesso a ensino profissionalizante; iv) ausência de 

respeito à dignidade da pessoa humana especialmente no que tange à 

salubridade e condições de habitabilidade; v) dificuldades em relação à água, 

alimentação e atividades físicas; vi) não garantia de direito de acesso a 

serviços de saúde; vii) agressões de servidores contra internos.  

 

Por isso, o Comitê Estadual para Prevenção e Erradicação da Tortura 

(CEPET/ES), o Ministério Público Estadual, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

seccional do Espírito Santo, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de 

Serra (CDDH/Serra) e a Defensoria Pública do Estado ajuizaram ação civil 

pública, tendo em vista a necessidade de tutela dos direitos dos internos, 

especialmente diante dos indícios de torturas na unidade. 

 

FLUXO DE COMBATE À TORTURA JUNTO A SEJUS 

 

 No dia 18 de agosto de 2015, o Secretário de Estado da Justiça Eugênio 

Coutinho Ricas baixou a Portaria nº. 1.220-R, de 17 de agosto de 2015, que 

estabelece o fluxo de providências a serem adotas no âmbito da SEJUS em 

caso de constatação de indícios de tortura e/ou outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanas ou degradantes contra pessoas privadas de liberdade em 

estabelecimentos penais, tudo conforme publicação no diário oficial na data 
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acima mencionada. 

 O Comitê de Erradicação e Prevenção de Tortura no Estado do Espírito 

Santo, órgão criado com base na Lei Estadual nº. 10.006/13, porém, não foi 

formalmente consultado sobre tal regulamentação. 

 Durante a gestão de 2016/2017 tal portaria foi amplamente debatida por 

várias  vezes no CEPET/ES, tendo sido confeccionado parecer próprio a 

respeito do tema, com apontamentos e sugestões de alterações de várias 

partes do texto. 

 Também houve a participação de membros da SEJUS em reuniões no 

CEPET/ES com o objetivo de discutir tal norma. 

 O parecer feito por membro do CEPET/ES consta em anexo. 

 

OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

O CEPET ES realizou diversas atividades durante a Gestão, dentre elas 

destacam-se as Audiências Públicas e reuniões com diversos segmentos. 

 

Solenidade de Eleição e Posse da Gestão 

 

Data: 02/12.2015 

Horário: 14h00 

Local: Plenário da Casa de Direitos Advogado Ewerton Montenegro 

Guimaraes,200  na Ilha de Santa Maria em Vitoria - ES 

Como parte da programação do dia internacional de lutas contra a tortura o 
CEPET convocou os diversos parceiros para realizar o seminário  

 

Seminário 

Tortura: Impactos e estratégias de enfrentamento 

Dia 29/06/2016 

Auditório Manoel Vereza – UFES 
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O evento nos possibilitou promover um diálogo franco e direto entre 
profissionais do sistema de justiça e segurança, estudantes operadores do 
direito, servidores  públicos, pesquisadores, militantes dos movimentos  sociais 
e Direitos Humanos  

A mesa de abertura foi Coordenada pela Servidora da SEJUS Adriana 

Silva. 

A segunda como moderador o Psicólogo Marcio Bertaso e contou as 

exposições de Gilmar Ferreira de Oliveira, Paulo Velten, professor de Direito da 
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UFES e psicóloga Paula Genaína. 

 

A terceira mesa teve como moderador o psicólogo Fernando Schubert e 

os expositores Pedro Temer, Defensor Público, Júlio Pompeu Secretario 

Estadual de direitos humanos e Lurdinha Nunes, Coordenadora do MNDH. 

A data foi em comemoração ao dia internacional de luta contra a tortura 

estabelecida pela ONU. 

 

MORTE DE JOVEM NA UNIS-NORTE 

O caso trata da morte de Jeferson Rodrigues Novais, jovem de 20 anos, 

recolhido na Unidade De Internação Regional Norte em Linhares/ES. 

O adolescente ingressou na Unidade Socioeducativa de Linhares na 

noite do dia 29 de novembro deste ano, em virtude do cumprimento de 

mandado de busca e apreensão expedido em razão de decisão proferida 

em 22.10.2014, em sede de recurso pelo Egrégio TJES, que entendeu por 
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reformar sentença de primeiro grau que havia aplicado ao jovem, no dia 

20.03.2014, medida socioeducativa de liberdade assistida, em processo de 

tentativa de homicídio, por fato ocorrido em 09.10.2011, em processo que 

tramitava na Comarca de Colatina-ES.  

A morte ocorreu no dia 30 de novembro, ou seja, 01 dia depois de sua 

internação, após ter sido agredido por outros internos da UNINORTE, valendo 

ressaltar que desde 2015 o Núcleo da Infância e Juventude da DPES 

judicializou a questão da garantia de direitos humanos e fundamentais de 

adolescentes e jovens internados na unidade diante da precariedade da 

estrutura física e de pessoal, torturas, limitação ao direito à escolarização, 

profissionalização, precariedade do direito à saúde, além do excesso de tempo 

“na tranca” e  da superlotação. 

Em relação à superlotação, cumpre destacar que no dia 29 de novembro 

de 2016, data do ingresso de Jeferson no estabelecimento, a UNINORTE 

contava com 250 (duzentos e cinquenta) adolescentes, quando sua capacidade 

é de apenas 90 

(noventa) internos, 

segundo o projeto 

político pedagógico 

do IASES.  

Diante dos 

fatos o CEPET/ES 

juntamente com a 

Defensoria Pública 

Estadual efetuou 

diligência junto à 

unidade no mesmo 

dia em que soube da 

morte, conversando 

com a gerência e servidores que estavam muito abalados. Outrossim, 

conversou com internos, bem como se deslocou ao DPJ local para reunião com 

o Delegado de Polícia responsável pelo Inquérito Policial instaurado, que 

prontamente recebeu a comitiva. 

De acordo com informações prestadas pelo Núcleo da Infância da 

Defensoria Pública Estadual a morte do adolescente Jeferson foi comunicada 
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em habeas corpus coletivo em tramitação nos tribunais superiores para discutir 

a questão da superlotação da UNIS-NORTE. 

ARTICULAÇÕES E ATUAÇÕES 

 

O CEPET/ES impulsionou e participou de articulações conjunturais com 

intuito de fortalecer a luta pela erradicação da Tortura e pelos direitos humanos 

no estado.  

 

O CEPET/ES foi cotidianamente acionado pelos movimentos sociais e 

da sociedade civil, Conselho, mães e familiares de custodiados no Sistema 

Prisional e de Adolescentes que cumprem medidas de privação de liberdade e 

socioeducativas, e nos locais de longa permanência Buscando instituir 

instrumentos normativos e legais para colocar e manter esses temas nas 

pautas e agendas das instituições públicas e estatais do Estado. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

O CEPET ES visando aprimorar sua comunicação com a população 

elaborou no inicio desta gestão um Folder que tinha por finalidade torná-lo 
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conhecido da opinião publica, levar ao conhecimento de tod@s a síntese da 

legislação que trata do tema: Tortura, tratamentos cruéis e degradantes, 

orientar como proceder, a quem procurar, disponibilizar os endereços e 

telefones das instituições responsáveis pela prevenção, fiscalização e 

apuração das supostas práticas de crimes de tortura. 

 

 
 

O CEPET ES também se manifesta através de notas públicas, artigos, 

declarações públicas e mantem uma página no facebook, e-mail e um link no 

Site da SEDH ES. 

 

 

PERDA DO TÍTULO HONORIS CAUSA 

 
Em fevereiro de 2016 o CEPET/ES foi instado por um de seus 

integrantes a oficiar o Conselho Universitário da Universidade Federal do 

Espirito Santo – UFES, através de oficio dirigido ao seu Magnifico Reitor, 

solicitando a adoção das medidas no âmbito daquela instituição publica de 

ensino para anular o título Honoris Causa concedido ao presidente da 
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República, o General Emilio Garrastazu Médici.  

 

O CEPET/ES justificou tal solicitação no fato daquele personagem ter 

atuação destacada do regime ditatorial – instituída pelo estado brasileiro de 

1964 a 1985 – marcado pela prática da tortura e que vitimou milhares de 

pessoas que se opuseram o ao cruel e sangrento regime militar no Brasil. 

 

Esses fatos são de conhecimento público e também revelados no 

relatório final da Comissão Nacional da Verdade CNV e também no relatório da 

Comissão da UFES. 

 

Ao Dr. Reinaldo Centoducatti 
Magnifico Reitor da Universidade Federal do ES – UFES 

 
O Comitê de Prevenção e Erradicação de Tortura no Espírito Santo (CEPET/ES) criado pela 
Lei Estadual nº. 10.006, de 26 de abril de 2013, no exercício de suas atribuições legais vem 
por meio desta expor para requerer de vossa Magnificência o seguinte: 
 
Considerando que em nossa última reunião ordinária foi informado que dentre os dignitários 
honrados com o título honoris causa o General Emílio Garrastazu Médici; 
 
Considerando que em seu governo se perpetraram os maiores atos repressivos aos direitos e 
liberdades civis através de torturas e outros tratamentos cruéis e degradantes como revelado 
recentemente pelo Relatório da Comissão Nacional da Verdade; 
 
Considerando ainda que, por iniciativa da Comissão da Verdade da Universidade Federal do 
Espírito Santo foi removida a homenagem que existia na sala de reuniões do Conselho 
Superior; 
 
Considerando finalmente que a ausência de memória (conhecimento) de tais fatos contribuiu 
e ainda contribui para a manutenção de tais práticas ainda nos dias atuais; e que faz parte 
das atribuições desta comissão contribuir para erradicação de tais indignidades no Estado do 
Espírito Santo; 
 
Finalmente, aproveitando a oportunidade, em que pese o devido respeito e acatamentos às 
deliberações colegiais desta universidade, deliberou este colegiado por sugerir a vossa 
magnificência uma nova análise sobre a conveniência de se manter-se a honraria, mesmo 
após as revelações descritas no referido relatório. 
 

Atenciosamente, 
 
 

Gilmar Ferreira de Oliveira 

Coordenador do CEPET 

 
Hugo Fernandes Matias 

Vice-Coordenador do CEPET 
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ALTERAÇÃO DA LEI DO CEPET E IMPLEMENTAÇÃO DO MEPET 

 

Durante a gestão também elaboramos e encaminhamos uma proposta 

de revisão da Lei Estadual Capixaba nº. 10.006/13 – que institui o CEPET/ES e 

criou o MEPET/ES sem remuneração. 

 

A discussão surgiu após a instauração de um processo administrativo 

próprio pelo Poder Executivo – processo nº. 68209819 – em decorrência da 

solicitação do Ministério Público de participação como membro do CEPET/ES, 

o que atualmente não está previsto na Lei Estadual nº. 10.006/13. 

 

Após detida análise do feito, foi confeccionado parecer próprio do 

CEPET/ES que foi submetido à aprovação pelo plenário, onde foi devidamente 

aprovado. 

 

Na proposta protocolada na Secretaria Estadual de Direitos Humanos 

acrescentamos o aumento da participação da Sociedade Civil no Comitê, a 

inclusão do Ministério Público Estadual e de outros órgãos, tudo à critério do 

próprio CEPET/ES, que votará a matéria por seu plenário, se necessário. 

 

Também foi feita a adequação da lei orgânica do CEPET/ES à 

parâmetros de atuação e outras diretrizes trazidas pelo Lei do Sistema 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a Lei Federal nº. 12.847/2013. 

 

Outro aspecto que alteramos foi estabelecer uma remuneração para os 

integrantes do MEPET/ES, que até esta data não foi instalado em razão das 

dificuldades estruturais e remuneratórias para tanto. 

 

Esta proposta ainda está sob análise da SEDH, órgão do Poder 

Executivo Estadual ao qual o CEPET/ES está administrativamente vinculado. 

 

O texto contém minuta da sugestão de projeto de lei que poder ser 

apresentado pelo Executivo ou qualquer membro do Poder Legislativo, na qual 

se faz a devida atualização e aperfeiçoamento da atual lei orgânica do 

CEPET/ES e, somente com ela é que será possível a criação do MEPET/ES. 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMITÊ ESTADUAL PARA A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA TORTURA NO ESPÍRITO SANTO 
 

 
Sede do CEPET/ES 

Rua Sete de Setembro, nº. 362, Centro, Vitória/ES, CEP nº. 29.031-210, com telefone de 
contato n. (27) 3636-1322 

36 

A íntegra do parecer consta em anexo e é imprescindível ressaltar que, 

sem tais modificações, a atuação do CEPET/ES ficará extremamente limitada, 

já que seu principal agente de atuação nos locais de tortura, o MEPET/ES, 

ainda não pôde ser implementado. 

 

NOTÍCIAS ONLINE E ATUAÇÃO VIRTUAL 

 

Página no Facebook 

https://www.facebook.com/cepetes/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/cepetes/
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http://www.oabes.org.br/arquivos/folder_cepetes_web_1.pdf 

 
Sobre a nota do CEPET ES sobre o sistema prisional capixaba 

http://www.oabes.org.br/noticias/cepet-nota-sobre-a-qualidade-do-sistema-
prisional-capixaba-557998.html 
https://www.escavador.com/sobre/28941629/comite-estadual-para-prevencao-
e-erradicacao-da-tortura-do-espirito-santo 

http://www.defensoria.es.def.br/site/index.php/2017/02/20/comite-estadual-para-
a-prevencao-e-erradicacao-da-tortura-no-es-disponibiliza-conteudo-digital-para-
o-cidadao/ 
 
Artigo Tortura: uma das maiores tragedias da humanidade 

http://www.oabes.org.br/busca/noticias/?q=artigo+gilmar 
 
http://seculodiario.com.br/29357/12/seminario-discute-estrategia-de-combate-e-
erradicacao-da-tortura 
 
http://www.defensoria.es.def.br/site/index.php/2017/11/16/comissao-
interamericana-de-direitos-humanos-se-reune-na-sede-da-dpes-para-debater-
sobre-unidades-de-medidas-socioeducativas/ 
 
https://groups.google.com/forum/#!msg/luz-no-mundo/sWTxJU-
k1Kg/oLYKd117AQAJ 

file:///D:/CEPET%20CIDH/Século%20diário%202%20-
%20Cepet%20externa%20preocupação%20com%20tentativa%20de%20homic
ídio%20na%20Unis%20de%20Linhares.pdf 
 
file:///D:/CEPET%20CIDH/Seminário%20na%20Ufes%20com%20apoio%20da
%20Ordem%20discute%20estratégias%20de%20combate%20à%20tortura%2
0-%20Notícias%20-%20OAB-ES.pdf 
 
file:///D:/CEPET%20CIDH/Sociedade%20Civil%20e%20Núcleo%20da%20Infân
cia%20e%20Juventude%20realizam%20inspeção%20em%20Unidade%20de%
20Socioeducação%20–
%20Defensoria%20Pública%20do%20Espírito%20Santo.pdf 
 
file:///D:/CEPET%20CIDH/Tortura_%20uma%20das%20maiores%20tragédias
%20da%20humanidade%20-%20Notícias%20-%20OAB-ES.pdf 
 
file:///D:/CEPET%20CIDH/Violações%20no%20sistema%20socioeducativo%20
do%20Estado%20são%20novamente%20denunciadas%20à%20OEA.pdf 
 
file:///D:/CEPET%20CIDH/Século%20diário%201%20-

http://www.oabes.org.br/noticias/cepet-nota-sobre-a-qualidade-do-sistema-prisional-capixaba-557998.html
http://www.oabes.org.br/noticias/cepet-nota-sobre-a-qualidade-do-sistema-prisional-capixaba-557998.html
https://www.escavador.com/sobre/28941629/comite-estadual-para-prevencao-e-erradicacao-da-tortura-do-espirito-santo
https://www.escavador.com/sobre/28941629/comite-estadual-para-prevencao-e-erradicacao-da-tortura-do-espirito-santo
http://www.defensoria.es.def.br/site/index.php/2017/02/20/comite-estadual-para-a-prevencao-e-erradicacao-da-tortura-no-es-disponibiliza-conteudo-digital-para-o-cidadao/
http://www.defensoria.es.def.br/site/index.php/2017/02/20/comite-estadual-para-a-prevencao-e-erradicacao-da-tortura-no-es-disponibiliza-conteudo-digital-para-o-cidadao/
http://www.defensoria.es.def.br/site/index.php/2017/02/20/comite-estadual-para-a-prevencao-e-erradicacao-da-tortura-no-es-disponibiliza-conteudo-digital-para-o-cidadao/
http://www.oabes.org.br/busca/noticias/?q=artigo+gilmar
http://seculodiario.com.br/29357/12/seminario-discute-estrategia-de-combate-e-erradicacao-da-tortura
http://seculodiario.com.br/29357/12/seminario-discute-estrategia-de-combate-e-erradicacao-da-tortura
http://www.defensoria.es.def.br/site/index.php/2017/11/16/comissao-interamericana-de-direitos-humanos-se-reune-na-sede-da-dpes-para-debater-sobre-unidades-de-medidas-socioeducativas/
http://www.defensoria.es.def.br/site/index.php/2017/11/16/comissao-interamericana-de-direitos-humanos-se-reune-na-sede-da-dpes-para-debater-sobre-unidades-de-medidas-socioeducativas/
http://www.defensoria.es.def.br/site/index.php/2017/11/16/comissao-interamericana-de-direitos-humanos-se-reune-na-sede-da-dpes-para-debater-sobre-unidades-de-medidas-socioeducativas/
https://groups.google.com/forum/#!msg/luz-no-mundo/sWTxJU-k1Kg/oLYKd117AQAJ
https://groups.google.com/forum/#!msg/luz-no-mundo/sWTxJU-k1Kg/oLYKd117AQAJ
file:///D:/CEPET%20CIDH/Século%20diário%202%20-%20Cepet%20externa%20preocupação%20com%20tentativa%20de%20homicídio%20na%20Unis%20de%20Linhares.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Século%20diário%202%20-%20Cepet%20externa%20preocupação%20com%20tentativa%20de%20homicídio%20na%20Unis%20de%20Linhares.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Século%20diário%202%20-%20Cepet%20externa%20preocupação%20com%20tentativa%20de%20homicídio%20na%20Unis%20de%20Linhares.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Seminário%20na%20Ufes%20com%20apoio%20da%20Ordem%20discute%20estratégias%20de%20combate%20à%20tortura%20-%20Notícias%20-%20OAB-ES.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Seminário%20na%20Ufes%20com%20apoio%20da%20Ordem%20discute%20estratégias%20de%20combate%20à%20tortura%20-%20Notícias%20-%20OAB-ES.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Seminário%20na%20Ufes%20com%20apoio%20da%20Ordem%20discute%20estratégias%20de%20combate%20à%20tortura%20-%20Notícias%20-%20OAB-ES.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Sociedade%20Civil%20e%20Núcleo%20da%20Infância%20e%20Juventude%20realizam%20inspeção%20em%20Unidade%20de%20Socioeducação%20–%20Defensoria%20Pública%20do%20Espírito%20Santo.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Sociedade%20Civil%20e%20Núcleo%20da%20Infância%20e%20Juventude%20realizam%20inspeção%20em%20Unidade%20de%20Socioeducação%20–%20Defensoria%20Pública%20do%20Espírito%20Santo.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Sociedade%20Civil%20e%20Núcleo%20da%20Infância%20e%20Juventude%20realizam%20inspeção%20em%20Unidade%20de%20Socioeducação%20–%20Defensoria%20Pública%20do%20Espírito%20Santo.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Sociedade%20Civil%20e%20Núcleo%20da%20Infância%20e%20Juventude%20realizam%20inspeção%20em%20Unidade%20de%20Socioeducação%20–%20Defensoria%20Pública%20do%20Espírito%20Santo.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Tortura_%20uma%20das%20maiores%20tragédias%20da%20humanidade%20-%20Notícias%20-%20OAB-ES.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Tortura_%20uma%20das%20maiores%20tragédias%20da%20humanidade%20-%20Notícias%20-%20OAB-ES.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Violações%20no%20sistema%20socioeducativo%20do%20Estado%20são%20novamente%20denunciadas%20à%20OEA.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Violações%20no%20sistema%20socioeducativo%20do%20Estado%20são%20novamente%20denunciadas%20à%20OEA.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Século%20diário%201%20-%20STF%20rejeita%20tramitação%20de%20habeas%20corpus%20coletivo%20em%20favor%20de%20adolescentes%20da%20Uninorte.pdf
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%20STF%20rejeita%20tramitação%20de%20habeas%20corpus%20coletivo%
20em%20favor%20de%20adolescentes%20da%20Uninorte.pdf 
 
file:///D:/CEPET%20CIDH/„Há%20uma%20opção%20pelo%20encarceramento,
%20sobretudo%20dos%20jovens%20das%20periferias‟.pdf 
 
 

SOBRE O HCTP 

 

O Hospital de Custodia e Tratamentos psiquiátricos HCTP esteve 

presente da pauta do CEPET 

 Denuncias veiculadas na TV trazendo imagens fortíssimas de supostas  

torturas praticadas contra pacientes do hospital levaram os integrantes do 

Comitê e outros órgãos a atuarem juntos na cobrança para o cumprimento e a 

implementação da Lei nº. 10.216/01 e da reforma psiquiátrica que determina o 

fim da politica manicomial. 

 O CEPET inspecionou e produziu relatório e instou as autoridades para 

tomar providencias sobre o fato. Além disso, elaborou a recomendação sobre 

contenção mecânica e solicitou outras providências com a finalidade de evitar a 

prática de tortura no local. Sabemos que de acordo com a norma o Brasil deve 

Eliminar brevemente todas as unidades que se caracterizam como 

manicômios. 

 A unidade Hospitalar fica no interior do município de Cariacica, local 

quase desabitado e com dificuldade de acesso. Além disso, parece que não 

tem sequer uma linha de transporte coletivo, o que certamente dificulta a 

participação dos familiares do processo de tratamento e inserção social dos 

pacientes. 

 O Ambiente interno, assim como externo, revela uma concepção pelo 

menos cultural do sistema Carcerário; foi possível verificar a presença de 

viaturas e policiais Militares do lado de fora do Hospital; também na área 

interna verificamos que a segurança, inclusive dos pacientes, é feita por 

Inspetores da SEJUS, devidamente uniformizados, de roupa preta, grupo de 

contenção. Os pacientes usam o mesmo uniforme azul que é utilizado pelos 

custodiados do sistema prisional. 

file:///D:/CEPET%20CIDH/Século%20diário%201%20-%20STF%20rejeita%20tramitação%20de%20habeas%20corpus%20coletivo%20em%20favor%20de%20adolescentes%20da%20Uninorte.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/Século%20diário%201%20-%20STF%20rejeita%20tramitação%20de%20habeas%20corpus%20coletivo%20em%20favor%20de%20adolescentes%20da%20Uninorte.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/'Há%20uma%20opção%20pelo%20encarceramento,%20sobretudo%20dos%20jovens%20das%20periferias'.pdf
file:///D:/CEPET%20CIDH/'Há%20uma%20opção%20pelo%20encarceramento,%20sobretudo%20dos%20jovens%20das%20periferias'.pdf
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 A área externa era arborizada e com bom aspecto visual. A estrutura 

arquitetônica era inadequada, pois tratava-se de um antigo presídio adaptado e 

transformado em Hospital, além de contar com muitas grades, ferragens e 

concertina farpada, o mesmo utilizado nos presídios para evitar fugas, no 

entorno da Quadra de esportes e do Hospital. Essa é a concepção 

arquitetônica muito próxima dos atuais centros de detenção provisória. 

 O Hospital está lotado na estrutura administrativa e gerencial da 

Secretária de estado da Justiça. Vale lembrar que a SEJUS é encarregada na 

estrutura do Estado do ES de cuidar do sistema Carcerário o que demonstra 

com clareza que a concepção e opção do Governo do Estado contraria a Lei nº 

10.216/01 e mantém uma postura encarceradora. 

 Atualmente, houve alteração na direção do HCTP, mas não há 

informação oficial sobre as conclusões da investigação dos fatos levados às 

autoridades pelo CEPET/ES. 

Houve resposta formal do Estado sobre a recomendação de contenção 

mecânica humanitária e adoção da política de desinstitucionalização no âmbito 

da saúde, que ficou devidamente registrada no CEPET/ES. 

 

ADESÃO AO SISTEMA NACIONAL DE COMBATE À TORTURA 

 

O Decreto nº 8.154, de 16 de dezembro de 2013, que regulamentou o 

funcionamento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a 

composição e o funcionamento do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura e dispõe sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura, estabeleceu que os Comitês e os Mecanismos Estaduais e Distrital de 

Prevenção e Combate à Tortura poderão integrar o Sistema Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura, conforme o disposto no § 2º do art. 2º da Lei 

n° 12.847, de 2 de agosto de 2013. 

A integração dos Comitês e dos Mecanismos Estaduais e Distrital de 

Prevenção e Combate à Tortura é feita por meio de termo de adesão, com teor 

do previsto no §1º do art. 4º do Decreto nº 8.154, de 16 de dezembro de 2013. 

O CEPET/ES foi instado pela Secretaria de Direitos Humanos, na época 
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vinculada ao Ministério da Justiça, para assinar termo próprio, juntamente com 

a Secretaria Estadual de Direitos Humanos – SEDH, como forma de se integrar 

ao sistema nacional de prevenção e combate a Tortura. 

O CEPET se empenhou e recentemente assinou o termo de Adesão ao 

mencionado Sistema nacional, juntamente com o Secretario Estadual de 

Direitos Humanos Júlio Cesar Pompeu. 

 

CONCLUSÃO 

 

Está é a segunda gestão formal do CEPET/ES desde a sua criação. 

Apesar da militância de alguns membros para enfrentamento da tortura desde o 

ano de 2000, esse marco do Comitê só veio a existir em 2013, quando foi 

aprovada a Lei Estadual nº. 10.006/13. 

 

O trabalho da gestão 2016/2017 foi extremamente gratificante em 

termos de aprendizado e relacionamento com a rede de proteção de Direitos 

Humanos para todos os membros do órgão. 

 

Com muitas dificuldades, conseguimos realizar todas as reuniões 

ordinárias – e algumas extraordinárias no ano 2016 –, além de avançar na 

cobrança da implementação de várias políticas já previstas em âmbito federal e 

internacional. 

 

Essa é, ainda, a primeira vez que o CEPET/ES está formalmente 

vinculado à Secretaria Estadual de Direitos Humanos, local de onde depende 

de estrutura e orçamento para seu funcionamento. 

 

Infelizmente, porém, as dificuldades foram maiores que os avanços. 

 

O CEPET/ES não possui sede própria – e enfrentou alguns obstáculos 

até para conseguir o local para realização de suas reuniões –, não dispõe de 

estrutura de funcionamento (como telefone, internet, computador, sala de 

reunião, impressora, etc), e tem apenas uma secretária executiva que se divide 

com pelo menos outros 4 (quatro) Conselhos, o que torna inviável que ela dê a 

devida atenção ao órgão. 

 

Assim, o CEPET/ES ainda é um órgão que depende praticamente só da 
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boa vontade de seus membros, que muitas vezes sacrificam recursos pessais 

próprios para conseguirem atuar (como a impressão de um documento na 

própria residência do membro do CEPET/ES). 

 

Todos, repita-se, sem nenhuma remuneração. 

 

Aliás, sem o MEPET/ES, o Comitê fica praticamente limitado às reuniões 

administrativas, sem a necessária prova técnica e representação nos espaços 

em que ocorrem a tortura.  

 

O MEPET/ES, repita-se, mais que um braço, é o coração do CEPET/ES, 

e a manutenção dessa posição meramente protocolar dele (criado na lei, mas 

sem remuneração para ser implementado), relegado à letra fria de um 

documento, representa a maior dificuldade de crescimento da política de 

enfrentamento da tortura. 

 

Não fossem os esforços da Defensoria Pública, da OAB, da Sociedade 

Civil, representada no órgão, a Assembleia Legislativa, da UFES, do CRP 16ª – 

e das próprias Secretarias de Segurança, de Justiça e de Direitos Humanos1 – 

em trazer ao órgão casos especialmente selecionados para profunda análise e 

adoção de medidas, talvez o CEPET/ES teria ficado apagado. 

 

Esse desprestígio ao órgão demonstra a falta de interesse do Estado do 

Espírito Santo na efetiva – e não maquiada – implementação de política pública 

de prevenção e erradicação de Tortura. 

 

Foi o protagonismo da Coordenação, que mobilizou esforços pessoais, à 

alto preço, que permitiu essa sacudida (com todas as limitações acima 

mencionadas) no âmbito de atuação do Comitê Estadual, sendo sua maioria 

registrada nesse relatório. 

 

Portanto, o CEPET/ES ainda necessidade de muito investimento 

humano, financeiro e comprometimento político, mas o legado dessa gestão 

fica brevemente consignado neste relatório para fins de registro. 

                                                 
1
 Instituições como o Tribunal de Justiça, por outro lado, ao não comparecerem no CEPET/ES 

transformam sua posição em algo meramente figurativo, sem a importância que tal Poder 
representa no Brasil de hoje. Um pena. 
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Saliente-se novamente que a publicação do presente relatório deve levar 

em conta as cautelas próprias do sigilo que os documentos aqui apresentados 

possuem. 

 

Por fim, eventuais senhas, ou acesso a qualquer dos arquivos aqui 

mencionados, estão disponíveis com a Secretaria Executiva do órgão. 

 

 

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2017 

 

 

 

Gilmar Ferreira de Oliveira 

Coordenador do CEPET/ES 

 

 

 

Hugo Fernandes Matias 

Vice Coordenador do CEPET/ES 

 

 

 

Pedro Pessoa Temer 

Defensor Público 

 

 

 

 


