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Apresentação

Os Provedores de Justiça, Procuradores, Raonadores, Comissários e Presidentes de Comissões Públicas de Direitos Humanos ganharam experiências valiosas na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos desde a sua instalação até aos nossos dias. O contacto diário com as pessoas que foram vítimas de alguma violação dos seus direitos permitiu estabelecer linhas de atuação com resultados satisfatórios.

Hoje, disponibilizamos uma coleção de boas práticas que demostraram validade ao longo de vários anos. A compilação deve-se à cooperação das instituições associadas à Federação Ibero-americana de Ombudsman (FIO) e à assistência financeira da Cooperação Alemã. 
 
A formação e capacitação de quem trabalha nas instituições defensoras dos direitos humanos devem responder a programas permanentes que aproveitem experiências e meios com a urgência exigida pelas pessoas que apresentam as suas queixas.
Consideramos que os textos que hoje apresentamos cumprem essas premissas. Além do mais, o conteúdo de cada livro está ordenado didaticamente e a sua leitura é agradável e enriquecedora.
Expressamos a nossa esperança de melhores dias para os países da FIO graças à contribuição das trabalhadoras e dos trabalhadores de cada instituição.
Manuel María Páez Monges 
Provedor de Justiça da República do Paraguai e
Presidente do Instituto Ibero-americano de Ombudsman



Generalidades: enquadramento conceptual
“O grau de civilização de uma sociedade mede-se quando se entra nas suas cadeias”. 
(Fiódor Dostoyevski, escritor russo) 
2.1 Proibição da tortura e das penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 
A proibição dos atos de tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes é absoluta. Todas as pessoas têm direito a que se lhes respeite a vida, a sua liberdade e integridade pessoal. Esta proibição encontra o seu fundamento numa norma imperativa, pois existe uma ordem pública internacional que estabelece que esta classe de atos encontra-se vedada sem qualquer exceção (norma de ius cogens ou direito imperativo internacional). Além disso, é uma obrigação para todos os Estados, mesmo que ainda não tenham subscrito ou ratificado nenhum tratado internacional. Por isso, a tortura é, claramente, inaceitável, como também o são as penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.  
Tendo isto em conta, é dever dos Estados respeitar e garantir os direitos das pessoas e adotar todas as medidas administrativas, legislativas e de qualquer outra índole que sejam necessárias para cumprir com essa obrigação. 
Enquadramento jurídico internacional 
	Declaração Universal dos Direitos Humanos, art.º 5.º: “Ninguém deve ser submetido à tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”. 
	Declaração Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem, art.º 1.º : “Todo o ser humano tem direito à vida, à liberdade e à sua segurança”. 
	Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, art.º 7.º: “Ninguém deve ser submetido a torturas nem a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes” e art.º 10.º, n.º 1: “Toda a pessoa privada de liberdade será tratada com humanidade e com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”. 
	Convenção  Europeia dos  Direitos do Homem, art.º 3.º: “Ninguém poderá ser submetido à tortura nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes”. 
	Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art.º 5.º: “Toda a pessoa tem direito a que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral”. 
	Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Tortura, art.º 2.º: “Entender-se-á por tortura todo o ato realizado intencionalmente pelo qual se inflijam a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como meio intimidatório, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação sobre uma pessoa de métodos que visem anular a personalidade da vítima, a diminuir a sua capacidade física ou mental, ainda que não causem dor física ou angústia psíquica. Não estarão incluídas no conceito de tortura as penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente consequência de medidas legais ou inerentes a estas, sempre que não incluam a realização dos atos ou a aplicação dos métodos a que se refere o presente artigo”.


A dignidade humana é inerente a toda a pessoa e mesmo quando as pessoas privadas de liberdade estão a ser investigadas ou foram sancionadas do ponto de vista administrativo ou judicial, o Estado tem que garantir que o tratamento que recebam seja humano e em estrito respeito da sua integridade física, psíquica e moral.  
Sobre esta matéria, o  Tribunal Interamericano de Direitos Humanos  estabeleceu que: 
(…) está para além de todas as dúvidas que o Estado tem o direito e o dever de garantir a sua própria segurança. Também não se pode discutir que toda a sociedade padeça pelas infrações à sua ordem jurídica. Mas, por graves que possam ser certas ações e por culpados que possam ser os réus de determinados delitos, não se pode admitir que o poder se possa exercer sem nenhum limite ou que o Estado possa valer-se de qualquer procedimento para alcançar os seus objetivos, sem submissão ao direito ou à moral. Nenhuma atividade do Estado se pode fundar sobre o desprezo à dignidade humana. Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentença de 29 de julho de 1988 (Fondo), parágrafo 154. 

Ora, os lugares de detenção não estão abertos ao escrutínio público e é precisamente por essa razão que as pessoas privadas de liberdade se encontram em condições de vulnerabilidade, posto que estão submetidas à autoridade do Estado. Ao serem centros fechados, as pessoas podem ser vítimas de abuso, tortura ou maus-tratos. 
Sobre este ponto, a Associação para a Prevenção da Tortura e o Instituto Interamericano dos Direitos Humanos assinalaram: 
O respeito pelos direitos das pessoas detidas depende exclusivamente das autoridades responsáveis dos lugares de detenção. De facto, as pessoas detidas dependem de outros para a satisfação das suas necessidades básicas. Podem surgir abusos por várias razões: por exemplo, uma política de repressão estatal, negligência, falta de recursos, formação deficiente ou inapropriada do pessoal e sistemas inadequados de supervisão. Sem uma vigilância independente e externa, a premissa do Protocolo Facultativo é que, quanto mais abertos e transparentes forem os lugares de detenção, menos abusos existirão. Associação para a Prevenção da Tortura. O Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura / Manual de implementação, São José, 2010, pp. 15-16.
2.2 Definição de tortura e de penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

Tal como se indicou no ponto anterior, tanto a tortura como as penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (maus tratos) estão totalmente proibidos pelo Direito Internacional.
No artigo 1º da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, entende-se como tortura: 
(…) todo ato pelo qual se inflige intencionalmente a uma pessoa dores ou sofrimentos graves, quer sejam físicos ou psicológicos, com a finalidade de obter dela 
ou de terceira pessoa, informações ou confissões, de castigá-la por um ato que tenha cometido, ou se suspeite que tenha cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer razão baseada em qualquer tipo de discriminação, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.  Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada e aberta a assinatura, ratificação e adesão pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 39/46, de 10 de dezembro de 1984; entrando em vigor, em conformidade com o artigo  27.º, n.º 1, em  26 de junho de 1987. Aprovada pela Assembleia Legislativa da Costa Rica (Lei 7351 de 1993).

Da definição anterior podem-se extrair os elementos fundamentais que identificam a tortura: 
	É um ato intencional (deliberado). 

Deve existir dor ou sofrimento físico ou mental grave. 
Que se cometa com determinado propósito ou por qualquer razão baseada em qualquer tipo de discriminação. 
	A dor ou sofrimento deve ser infligido diretamente por um funcionário público ou pessoa que exerça funções públicas, instigando, consentindo ou dando o seu consentimento ao ato (por ação ou omissão). 
Em relação ao conceito de penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, não existe uma definição propriamente dita. Mas existe uma diferença entre tratamento cruel e desumano e tratamento degradante, tanto na forma doutrinal como no estipulado no artigo 7.º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e das observações e jurisprudência do Comité dos Direitos Humanos. Por um lado, assinala-se que os tratamentos cruéis e desumanos “incluem todas as formas de sofrimentos graves impostos a uma pessoa que não possam considerar-se como tortura na falta de um dos elementos característicos da tortura (identificados na definição do artigo 1.º da Convenção contra a Tortura). Também abrangem as práticas que infligem um sofrimento que não atinge a intensidade necessária para as considerar como tortura”. 
A definição de tratamento degradante indica que “tem lugar quando a vítima é submetida a um tratamento especialmente humilhante, o tratamento degradante parece ser o que implica o menor grau de sofrimento. Primeiro que tudo, o que se considera é a própria humilhação ou a afronta à dignidade da vítima, independentemente de que a humilhação o seja aos olhos de terceiros ou aos da própria vítima”, de modo que se possa ter em conta tanto o aspeto subjetivo como o objetivo”. Joseph, Mitchell, Gyork y Benninger-Budel (2006). Como fazer valer os direitos das vítimas da tortura: Um manual sobre os procedimentos de apresentação de denúncias individuais perante os órgãos de tratados das Nações Unidas. Serie de manuais da OMCT, Vol. 4, pp. 170-171.
2.3 Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

Pelo facto de estes atos se encontrarem absolutamente proibidos, foram emitidos diferentes instrumentos internacionais de direitos humanos sobre o tema, entre eles o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 
Este é um tratado da nova geração, que dispõe a obrigação por parte dos Estados de estabelecer, designar ou manter a nível nacional um ou vários órgãos de visita para a prevenção destas situações. Este tratado, em lugar de reagir perante a violação de um direito, procura estabelecer um sistema preventivo de visitas aos lugares de detenção, sem prévio aviso, sob a responsabilidade de dois órgãos: um internacional (Subcomité para a Prevenção da Tortura) e outro nacional (Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura). 
Sobre a natureza do protocolo, a Associação para a Prevenção da Tortura e o Instituto Interamericano dos Direitos Humanos assinalaram: 
A maior parte dos mecanismos de direitos humanos que procuram prevenir a tortura e outros maus-tratos, incluindo o Comité das Nações Unidas contra a Tortura (CAT), o órgão do tratado que supervisiona o cumprimento dos Estados Partes com as disposições da UNCAT, vigiam a situação dos lugares de privação de liberdade de um Estado Parte, quando se examinam relatórios ou depois de receber denúncias de abuso (…). Além disso, antes de realizar uma visita, o CAT solicita o consentimento prévio do Estado. Contrariamente, quando um Estado ratifica o Protocolo Facultativo, está a dar o seu consentimento expresso para permitir visitas regulares sem aviso prévio dos especialistas internacionais e nacionais a todo tipo de lugares donde se privam as pessoas de liberdade. Por conseguinte, (…) não é mais necessário pedir autorização para uma visita. 

Outro aspeto a destacar neste documento é que os órgãos de controlo criados no protocolo facultativo são órgãos cooperantes dos Estados Parte. O trabalho preventivo de estes dois órgãos gira à volta de dois aspetos fundamentais: o efeito dissuasivo das visitas que se realizam sem aviso prévio e o estabelecimento de um diálogo com as autoridades estatais. 
Depois da visita, quer o Subcomité, quer o Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura preparam um relatório às autoridades competentes onde recomendam ações para melhorar as condições e o tratamento das pessoas privadas de liberdade, além de identificar os fatores de risco, aspetos que serão discutidos à mesa das negociações com estas autoridades. Por último, deve mencionar-se que o protocolo facultativo não estabelece uma listagem exaustiva de lugares de privação de liberdade, bem pelo contrário, amplia a sua definição para oferecer a maior proteção possível. O n.º 2  do art.º 4 do protocolo indica que “por privação de liberdade entende-se qualquer forma de detenção ou encarceramento ou de custódia de uma pessoa numa instituição pública ou privada da qual não possa sair livremente, por ordem de uma autoridade judicial ou administrativa ou de outra autoridade pública”. 

Neste sentido, os elementos para definir um lugar de privação de liberdade são os seguintes: 
(…) referem-se ao facto de que uma pessoa privada da sua liberdade não pode abandonar o lugar de detenção por vontade própria e que a detenção deve ter um certo vínculo, seja direto ou indireto, com as autoridades públicas. A definição contém também dois descritores básicos da natureza da relação com o Estado que deve estabelecer-se com o propósito de que o lugar de detenção esteja dentro do âmbito do Protocolo Facultativo: o lugar deve estar sob a jurisdição e controlo do Estado Parte. O lugar deve albergar ou poderia utilizar-se para albergar pessoas detidas por ordem de uma autoridade pública ou com a sua instigação ou com o seu consentimento expresso ou tácito.  Associação para a Prevenção da Tortura. Op. cit., p. 53.

2.4 Subcomité para a Prevenção da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
Um dos órgãos que se criou com base no disposto pelo protocolo facultativo é o Subcomité para a Prevenção da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. De acordo com o estabelecido no artigo 11.º deste instrumento, o seu mandato é o seguinte: 

a) Visitar os lugares mencionados no artigo 4.º e fazer recomendações aos Estados Parte em relação à proteção das pessoas privadas da sua liberdade contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; 
b) No que diz respeito aos mecanismos nacionais de prevenção: 
i) Assessorar e ajudar os Estados Parte, quando se torne necessário o seu estabelecimento; 
ii) Manter o contacto direto, caso seja necessário com confidencialidade, com os mecanismos nacionais de prevenção e oferecer-lhes formação e assistência técnica com o objetivo de aumentar a sua capacidade; 
iii) Ajudar e assessorar os mecanismos nacionais de prevenção na avaliação das necessidades e nas medidas destinadas a fortalecer a proteção de pessoas privadas da sua liberdade contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; 
iv) Fazer recomendações e observações aos Estados Parte com o objetivo de reforçar a capacidade e o mandato dos mecanismos nacionais para a prevenção da tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; 
c) Cooperar, para a prevenção da tortura em general, com os órgãos e mecanismos pertinentes das Nações Unidas assim como com instituições ou organizações internacionais, regionais e nacionais cuja finalidade seja fortalecer a proteção de todas as pessoas contra a tortura e outras penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

Para que o Subcomité possa cumprir com o seu mandato, os Estados Parte devem comprometer-se com o seguinte: 
	Receber o Subcomité para a Prevenção da Tortura no seu território e permitir-lhe o acesso a todos os lugares de detenção. 
	Partilhar toda a informação pertinente que o Subcomité para a Prevenção possa solicitar para avaliar as necessidades e medidas que se devem adotar com a finalidade de fortalecer a proteção das pessoas privadas da sua liberdade contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 

	Encorajar e facilitar os contactos entre o Subcomité para a Prevenção e os mecanismos nacionais de prevenção. 

Examinar as recomendações do Subcomité para a Prevenção e estabelecer um diálogo com este sobre as possíveis medidas de aplicação. 

Além disso, cada Estado deve conceder ao Subcomité o seguinte: 
	Acesso sem restrições a toda a informação acerca do número de pessoas privadas de liberdade em lugares de detenção e sobre o número de lugares e sua localização. 
	Acesso sem restrições a toda a informação relativa ao tratamento destas pessoas e as condições da sua detenção. 
	Acesso sem restrições a todos os lugares de detenção e às suas instalações e serviços.
	Possibilidade de entrevistar as pessoas privadas de liberdade, sem testemunhas, pessoalmente ou com a assistência de um intérprete, caso seja necessário, bem como com qualquer outra pessoa que o Subcomité para a Prevenção considere que possa facilitar informação pertinente.
	Liberdade para selecionar os lugares que deseje visitar e as pessoas que deseje entrevistar.


Atualmente, o Subcomité é composto por 25 membros que assumem o cargo por um período de quatro anos, podendo ser reeleitos uma só vez. 
Durante as sessões determina-se o programa de visitas, após efetuar as consultas que considerem oportunas, sendo os Estados Parte notificados deste programa para que adotem as medidas necessárias para realização das visitas. O Subcomité comunicará as suas recomendações e observações com caráter confidencial ao Estado Parte. 
2.5 Acerca dos mecanismos nacionais de prevenção da tortura 
O Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes estabelece que cada Estado Parte manterá, designará ou criará um ou vários mecanismos nacionais independentes para a prevenção da tortura a nível nacional.  
Esta nomeação tem que efetuar-se a nível constitucional ou legal. Sobre este aspeto em particular, o Subcomité, no seu Terceiro Relatório Anual, salientou que “o mecanismo nacional de prevenção deveria, de preferência, ser estabelecido por lei ou pela Constituição. As suas faculdades, estrutura e independência funcional, mandato e composição deverão ser estabelecidos numa lei especial, que deverá detalhar as variadas qualificações profissionais necessárias dos membros do mecanismo, a forma como serão nomeados, o período das suas funções e as imunidades que se lhes outorguem”. 

Por outro lado, o artigo 18.º do protocolo indica, no n.º 4, que “ao estabelecer os mecanismos nacionais de prevenção, os Estados Parte terão em devida conta os princípios relativos ao estatuto das instituições nacionais de promoção e proteção dos direitos humanos”.  
Em relação a este ponto em particular, também se deve ter em conta o assinalado pelo Subcomité para a Prevenção da Tortura, ao estabelecer que: 
(…) alguns aspetos dos Princípios de Paris não se podem aplicar ao enquadramento de prevenção do Protocolo Facultativo, enquanto que outros são substituídos por disposições mais detalhadas do Protocolo Facultativo. Deve recordar-se que uma INDH mesmo cumprindo os Princípios de Paris não garante automaticamente que cumprirá as disposições do Protocolo Facultativo. Nesse contexto, o SPT considera que a acreditação das INDH é um mecanismo complementar mas não deve utilizar-se como um procedimento de acreditação dos mecanismos nacionais em geral, posto que é ao Subcomité que corresponde fazer as ditas valorizações em casos específicos. Associação para a Prevenção da Tortura e outros. O Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura/Manual de implementação, São José, 2010, p. 99. 
As faculdades que o protocolo facultativo outorga aos mecanismos nacionais de prevenção estão contidas no art.º 19.º e são as seguintes: 
	Examinar periodicamente o tratamento das pessoas privadas de liberdade em lugares de detenção com o objetivo de fortalecer, se for necessário, a sua proteção contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
	Fazer recomendações às autoridades competentes com o fim de melhorar o tratamento e as condições das pessoas privadas de liberdade e de prevenir a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, tomando em consideração as normas pertinentes das Nações Unidas. 
	Fazer propostas e observações acerca da legislação existente ou dos projetos de lei sobre a matéria. 


Assim, para que os mecanismos nacionais de prevenção possam cumprir o seu mandato, em conformidade com o disposto no artigo 20.º do protocolo citado, o Estado deve-se comprometer a conceder-lhes o seguinte: 
	Acesso a toda a informação acerca do número de pessoas privadas de liberdade em lugares de detenção, segundo a definição do artigo 4.º, assim como do número de lugares de detenção e sua localização. 
	Acesso a toda a informação relativa ao tratamento destas pessoas e às condições da sua detenção. 
	Acesso a todos os lugares de detenção e às suas instalações e serviços. Segundo indica a Associação para a Prevenção da Tortura, o protocolo facultativo não estabelece nenhuma exceção ao direito dos MNP de visitar qualquer área ou instalação de um centro de detenção, nem  sequer invocando razões de segurança, considerando que a legislação nacional deverá assinalar claramente que, de modo algum, se poderá limitar o acesso do MNP a qualquer área ou qualquer lugar de detenção. Do mesmo modo, adverte que nenhuma circunstância particular poderá ser invocada por um governo para se opor, mesmo que seja temporariamente, a uma visita do MNP, o qual poderá exercer o seu direito de acesso, em qualquer momento do dia ou da noite. 
	Possibilidade de entrevistar as pessoas privadas de liberdade, sem testemunhas, pessoalmente ou com a assistência de um intérprete, caso seja necessário, bem como com qualquer outra pessoa que o mecanismo nacional de prevenção considere que possa facilitar informação pertinente. Sobre este tema da Associação para a Prevenção da Tortura considerou que “na legislação de implementação do Protocolo deve-se reconhecer o direito do MNP a entrevistar os detidos ou outras pessoas em privado, quer dizer fora do alcance dos funcionários, de outros reclusos ou qualquer outra pessoa. A intromissão naquelas conversas privadas deverá estar estritamente proibido pela legislação. A única exceção é quando a própria equipa de visita solicite realizar a entrevista sem que possam ser ouvidos, mas permanecendo à vista dos guardas, por razões de segurança. A equipa de visita deverá poder escolher livremente um lugar suficientemente seguro que considere apropriado para realizar as entrevistas. A equipa não se deverá sentir obrigada a conduzir a entrevista num lugar preparado pelas autoridades. No caso em que o pessoal do centro de detenção sugira restringir as entrevistas para preservar a segurança da equipa do MNP, esta sugestão deverá ser tomada em conta pelo MNP. Não obstante, os membros do MNP deverão em última instância ter o direito de prosseguir com a entrevista se consideram que o risco para a sua segurança pessoal é aceitável”, (Associação para a Prevenção da Tortura. Estabelecimento e Designação dos Mecanismos Nacionais de Prevenção, Genebra, 2006, pp. 67-68). 
	Liberdade para selecionar os lugares que desejem visitar e as pessoas que desejem entrevistar. 
	O direito de manter contactos com o Subcomité para a Prevenção, enviar-lhe informação e reunir-se com ele. 


O protocolo facultativo indica que nenhuma autoridade ou funcionário/a ordenará, aplicará, permitirá ou tolerará nenhuma sanção contra qualquer pessoa ou organização por ter comunicado ao mecanismo nacional de prevenção qualquer informação, quer seja verdadeira ou falsa, e nenhuma destas pessoas ou organizações sofrerá prejuízos por este motivo. 

Por outro lado, e quanto à informação recolhida pelo Mecanismo Nacional, o protocolo estabelece que a informação confidencial obtida por este órgão terá caráter reservado e que não se poderão publicar dados pessoais sem o consentimento expresso da pessoa interessada. Quer dizer, nos seus relatórios o Mecanismo não poderá citar o nome das pessoas que entrevistou nem revelar informação que permita identificá-las.
 
Também é relevante que as pessoas entrevistadas pelo Mecanismo Nacional saibam que estão protegidas contra as represálias e, neste caso em particular, logo que efetuadas as entrevistas e analisadas as circunstâncias, o Mecanismo deverá determinar se realiza visitas posteriores aos centros de detenção para comprovar que não se tenham tomado represálias contra as pessoas que forneceram a informação. 
Da mesma forma que sucede com o Subcomité, as autoridades competentes do Estado Parte examinarão as recomendações emitidas pelo Mecanismo e estabelecerão um diálogo com este acerca das possíveis medidas a aplicar, pois, em vez do confronto, pretende-se que o Mecanismo coopere com as autoridades estaduais para melhorar o tratamento que se oferece às pessoas privadas de liberdade. 
O Subcomité Subcomité para a Prevenção da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Primeiro Relatório Anual, número CAT/C/40/2, Comité. estabeleceu, no seu Primeiro Relatório Anual, diretrizes preliminares para o estabelecimento dos mecanismos nacionais de prevenção. Posteriormente, o Subcomité desenvolveu outras diretrizes com base nos seus relatórios anuais e relatórios de visitas aos Estados Parte, e no seu quarto relatório anual Subcomité para a Prevenção da Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Quarto Relatório Anual, número CAT/C/46/2, Comité contra a Tortura, 46º período de sessões, 9 de maio a 3 de junho de 2011. emite o conjunto revisto de diretrizes relativas aos mecanismos nacionais de prevenção, que solicita que se tomem em consideração no momento de criar, designar ou estabelecer os mecanismos nacionais de prevenção, e que são estas textualmente: 


Primeiro 
Princípios básicos 
67. O mecanismo nacional de prevenção deve ser um complemento e não um substituto dos atuais sistemas de supervisão, pelo que a sua criação não deve impedir a criação ou o funcionamento de outros sistemas complementares. 

68. O mandato e as faculdades do mecanismo nacional de prevenção dever-se-ão ajustar às disposições do Protocolo Facultativo. 
69. O mandato e as faculdades do mecanismo nacional de prevenção dever-se-ão enunciar de maneira clara em forma de texto constitucional ou legislativo.
70. Deve garantir-se a independência funcional do mecanismo nacional de prevenção. 
71. A legislação pertinente deve especificar a duração do mandato do membro ou os membros do mecanismo e os motivos da sua destituição. A duração do mandato, que poderá ser prorrogável, deve ser suficiente para garantir a independência do funcionamento do mecanismo nacional de prevenção. 
72. O alcance do mandato em relação com as visitas do mecanismo nacional de prevenção deve abarcar todos os lugares de privação de liberdade, de acordo com o mencionado no artigo 4.º do Protocolo Facultativo. 
73. Dever-se-á dotar os mecanismos nacionais de prevenção de recursos suficientes para desempenhar o seu trabalho com eficácia, em conformidade com as condições exigidas no Protocolo Facultativo. 
74. O mecanismo nacional de prevenção deve gozar de  total autonomia financeira e funcional no exercício das funções que lhe são confiadas no Protocolo Facultativo. 
75. As autoridades do Estado e o mecanismo nacional de prevenção deverão empreender conjuntamente um processo de acompanhamento do mecanismo com vista à aplicação das recomendações que este possa formular. 
76. Não deverão ser objeto de sanção, represália ou outro prejuízo como resultado da sua atuação as pessoas que se dirijam ao mecanismo nacional de prevenção ou às que este recorra no desempenho das suas funções, de acordo com o mencionado no Protocolo Facultativo. 
77. O funcionamento eficaz do mecanismo nacional de prevenção é uma obrigação permanente. A eficácia do mecanismo nacional de prevenção deve ser avaliada periodicamente pelo Estado e pelo próprio mecanismo, tendo em conta o parecer do Subcomité, com a finalidade de a melhorar e fortalecer da forma necessária e no momento oportuno.



Segundo 
Questões básicas relacionadas com a criação do mecanismo nacional de prevenção
a) Designação ou criação do mecanismo nacional de prevenção 
78. O mecanismo nacional de prevenção será criado mediante um procedimento público, transparente e inclusivo em que participe um grupo amplamente representativo das partes interessadas, em particular a sociedade civil. Este mesmo tipo de processo deve usar-se na seleção e na nomeação dos membros do mecanismo nacional de prevenção, que se devem ajustar a critérios tornados públicos. 
79. Tendo em conta os requisitos do artigo 18.º, n.ºs 1 e 2, do Protocolo Facultativo, os membros do mecanismo nacional de prevenção devem possuir coletivamente os conhecimentos e a experiência necessários que garantam a eficácia do seu funcionamento. 
80. O Estado deve garantir a independência do mecanismo nacional de prevenção e abster-se de nomear membros que ocupem cargos que possam suscitar conflito de interesses. 
81.Os membros do mecanismo nacional de prevenção também se devem assegurar que não ocupam ou acedem a cargos que possam suscitar conflito de interesses. 
82. Tendo em conta as disposições do artigo 18.º, parágrafos 1 e 2, do Protocolo Facultativo, o mecanismo nacional de prevenção deverá garantir que o seu pessoal seja amplamente representativo e tenha as aptidões e os conhecimentos profissionais necessários para que o mecanismo possa desempenhar de forma eficaz o seu mandato. Deverá incluir, entre outras coisas, conhecimentos especializados pertinentes em matéria jurídica e de assistência médica. 
b) Designação e notificação 
83. O mecanismo nacional de prevenção deverá ser criado no prazo de um ano desde a entrada em vigor no Estado do Protocolo Facultativo, a menos que no momento da ratificação se tenha formulado a declaração prevista no artigo 24.º do Protocolo Facultativo. 
84. A identidade do órgão designado como mecanismo nacional de prevenção deverá tornar-se pública mediante a sua divulgação a nível nacional. 
85. O Estado deverá notificar imediatamente o Subcomité do órgão que tenha sido designado como mecanismo nacional de prevenção. 


Terceiro 
Aspetos básicos do funcionamento de um mecanismo nacional de prevenção 
a) Assuntos da incumbência do Estado 
86. O Estado deverá permitir as visitas do mecanismo nacional de prevenção a todos os lugares onde se encontrem ou se suspeite que se possam encontrar pessoas privadas de liberdade, de acordo com o disposto nos artigos 4.º e 29.º do Protocolo Facultativo, que estejam sob a sua jurisdição. Para efeitos das presentes diretrizes, a jurisdição do Estado compreende todos os lugares sobre os que exerce um controlo efetivo. 
87. O Estado deve garantir que o mecanismo nacional de prevenção possa levar a cabo visitas pela forma e com a frequência que o próprio mecanismo decida. Tal inclui a possibilidade de entrevistar as pessoas privadas da sua liberdade e o direito de realizar visitas sem aviso prévio e em qualquer momento a todos os lugares de privação de liberdade, em conformidade com as disposições do Protocolo Facultativo. 
88. O Estado deve garantir que, tanto os membros do mecanismo nacional de prevenção como o seu pessoal, gozem dos privilégios e imunidades necessários para desempenhar com independência as suas funções. 

89. O Estado não deve ordenar, aplicar, permitir ou tolerar nenhuma sanção, represália ou outro prejuízo contra nenhuma pessoa ou organização por ter comunicado com o mecanismo nacional de prevenção ou por ter proporcionado a este alguma informação, independentemente da sua veracidade, e nenhuma destas pessoas ou organizações podem sofrer prejuízos de nenhum tipo por este motivo. 
90. O Estado deve informar o mecanismo nacional de prevenção de todos os projetos de lei que possam estar a ser examinados e que sejam pertinentes para o seu mandato, possibilitando ao mecanismo fazer propostas ou observações sobre  a política ou leis em vigor ou em projeto. O Estado deve tomar em consideração as propostas ou observações que receba do mecanismo. 
91. O Estado deve publicar e difundir amplamente os relatórios anuais do mecanismo nacional de prevenção. Também deve assegurar a sua apresentação e exame à assembleia legislativa ou parlamento nacional. Os relatórios anuais do mecanismo nacional de prevenção também serão transmitidos ao Subcomité, que se encarregará da sua publicação num sítio web. 

b) Aspetos da responsabilidade do mecanismo nacional de prevenção 
92. O mecanismo nacional de prevenção deverá desempenhar o seu mandato de uma forma que não provoque conflitos de interesses reais ou aparentes. 

93. O mecanismo nacional de prevenção, os seus membros e o seu pessoal devem estar obrigados a rever periodicamente os seus métodos de trabalho e aperfeiçoar a sua formação, com o fim de melhorar o desempenho das funções atribuídas em virtude do Protocolo Facultativo. 
94. Quando o órgão designado como mecanismo nacional de prevenção desempenha outras funções, para além das tarefas previstas no Protocolo Facultativo, as funções que desempenha enquanto mecanismo nacional de prevenção devem ter lugar numa dependência ou num departamento distinto que disponha do seu próprio pessoal e orçamento. 
95. O mecanismo nacional de prevenção deverá estabelecer um plano ou programa de trabalho que com o tempo preveja visitas a todos os lugares onde se encontrem ou se possam encontrar pessoas privadas da sua liberdade, de acordo com o disposto nos artigos 4.º e 29.º do Protocolo Facultativo, que estejam sob a jurisdição do Estado. Para este efeito, a jurisdição do Estado abrange qualquer lugar sobre o qual exerce controlo efetivo. 
96. O mecanismo nacional de prevenção deve planificar o seu trabalho e a utilização dos recursos de tal modo que se possam visitar os lugares de privação de liberdade de forma adequada e com a frequência suficiente para atingir uma contribuição real na prevenção da tortura e outras penas e tratamento cruéis, desumanos ou degradantes. 
97. O mecanismo nacional de prevenção deve apresentar às autoridades competentes do Estado propostas e observações sobre a política e a legislação em vigor ou em projeto, que considere pertinente para o seu mandato. 

98. O mecanismo nacional de prevenção deve preparar relatórios após as suas visitas, bem como um relatório anual e qualquer outro tipo de relatório que considere oportuno. Nos relatórios, quando for o caso, serão formuladas recomendações dirigidas às autoridades competentes. Nas recomendações do mecanismo nacional de prevenção deverão ter-se em conta as normas pertinentes das Nações Unidas em matéria de prevenção da tortura e outros maus-tratos, incluindo as observações e recomendações do Subcomité para a Prevenção da Tortura. 

99. O mecanismo nacional de prevenção deve garantir que a informação confidencial obtida no desempenho do seu trabalho fique totalmente protegida. 
100. O mecanismo nacional de prevenção deve ter a capacidade de dialogar e estabelecer um diálogo significativo com o Estado sobre a aplicação das suas recomendações. Além disso, deverá fazer tudo quanto esteja ao seu alcance para acompanhar a aplicação das recomendações que o Subcomité tenha formulado em relação ao seu País, em coordenação com o mesmo. 
101. O mecanismo nacional de prevenção deve procurar estabelecer e manter contactos com outros mecanismos nacionais de prevenção, a fim de trocar experiências e melhorar a sua eficácia. 
102. O mecanismo nacional de prevenção deve procurar estabelecer e manter contacto com o Subcomité para a Prevenção da Tortura, nos termos dispostos no Protocolo Facultativo e com os fins nele estabelecidos. 

Além disso, quando uma instituição nacional de direitos humanos é designada como Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, a Associação para a Prevenção da Tortura sugere que se adotem uma série de ações para cumprir o mandato estabelecido no protocolo facultativo.  
Nesse sentido, a Associação indica que “as instituições existentes em geral terão que modificar o seu fundamento legal e fazer ajustamentos operativos essenciais (em relação ao pessoal, financiamento, prioridades institucionais, metodologia, etc.) com a finalidade de assumir o mandato do MNP. Por conseguinte, as instituições devem avaliar o seu funcionamento à luz dos requisitos do OPCAT Sigla em inglês como se conhece o protocolo facultativo. , com ênfase particularmente nos seguintes aspetos: identificar os recursos designados especificamente ao MNP e a necessidade de recursos adicionais (humanos, logísticos e financeiros); definir a organização interna (estrutura) da instituição, particularmente em relação com qual ou quais, departamento ou departamentos, levará ou levarão a cabo as tarefas do MNP; e definir os métodos de trabalho do MNP, particularmente em relação com a adoção de uma abordagem preventiva” Associação para a Prevenção da Tortura. Op. cit., pp. 250-251.. 

No seu Terceiro Relatório Anual de Trabalhos, o Subcomité para a Prevenção da Tortura estabeleceu que “nos casos em que designem como mecanismos nacionais de prevenção as instituições já existentes, como o Provedor de Justiça ou a instituição nacional de direitos humanos, dever-se-á garantir uma distinção clara entre estas instituições, que geralmente reagem perante um acontecimento determinado, e os mecanismos nacionais de prevenção, que têm tarefas preventivas. Nestes casos, o mecanismo deverá constituir-se como una unidade ou departamento separado, com o seu próprio pessoal e orçamento”. Subcomité para a Prevenção da Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Terceiro Relatório Anual, abril de 2009 a março de 2010, CAT/C/44/2, Comité contra a Tortura, 44.º período de sessões, Genebra, 26 de abril a 14 de maio de 2010. 

Processo de planeamento e implementação do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura na Costa Rica
3.1 Antecedentes 
A Costa Rica foi um dos estados que teve um papel importante como gestora e negociadora, numa segunda versão, do projeto do Protocolo Facultativo da Convenção contra a Tortura e Outras Penas e Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Presidiu à sua negociação durante 10 anos, até que foi aprovado na Organização das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 2002, com127 votos a favor. Desta forma, o protocolo foi adotado e aberto para assinatura, ratificação e adesão pela Assembleia Geral, pela sua resolução 57/199, de 18 de dezembro de 2002. 
Em 4 de fevereiro de 2003, a Costa Rica subscreveu o Protocolo e em 25 de novembro de 2005 foi publicada a Lei n.º 8459, denominada “Aprovação do Protocolo Facultativo da Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes”. 
Dada a independência demostrada pela Provedoria da Justiça da República da Costa Rica, pelo seu trabalho de visitas a lugares de detenção, o Ministério de Relações Exteriores submeteu à sua consideração a possibilidade de ser designada como Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, o que foi aceite pela instituição. 
Foi assim que, em 19 de fevereiro de 2007, se designou a Provedoria como Mecanismo Nacional para a Prevenção da Tortura, mediante o Decreto Executivo nº 33568RE-MSP-G-J, apesar de nessa data não pode entrar em funcionamento, já que não se dispunha dos recursos necessários o fazer. A Provedoria realizou lobbying contínuo junto das autoridades financeiras para conseguir os recursos materiais necessários para que o Mecanismo iniciasse os trabalhos. A referida designação deu-se no quarto mandato da anterior. Provedora da Justiça,  Lisbeth Quesada Tristán. 
Oficialmente, o Mecanismo iniciou as suas funções em 19 de janeiro de 2009 como unidade adstrita ao escritório do próprio Provedor, com independência das estruturas operativas da Provedoria de Justiça, contando, assim, em 2014 com cinco anos de funcionamento. 

3.2 Descrição de cenários 
3.2.1 Criação e competências da Provedoria da Justiça da República da Costa Rica 
Com a aprovação da Lei nº 7319, de 17 de novembro de 1992, criou-se a Provedoria da Justiça da República da Costa Rica, como resultado de um longo processo de discussão legislativa que se iniciou em 5 de novembro de 1985, com a apresentação do projeto por iniciativa do Poder Executivo. 
Ao criar-se a instituição, que abriu as suas portas em outubro de 1993, estabeleceu-se uma garantia para a proteção dos direitos e interesses dos habitantes e o adequado funcionamento do setor público. Além disso, as funções de promoção e divulgação de direitos foram contempladas. 
Com o enquadramento normativo que a rege, a Provedoria da Justiça tornou-se na primeira expressão de uma forma de controlo que não se baseia num poder punitivo, mas sim no exercício de uma magistratura de influência, entendida esta como uma posição social e juridicamente legitimada que outorga peso às suas recomendações. 
De acordo com o estabelecido no artigo 1.º da Lei nº 7319 ( Lei da Provedoria da Justiça), a atribuição geral da Provedoria de Justiça da Costa Rica é proteger os direitos e interesses dos seus habitantes e garantir  que o funcionamento do setor público se ajuste à moral, à justiça, à Constituição Política, às leis, aos convénios, aos tratados, aos pactos subscritos pelo Governo e aos princípios gerais do Direito. Além disso, deverá promover e divulgar os direitos dos habitantes.
Também conforme se estabelece no artigo 12.º da mesma lei, a Provedoria pode iniciar, oficiosamente ou mediante petição, qualquer investigação que conduza ao esclarecimento das atuações materiais, dos atos ou omissões da atividade administrativa do setor público. No entanto, não pode intervir de forma alguma em decisões do Supremo Tribunal Eleitoral e não poderá conhecer as queixas sobre as quais esteja pendente uma resolução judicial, caso em que suspenderá a sua atuação, embora possa investigar os problemas gerais colocados nas queixas apresentadas (artigo 19.º). 
Toda a pessoa física ou jurídica pode dirigir-se à Provedoria da Justiça e solicitar os seus serviços de forma oral ou escrita, sem qualquer custo e sem formalidades especiais. Admitida a queixa, a Provedoria iniciará a investigação que julgue conveniente, a qual deverá ser sumária e informal. 

3.2.2 Designação do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura da Costa Rica 

A designação do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura da Costa Rica efetivou-se pelo Decreto Executivo nº 33568-RE-MSP-G-J, do qual se destaca o seguinte: 
Artigo 1º. Reconhecer a Provedoria de Justiça da República como o mecanismo e órgão nacional encarregado de realizar as visitas de prevenção da tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, previstas no enquadramento do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. 
Artigo 2º. A função da Provedoria de Justiça como Mecanismo Nacional de Prevenção enquadra-se de forma provisória dentro das inspeções que habitualmente realiza esta instituição nos diversos estabelecimentos prisionais, de detenção ou de apreensão administrativa, enquanto não se emite a lei correspondente. 
Artigo 3º. As visitas que o mecanismo nacional de prevenção realize compreenderam os centros de detenção adstritos ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Segurança Pública e ao de Governação e Polícia, que darão o apoio necessário à Provedoria de Justiça para o cumprimento do seu papel como mecanismo nacional. 

De acordo com este diploma, o Estado costa-riquenho deu competências ao Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura para o cumprimento do mandato que estabelece o Protocolo Facultativo, dado que era necessário emitir a lei correspondente. Por esta razão, de forma provisória, o seu trabalho assentaria dentro das inspeções que a Provedoria de Justiça realizava aos centros de detenção administrativa e nas diversas prisões, mas não contemplou as inspeções nos centros de detenção a cargo do Poder Judicial. 
Esta restrição resultou num incumprimento do Protocolo Facultativo, uma vez que este instrumento dispõe no artigo 4.º que “por privação de liberdade entende-se qualquer forma de detenção ou encarceramento ou de custódia de uma pessoa numa instituição pública ou privada da qual não possa sair livremente, por ordem de uma autoridade judicial ou administrativa ou outra autoridade pública”. 
Com a finalidade de suprir o incumprimento a que se faz referência no parágrafo anterior, no dia 5 de outubro de 2011 o Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura redigiu um projeto de lei que foi apresentado na presente legislatura pelos membros da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, (Projeto de Lei Nº 18.273, Criação do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura), o qual foi assinado por todos os deputados que integram a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Este projeto resolveu a questão da competência para a inspeção dos centros de detenção a cargo do Poder Judicial. Além disso procurou-se oferecer segurança jurídica ao trabalho do Mecanismo e fortalecer o seu âmbito de competência, garantindo a sua permanência no tempo, não obstante os contextos políticos, sociais e económicos que possam ocorrer no futuro na Costa Rica. Sobre a necessidade de que os mecanismos nacionais de prevenção sejam nomeados mediante um texto legal ou constitucional, a Associação para a Prevenção da Tortura considera que “a independência do MNP ver-se-á diminuída se o governo tem autoridade legal para, quando entender, dissolver ou substituir o MNP, ou modificar o seu mandato, composição e faculdades. Isto é assim mesmo quando o Executivo não pretenda realmente exercer a dita autoridade, já que é a própria situação de vulnerabilidade que debilita a independência dos MNP. Por esta razão, o MNP deve ser criado mediante um texto constitucional ou legislativo”, Associação para a Prevenção da Tortura/ Estabelecimento e Designação de Mecanismos Nacionais de Prevenção. APT. Suíça, 2006, pág. 43. 

Os motivos expostos no dito projeto indicam que: 
(…) tendo em consideração a especificidade do trabalho do Mecanismo Nacional de Prevenção que deriva das funções estabelecidas no Protocolo Facultativo da Convenção contra a Tortura ( Lei Nº 8459), é fundamental contar com o reconhecimento legal por parte do Estado para desenvolver de forma ampla e sustentável este mandato, garantindo a independência funcional e de critério. A possibilidade de incrementar a periodicidade das inspeções, assim como assegurar a presença em cada um dos lugares de detenção, em conformidade com os parâmetros do artigo 4.º do Protocolo Facultativo (Lei Nº 8459), através de um Mecanismo Nacional de Prevenção que goze de credibilidade e legitimidade na sua atuação é uma meta que o País deve assumir, através da promulgação de uma lei como a proposta.
O projeto de lei contempla a natureza do órgão, a nomeação do pessoal, as faculdades do MNP, os compromissos que assume o Estado costa-riquenho com a sua criação, entre os quais estão o acesso à informação, o dever de colaboração que as instituições públicas têm para com o Mecanismo, a proibição de sanções e a confidencialidade da informação, as imunidades do seu pessoal, os relatórios anuais do Mecanismo, a obrigação das instituições públicas de ponderar devidamente as recomendações emitidas, e o contacto com o Subcomité para a Prevenção da Tortura. 
Em 22 de agosto de 2012, o projeto de lei foi aceite de forma unânime pela Comissão de Direitos Humanos e, em 1 de outubro seguinte, deu entrada no plenário na ordem do dia no lugar número 73. 
Com a sua aprovação viria a resolver-se a questão da competência do Mecanismo para inspecionar os centros de detenção judiciais, administrativos e prisionais. Além disso, também se garantirá a segurança jurídica e se fortalecerá o seu âmbito de competência, garantindo a sua permanência no tempo, não obstante os contextos políticos, sociais e económicos que possam ocorrer no futuro na Costa Rica, conforme indica o Protocolo Facultativo. 



Por esse motivo, fizeram-se chamadas de atenção ao Poder Legislativo no que diz respeito à necessidade de aprovar o Projeto de Lei para que desta forma o Estado costa-riquenho cumpra com as obrigações assumidas ao ratificar o Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura, para nomear o Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura mediante legislação nacional. 


3.3 Implementação do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura da Costa Rica 
Anteriormente à criação do MNP, a função de inspeção de lugares de detenção foi assegurada pelas direções da Provedoria de Justiça que tramitam e resolvem as queixas apresentadas pela população privada de liberdade. Embora estas inspeções se efetuassem numa ótica preventiva, é inegável que a maior parte do trabalho desenvolvido tinha que ver com a investigação e trâmite das queixas individuais que foram formalizadas pelas pessoas privadas de liberdade nesses estabelecimentos. 
O Protocolo Facultativo estabelece que o trabalho do MNP é de natureza eminentemente preventiva, isto é, pondo a seu cargo um sistema de visitas periódicas em lugares onde existem pessoas privadas de liberdade. Trata-se de um trabalho de observação e visitas contínuas para garantir a proteção dos direitos das pessoas privadas de liberdade contra qualquer ato de tortura, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.  
Portanto, e após a análise da forma como se implementaria o disposto no Protocolo, através do Acordo nº 1434, de 16 de janeiro de 2009, a Provedoria de Justiça criou a Unidade do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, adstrita ao gabinete do Provedor, com as seguintes instruções: modificação do Estatuto Autónomo de Organização da Provedoria de Justiça, com a finalidade de incluir o Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura dentro da organização do departamento do topo da hierarquia; criação dos lugares necessários no quadro de pessoal e dotação do Mecanismo do espaço físico e demais recursos materiais necessários para o seu funcionamento. 
A Provedoria de Justiça optou por criar uma unidade especializada para cumprir a função preventiva mandatada no protocolo, enquanto as restantes direções continuam responsáveis pela parte reativa, ou seja, do trâmite e resolução das denúncias individuais recebidas. 
A diferença entre a tarefa preventiva e a tarefa reativa é exemplificada pela Associação para a Prevenção da Tortura da seguinte forma: 
“Por exemplo, uma visita ‘reativa’ só se põe em marcha depois de se receber no serviço, fora do lugar de detenção, uma queixa concreta de violação. Este tipo de visita destina-se principalmente a resolver o problema concreto do denunciante, ou investigar e documentar o caso para sancionar os responsáveis. As visitas de caráter preventivo, contudo, são proactivas; são parte integral de um processo contínuo de análise do sistema de detenção em todos os seus aspetos. As equipas multidisciplinares de especialistas independentes que realizam as visitas partilham as suas observações diretas e mantêm conversas confidenciais com os detidos e o pessoal dos centros de detenção. Examinam as instalações físicas, as normas e procedimentos e a idoneidade das garantias de proteção existentes, com a finalidade de identificar os elementos que originem ou possam vir a originar no futuro condições ou tratamentos considerados maus-tratos ou torturas. 
A informação obtida avalia-se posteriormente em contraste com as normas e boas práticas nacionais, regionais e internacionais. Com essa informação formulam-se as recomendações específicas e práticas que se remetem às autoridades competentes para a sua aplicação, à escala institucional, regional e nacional. Essas recomendações constituem a base do diálogo construtivo com as autoridades. As discussões e visitas de acompanhamento permitem comprovar a aplicação destas recomendações e introduzir ajustamentos ou elaborar novas recomendações. As visitas de caráter preventivo e o processo de diálogo pretendem melhorar as condições e o tratamento das pessoas privadas de liberdade, as condições dos lugares de detenção no seu conjunto e o sistema geral dos centros de detenção do Estado em questão”  Associação para a Prevenção da Tortura. Estabelecimento e Designação de Mecanismos Nacionais de Prevenção, Genebra, 2006, pp. 15- 
 
Outra contribuição dada por esta Associação é a seguinte: 
“Por exemplo, se se confiasse a uma instituição um mandato que combinasse a tarefa de visitas estabelecida no Protocolo Facultativo com a responsabilidade de processar formalmente ou mediar as queixas individuais apresentadas (as que originam o enquadramento das visitas), na prática poderiam surgir sérios obstáculos para se atingirem os objetivos do Protocolo Facultativo. A relação de cooperação entre o MNP e os funcionários governamentais, da qual depende o diálogo construtivo que propõe o Protocolo Facultativo, poderia ser difícil de manter se os próprios funcionários fossem objeto de processo ou repressão por parte do MNP. 

As pessoas, os detidos, os funcionários e demais indivíduos podem inclusivamente mostrar-se reticentes em falar abertamente com o MNP, se temerem que a sua identidade ou a informação que disponibilizem possa tornar-se pública no futuro (por exemplo, no decorrer de um processo judicial ou de uma audiência). A responsabilidade de tramitar denúncias individuais ou de pronunciar-se a respeito pode também gerar uma carga importante de trabalho suplementar que na prática poderia superar a capacidade do MNP para conduzir devidamente um programa rigoroso de visitas de caráter preventivo. Associação para a Prevenção da Tortura. Estabelecimento e Designação de Mecanismos Nacionais de Prevenção, Genebra, 2006, pp. 28-29.

 
Esta divisão de funções ficou definida mediante o Acordo nº 1527, emitido pelo Gabinete do Provedor de Justiça, mediante o qual se dita o Manual de Procedimentos do MNP, e através da diretriz nº 006-09 que estabelece a coordenação que se deverá realizar entre o Mecanismo e os restantes departamentos da Provedoria de Justiça. 
Uma instituição de direitos humanos que tenha sido designada como Mecanismo Nacional de Prevenção não pode pretender que este se encarregue de tramitar e resolver situações individuais descobertas numa inspeção, pois isto seria desvirtuar a sua função preventiva. Para isso, é indispensável estabelecer mecanismos de coordenação interna com a finalidade de que estas denúncias sejam tramitadas pelas áreas encarregues de fazer as investigações correspondentes. 

A equipa do MNP deve ser formada por profissionais de Direito (juristas) e politólogos. Também fará parte desta equipa o pessoal médico da Provedoria de Justiça que colabora na monitorização dos lugares de detenção e avalia as infraestruturas, as condições sanitárias, de higiene e de saúde ocupacional, o serviço de saúde e o respeito e proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade, o que se reflete na riqueza da sua contribuição técnica na preparação dos relatórios de inspeção dos referidos lugares. 

Adicionalmente, criou-se uma ligação dentro da página web Nesta ligação pode-se aceder aos relatórios anuais de 2009 a 2013 (http://www.dhr.go.cr/prevencion_de_la_tortura/index.html). da Provedoria, para permitir aos utilizadores obterem informações sobre as tarefas do Mecanismo. Esta instância determinou como uma necessidade informar sobre o mandato do MNP todas as autoridades públicas com responsabilidades nos lugares de detenção. Esta capacitação contemplou os seguintes aspetos: conceptualização da tortura e dos maus-tratos, instrumentos internacionais de direitos humanos que proíbem a tortura e estabelecem mecanismos de proteção para as vítimas, com especial referência à Convenção, ao protocolo facultativo e à forma em que o Mecanismo realizará as visitas aos lugares de detenção. 
As sessões de capacitação foram proveitosas, pois permitiram o intercâmbio de opiniões entre as autoridades e o pessoal do MNP, com especial ênfase na clarificação da natureza preventiva e de cooperação  com as autoridades estaduais. A partir de então, não ocorreu nenhuma restrição para que o pessoal pudesse entrar, quando o pretendesse e sem aviso prévio, nos lugares de privação de liberdade. 

3.4 Assessoria externa recebida pela Provedoria de Justiça e o MNP da Costa Rica 
Em todo este processo, a Provedoria de Justiça contou com o apoio da Associação para a Prevenção da Tortura, organização não-governamental com sede na Suíça, cujo objetivo geral é a prevenção da tortura e dos maus-tratos. Não houve cooperação de outras instituições nacionais de direitos humanos porque, então, a Provedoria foi designada como o segundo Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura que se constituiu na América Latina. Este assunto será desenvolvido no ponto seguinte com maior profundidade.

Ações, ferramentas e forma de trabalho do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura da Costa Rica
É critério do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura que se requeiram as seguintes ações e ferramentas para desenvolver um adequado sistema de monitorização dos lugares de detenção: 

4.1 Criação de uma base de dados dos lugares de detenção 
Uma das primeiras ações que se desenvolveu de forma simultânea à criação do MNP foi a criação de uma base de dados com todos os lugares de detenção, fossem eles de detenção administrativa ou judicial, prisões, lugares de detenção para estrangeiros, hospitais psiquiátricos, ou outros. 
É mister que a base de dados contenha o nome das pessoas responsáveis dos estabelecimentos, os seus superiores hierárquicos, a morada, números de telefone, correio eletrónico e fax, para se efetuarem as notificações correspondentes dos relatórios de inspeção. Em relação a esta base de dados há que recordar que o Protocolo Facultativo, na alínea a) do seu artigo 20.º, dispõe que os Estados Parte devem proporcionar essa informação e comprometem-se a conceder aos mecanismos nacionais de prevenção “acesso a toda a informação sobre o número de pessoas privadas de liberdade em lugares de detenção segundo a definição do artigo 4.º, bem como do número de lugares de detenção e localização”. Com estes dados, o MNP elabora o cronograma de visitas aos lugares de detenção. 




4.2 Elaboração de um programa ou cronograma de visitas 
O MNP define os lugares de detenção a visitar e a frequência das visitas: trimestral, semestral ou anual, de acordo com os recursos disponíveis. 
Em determinadas ocasiões, o cronograma pode alterar-se, designadamente no caso de situações urgentes ou quando se decide aumentar a quantidade de visitas em determinado lugar de detenção para evitar que se tomem represálias contra as pessoas privadas de liberdade ou o pessoal do estabelecimento.  

4.3 Ferramentas de monitorização 
Outro aspeto importante, aplicável a qualquer Mecanismo Nacional de Prevenção, consiste nas ferramentas de monitorização, guia fundamental para a preparação e desenvolvimento das visitas aos locais de detenção. Estas consistem numa listagem detalhada de aspetos a observar durante a visita, de acordo com as características de cada local de detenção e das normas que os regulam. 
Assim, por exemplo, existem ferramentas diferenciadas para os lugares de detenção administrativa, prisões, detenção judicial, detenção de estrangeiros, hospitais psiquiátricos ou albergues, entre outros estabelecimentos. 
4.4 Relatórios de inspeção 
O MNP deve definir a estrutura dos relatórios de inspeção após a realização das visitas, como no seguinte exemplo: 
	Situações detetadas durante a visita. 

Considerações que se formulam a partir do observado e das mencionadas nas normas nacionais e internacionais relacionados com a tortura e os maus-tratos, as condições materiais e de tratamento para as pessoas privadas de liberdade, ou quaisquer outras que sejam úteis para fundamentar a posição e as recomendações do Mecanismo. 
Listagem de autoridades estatais a quem se notifica o relatório. 
	Recomendações. 

4.5 Circulares para garantir o acesso do MNP nos locais de detenção 
Dado que o MNP tem canais abertos de comunicação com as autoridades estaduais responsáveis pelos lugares de detenção, solicitou a emissão de circulares em que se estabelece que cada pessoa responsável pelos lugares de detenção deve facilitar o acesso aos estabelecimentos. Esta ferramenta facilitou as tarefas do Mecanismo quando fez as visitas correspondentes. 
4.6 Consolidação de um sistema de monitorização 
Tal como é referido no artigo 1.º do Protocolo Facultativo, o objetivo deste instrumento é estabelecer um sistema de visitas periódicas a cargo de órgãos internacionais e nacionais independentes aos locais com pessoas privadas de liberdade, para prevenir a tortura e outros maus-tratos. 
As visitas contínuas têm como finalidade criar um efeito dissuasor para as autoridades estaduais, pois é claro que a entrada frequente nos estabelecimentos, para mais sem aviso prévio, de um órgão como o MNP, previne a prática de atos de tortura ou de maus-tratos e vela pelas condições das pessoas privadas de liberdade. 
O MNP pode realizar visitas exaustivas, com mais de um dia de duração, com entrevistas, verificação de condições materiais e exame de documentos. 
As visitas ad hoc procuram verificar o cumprimento das recomendações do MNP, bem como dar seguimento às anteriores, evitando que se adotem represálias contra as pessoas privadas de liberdade ou o pessoal que tenha sido entrevistado. 

As visitas temáticas são as que se efetuam quando o Mecanismo realiza alguma investigação sobre um tema em particular, por exemplo, saúde ou segurança. Todas as visitas podem ser realizadas a qualquer dia da semana, seja de dia ou de noite. 
Existem lugares de detenção que possibilitam menos visitas do que outros, se se considerar a existência de determinadas condições que os tornam mais propensos a que se produzam atos de tortura ou maus-tratos. Sobre este aspeto, a Associação para a Prevenção da Tortura considerou que “certas categorias de lugares de detenção acarretam por natureza maiores riscos que se cometam maus-tratos e, por isso, deverão ser objeto de visitas pormenorizadas, em média, pelo menos uma vez poro ano, como exemplo, as esquadras de polícia, os centros de detenção preventiva e os lugares com uma alta concentração de por grupos particularmente vulneráveis. As esquadras de polícia são lugares de particular importância no que se refere à prevenção da tortura e dos maus-tratos. A pressão exercida sobre os funcionários das forças e corpos de seguranças para obter informação dos detidos talvez alcance aqui o máximo grau. O movimento e substituição das pessoas detidas que permanecem nas esquadras é normalmente rápido e importante. As visitas frequentes aos centros de detenção preventiva e prisões preventivas são importantes, não só para a prevenção da tortura e dos maus-tratos no centro em questão, mas também porque esses lugares podem ser uma fonte de informação muito valiosa acerca das condições e o tratamento que receberam as pessoas nas esquadras onde foram detidas”. Esta será uma análise que o Mecanismo deverá realizar regularmente, considerando diversos aspetos, tais como os relatórios de inspeção produzidos anteriormente, as recomendações formuladas, as necessidades das pessoas privadas de liberdade que se encontrem em condições de vulnerabilidade e os resultados da análise da realidade do país (aspetos de segurança dos cidadãos, recursos humanos, financeiros, etc.).  

4.7 Etapas do sistema de monitorização 
O sistema de monitorização verdadeiramente consolidado consta de várias etapas: 
4.7.1 Preparação da visita 
Esta etapa implica uma reunião prévia do pessoal do MNP, com a finalidade de tomar em consideração as visitas efetuadas anteriormente ao centro que se deseja visitar, os relatórios emitidos, o cumprimentos das recomendações e uma análise das normas que regulam o centro, para completar o estudo e chegar a um acordo sobre como realizar a observação e a forma como se realizarão as entrevistas. 
4.7.2 A visita 
Inicia-se com a entrevista à pessoa responsável do centro, a quem se informa em que consiste o mandato do Mecanismo, o percurso que se vai efetuar para verificar as condições materiais do lugar, as entrevistas a realizar com as pessoas privadas de liberdade, como com o pessoal do centro e a consulta de documentos. No caso da Costa Rica, não é hábito os diretores do centro acompanharem o MNP na visita, dando-lhe total liberdade de acesso. 
Iniciado o percurso, observam-se os seguintes aspetos: 
Condições materiais: percorrem-se várias áreas, começando-se por onde se preparam os alimentos, o local onde se prestam os serviços de saúde, a área educativa e laboral, os espaços recreativos e de práticas religiosas, a infraestrutura onde se localizam as pessoas privadas de liberdade e onde trabalha o pessoal do centro. Observam-se as condições sanitárias, de iluminação e ventilação. Também se verifica se existem condições de sobrelotação ou aglomeração. 

Depois, verificam-se as condições de isolamento, os registos de detenção, como são instruídos os procedimentos disciplinares, os procedimentos de apresentação de queixa pelas pessoas privadas de liberdade, se se separa a população privada de liberdade por categorias e qual a especificidade de atendimento prestado à população que se encontra em condições de vulnerabilidade (mulheres, idosos, crianças, jovens, pessoas com deficiência, população indígena, pessoas distúrbios mentais). 
Condições laborais do pessoal: visitam-se os escritórios, analisam-se os recursos materiais que dispõem para realizar o seu trabalho, confirma-se se recebem formação e inspecionam-se os dormitórios do pessoal. 
Entrevistas a pessoas privadas de liberdade: para começar, devem realizar-se num local onde nenhuma autoridade observe ou escute. As perguntas recolhem informação acerca do tratamento oferecido, as condições materiais, o contato com as famílias e com o exterior, o exercício do direito à educação, lazer, religião e trabalho. Tem de  realizar-se o maior número possível de entrevistas. Também é útil perguntar como foi o entrevistado tratado nos centros de detenção de curta duração, como os administrativos ou judiciais, onde existe um grande movimento de pessoas detidas e que são os mais propensos a que se produzam atos de tortura ou maus-tratos. 
O pessoal do Mecanismo informa sempre as pessoas entrevistadas que a sua identidade não será revelada, garantindo com isso a sua proteção e evitando que se exerçam represálias contra elas, salvo se estas autorizarem expressamente essa divulgação. Isto é feito ao abrigo do artigo 21.º do Protocolo Facultativo, que estabelece que “nenhuma autoridade ou funcionário ordenará, aplicará, permitirá ou tolerará nenhuma sanção contra nenhuma pessoa ou organização por ter comunicado ao mecanismo nacional de prevenção qualquer informação, quer seja verdadeira ou falsa, e nenhuma dessas pessoas ou organizações sofrerá represálias de nenhum tipo por esse motivo”. 

Através da observação, das entrevistas realizadas e da análise de documentos do estabelecimento, é possível cruzar a informação e verificá-la através de várias fontes, para assim obter as conclusões correspondentes. 
Uma vez finalizada a visita, o pessoal do MNP tem ainda uma outra reunião com a autoridade responsável do centro, informando-a do que se encontrou e indicando que será preparado um relatório sobre a visita, do qual será notificada, assim como o seu imediato superior hierárquico. Vale a pena esclarecer que o detalhe da visita acima descrita se refere a lugares de detenção, designadamente prisões, devendo o MNP ajustar os procedimentos de visita aos locais de detenção administrativa ou judicial, em conformidade com as características e regulamentos de cada um. 

4.7.3 Reunião com as autoridades estaduais / relatórios de inspeção 
Uma vez finalizada a entrevista, o Mecanismo Nacional de Prevenção deve preparar o relatório correspondente —, que, no caso costa-riquenho, se denomina relatório de inspeção. Neste documento, descreve-se o que se encontrou durante a visita, as considerações pertinentes e emitem-se as correspondentes recomendações.  

É uma prática do MNP costa-riquenho reunir-se com as autoridades estaduais para lhes dar conhecimento dos resultados da visita. Como exemplo, pode-se mencionar o caso dos estabelecimentos prisionais, uma vez que o Mecanismo tem uma reunião mensal com o Ministério da Justiça, a fim de discutir os resultados das visitas.  
Estes encontros são muito úteis, pois inicia-se de forma imediata um diálogo construtivo com as autoridades, estabelecendo possíveis soluções para os problemas detetados. Importa sublinhar que o MNP não é um órgão de confronto, mas sim de cooperação com as autoridades, com a finalidade de prevenir atos de tortura ou maus-tratos. 
4.7.4 Acompanhamento das recomendações emitidas 
O MNP deverá fazer o seguimento correspondente das recomendações dirigidas às autoridades estaduais, com a finalidade de verificar o cumprimento das mesmas. 

Condições fundamentais de trabalho dos mecanismos nacionais de prevenção
Ao analisar os cinco anos de trabalho do Mecanismo Nacional de Prevenção da Costa Rica, podem-se identificar as condições fundamentais para que um organismo desta natureza cumpra as obrigações e padrões estabelecidos pelo Protocolo Facultativo da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, os Princípios de Paris e os relatórios do Subcomité para a Prevenção da Tortura. 
Os mecanismos devem contemplar quatro condições fundamentais de trabalho para desenvolver de forma positiva a prevenção da tortura e dos maus-tratos nos lugares de detenção. 
5.1 A independência 
O Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura deve ser independente das autoridades estaduais. Por isso deve-se garantir que a criação, designação ou estabelecimento do mecanismo se realize através de um texto legal ou constitucional. 
A independência implica que a instituição designada como mecanismo possa escolher o seu próprio pessoal, estabelecer o seu regulamento e definir os seus procedimentos internos, sem que órgãos externos intervenham. Além disso, é desejável que o pessoal do mecanismo não ocupe ou tenha ocupado recentemente cargos no Poder Executivo ou Judicial, uma vez que a instância deve dialogar com as autoridades estaduais e, caso haja vínculos, a relação não se manterá, já que estão em causa recomendações a implementar para prevenir a tortura e os maus-tratos e melhorar as condições das pessoas privadas de liberdade. Por outro lado, não se deve esquecer que as visitas que  o Mecanismo realiza recolhem informações confidenciais, que não poderiam ser dadas ao conhecimento das autoridades estaduais. 
O pessoal do MNP deve ter independência para aplicar o sistema de monitorização nos locais de detenção e preparar os relatórios de inspeção, mesmo que o Mecanismo faça parte de uma Instituição Nacional de Direitos Humanos. Também requer independência funcional, que é fundamental para determinar os centros de detenção a visitar, estabelecer a calendarização, frequência e horário das visitas, aplicar o sistema de monitorização e para dialogar com as autoridades estaduais quando necessário. 

Recordamos que o artigo 18.º do Protocolo Facultativo estabelece, no seu n.º 1, que “os Estados Parte garantem a independência funcional dos mecanismos nacionais de prevenção, bem como a independência do seu pessoal”. 
5.2 A equipa de trabalho interdisciplinar 
O artigo 18.º, n.º 2, do Protocolo Facultativo dispõe que “os Estados Parte tomarão as medidas necessárias para que os especialistas do mecanismo nacional tenham as capacidades e os conhecimentos profissionais requeridos. Ter-se-á igualmente em conta o equilíbrio de género e a adequada representação dos grupos étnicos e minoritários do país”. A equipa de trabalho do MNP deve ser interdisciplinar (profissionais de Direito, Ciências Políticas, Medicina, Psicologia, Trabalho Social, entre outros) e estar capacitada para realizar as suas funções. 
5.3 Acesso ao orçamento 
O orçamento destinado ao MNP é essencial e imprescindível para o desenvolvimento do trabalho. Este deve prever o custo dos recursos humanos e materiais (instalações, viaturas, combustível, câmaras fotográficas, computadores, telefones, etc.), entre outros aspetos. 
5.4 Divisão de funções dentro da instituição nacional de direitos humanos 
Tal como consta em pontos anteriores, o Subcomité para a Prevenção da Tortura, no seu Terceiro Relatório Anual, indicou que, no caso de se designar como Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura uma instituição nacional de direitos humanos, deverá constituir-se como uma unidade ou departamento separado, como seu próprio pessoal e orçamento. A finalidade é poder diferenciar o trabalho preventivo do Mecanismo do trabalho reativo da instituição. 


Contributos para avaliar a experiência

O MNP não fez avaliações sobre a experiência desenvolvida desde a sua criação, com exceção da análise desenvolvida com a Associação para a Prevenção da Tortura durante as formações e workshops sobre os planos operacionais e de planeamento estratégico. Estes contributos serviram como base para melhorar as ações e ferramentas que se devem aplicar para consolidar e melhorar diariamente o sistema de monitorização. 
Apesar disso, em 2013, o Subcomité para a Prevenção da Tortura comentou o Relatório anual de trabalhos do MNP de 2011 e , formulando as seguinte sugestões: 
	Incorporar um ponto em que se analise a incidência das recomendações que o MNP produz nas suas diferentes visitas, colocando indicadores de cumprimento total, parcial, nulo ou outros. Embora no relatório se evidencie que várias recomendações foram acatadas e implementadas pelas autoridades estatais pertinentes, e que outras, pelo contrário, não foram tidas em conta e, portanto a situação não mudou ou eventualmente piorou; na opinião do SPT, ajudaria muito sistematizar e sintetizar essa informação de forma global e anual. A este respeito, o SPT convida o MNP a avaliar a conveniência de categorizar o tipo de recomendações em função da complexidade das problemáticas evidenciadas. 

Incluir nos quadros que resumem as visitas realizadas aos lugares de privação de liberdade uma referência ao universo total de cada um deles, apresentando assim a percentagem de centros visitados em relação ao total de centros existentes no país. 
	Organizar um quadro que registe as visitas de acompanhamento e uma breve explicação dos critérios utilizados para as realizar. 
	Dar conta das relações e alianças com os diversos intervenientes, incluindo organizações da sociedade civil da Costa Rica, assim como, com os MNP de outros países. 


	Incluir informação sobre as visitas realizadas pelo MNP a instituições privadas que sejam lugares de privação de liberdade ou sobre as razões pelas quais se decidiu não visitar tais instituições. 
	Incluir informação sobre as medidas adotadas para evitar represálias contra as pessoas que forneçam informação ao MNP. 


O Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura da Costa Rica ponderou as sugestões do Subcomité para a Prevenção da Tortura para melhorar o cumprimento do seu mandato, assim aperfeiçoando os seus próximos relatórios anuais. 
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