
 

 

 

Conferência Internacional  
“Tortura e Protocolo de Istambul no contexto brasileiro atual” 

Objetivo: Aprofundar o debate público sobre as dificuldades e potencialidades em relação à 
prevenção e enfrentamento à tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes no 
Brasil, tomando em conta as diretrizes do Protocolo de Istambul das Nações Unidas e no cenário 
atual do país. 

Data e horário: 15/05/2018 (terça-feira) às 18:30. 

Lugar: Auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) Manoel Maurício de Almeida 
Albuquerque. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Campus Praia Vermelha. Av. 
Pasteur, 250 – fundos. Praia Vermelha - Rio de Janeiro, RJ. 
Público: Sociedade em geral (aberto ao público). Inscrições no momento. 

Programação: 

18:00 Inscrições 

18:30 Abertura e saudações 

18:45 Conferência “Tortura e Protocolo de Istambul no contexto brasileiro atual”  

- Conferencista: Juan Méndez – foi Relator Especial das Nações Unidas sobre 

Tortura e atual diretor da Iniciativa Antitortura da American University 

Washington College of Law (Washington, DC, EUA) 

19:30 Painel de debate  

- Moderadora: Veronica Hinestroza – advogada sênior do Instituto de Direitos 

Humanos da International Bar Association – IBAHRI (Londres, Reino Unido) 

- Debatedores(as): 

o Representante do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura – MNPCT 

o Representante do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura do Rio de Janeiro – MEPCT/RJ 

o Pedro Paulo Bicalho - professor da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro – UFRJ 



 

 

20:00 Perguntas e debate com o público 

20:30 Visões da sociedade civil sobre os desafios frente à tortura 

- Moderador: Rafael Barreto – consultor jurídico do IBAHRI (Brasil) 

- Debatores(as):  

o Representante da sociedade civil no Comitê Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura – CNPCT 

o Representante da sociedade civil no Comitê Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura do Rio de Janeiro – CEPCT/RJ 

o Sylvia Dias – delegada da Associação para a Prevenção da Tortura (APT) 

no Brasil 

21:00 Perguntas e debate com o público 

21:20 Encerramento 

 

Instituições organizadoras: 

A International Bar Association (IBA), fundada em 1947, é a principal organização mundial de 
profissionais e operadores do Direito e ordens de advogados. Por meio de seu quadro de 
associados, que conta com advogados, escritórios, ordens e associações de classe de todo o 
mundo, a IBA exerce grande influência no desenvolvimento do Direito Internacional, moldando 
o futuro das profissões jurídicas no mundo. A IBA tem sua sede administrativa em Londres, Reino 
Unido. Seu Instituto de Direitos Humanos (IBAHRI) é uma entidade autônoma que trabalha para 
promover, proteger e efetivar os direitos humanos sob a égide de um Estado de Direito justo, e 
para preservar a independência do Judiciário e das profissões jurídicas no mundo. 

A Iniciativa Anti-Tortura (ATI) é um projeto do Center for Human Rights & Humanitarian Law da 
Washington College of Law’s (WCL), na American University. A ATI foi criada em 2011 com o 
objetivo de expandir o alcance e a implementação prática do trabalho do ex-Relator Especial das 
Nações Unidas para a Tortura e Professor de Direitos Humanos em Residência na WCL, Juan E. 
Méndez. 

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) é um órgão federal 
autônomo instituído pela Lei nº 12.847, de 2 de agosto de 2013, como parte do Sistema Nacional 
de Prevenção e Combate à Tortura, com prerrogativa para realizar visitas não anunciadas a todas 
os locais de privação de liberdade no país. Ele atende a compromisso internacional assumido 
pelo Estado brasileiro a partir do Protocolo Facultativo à Convenção contra (OPCAT). 

https://www.ibanet.org/
https://www.ibanet.org/IBAHRI.aspx
http://antitorture.org/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/programs/anti-torture/
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/mecanismo-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-mnpct

