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Apresentação

Caros leitores,

Chegamos à terceira edição do Anuário “Direitos Humanos: o Brasil na ONU”. Como nas edições anteriores, o Anuário 

2009/10 é dedicado a monitorar a atuação do Brasil no sistema de direitos humanos da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e concentra-se na Assembléia Geral, no Conselho de Direitos Humanos e nos Comitês de Tratados. Esta edição 

abrange o período de janeiro de 2009 a janeiro de 2010. Também foram incluídos nessa edição os casos em que o Brasil 

foi analisado por mecanismos de direitos humanos da ONU, cujo processo se iniciou em 2009 e foi concluído ao longo 

do primeiro semestre de 2010. 

O Brasil, um dos membros-fundadores da ONU, tem ocupado papel importante no cenário internacional, inclusive nos 

âmbitos de direitos humanos. 

Nesse contexto, parece-nos fundamental a lembrança constante de que os direitos humanos devem ter prevalência 

nas relações internacionais do Brasil, conforme prevê o artigo 4º, inciso II, da Constituição Federal. Mais do que mero 

preciosismo semântico, o uso da palavra “prevalência” estabelece um imperativo de ordem jurídico-moral à condução 

de nossas relações internacionais. Parte dessa obrigação se expressa no dever do Brasil em fortalecer o sistema de 

direitos humanos da ONU.

Que tipo de temas o Brasil introduz nos debates que se realizam no Conselho de Direitos Humanos e na Assembléia 

Geral? Qual a sua postura diante de recomendações feitas por especialistas do sistema de direitos humanos? Como se 

posiciona diante de países que são notórios violadores de direitos humanos?

Somente com transparência e acesso à informação podemos responder a essas perguntas. Isso é condição fundamental 

para analisarmos qual é o impacto das ações brasileiras na realização dos direitos humanos em outros países e da ONU 

na efetivação desses direitos no Brasil.

Coloca-se, ainda, uma questão crucial: como pode a sociedade monitorar e influenciar na elaboração e execução da 

política externa brasileira?  

A publicação deste Anuário busca contribuir para o esclarecimento destas questões.

No seu terceiro ano de publicação, podemos constatar que há mudanças ocorrendo na forma como a sociedade percebe 

e busca se aproximar dessa política. Embora continue sendo de competência primária do Poder Executivo, a condução 

da política externa deve estar submetida à participação e controle do Poder Legislativo e, eventualmente, do Poder 

Judiciário. Por exemplo, o Congresso Nacional brasileiro vem debatendo publicamente temas de direitos humanos 

e política externa e solicitando informações sobre decisões tomadas pelo Ministério das Relações Exteriores, entre 

outros. 

As organizações da sociedade civil também têm aumentado seu engajamento, tanto acessando diretamente mecanismos 

de direitos humanos da ONU, quanto buscando monitorar e influenciar posições do governo brasileiro.  

No entanto, ainda há muito a ser aprimorado. Os registros da atuação brasileira nos órgãos de direitos humanos da ONU 

continuam fragmentados, com dificuldades de acesso e, em grande parte, sem tradução para o português. Esperamos 

que, no futuro, a transparência, sistematização e publicação de dados sejam uma prioridade do governo brasileiro. 



É importante reforçar que a falta de informação oficial sistematizada é ainda um dos grandes impedimentos a uma 

participação maior de outros setores interessados da sociedade na política externa brasileira. 

Assim, em mais uma edição, o Anuário busca contribuir para essa participação fortalecida, tanto da sociedade civil 

como de outros órgãos do governo, ao sistematizar e publicar de forma mais acessível os dados acerca do desempenho 

brasileiro no sistema internacional de direitos humanos. 

Boa leitura!

Metodologia 

O Anuário “Direitos Humanos: o Brasil na ONU”, edição 2009/10, é resultado de pesquisas desenvolvidas pela Conectas 

Direitos Humanos. 

Como nas edições anteriores, o conteúdo do Anuário 2009/10 trata da atuação brasileira e da sua relação com os 

seguintes órgãos da ONU: Assembléia Geral (Terceira Comissão e Plenária), Conselho de Direitos Humanos e os Comitês 

de monitoramento de Tratados. As informações apresentadas nos capítulos são tratadas de forma objetiva, com a 

finalidade de subsidiar análises sobre a política externa brasileira no âmbito dos direitos humanos. 

O objetivo deste Anuário é fornecer ao leitor um olhar geral da atuação brasileira no sistema de direitos humanos 

da ONU por meio de dados obtidos junto às Nações Unidas e órgãos do governo brasileiro. Ele não pretende tratar 

exaustivamente da atuação do Brasil nesse sistema.

Além das informações sobre a atuação brasileira no sistema de direitos humanos da ONU, são apresentadas ações desenvolvidas 

pela Conectas Direitos Humanos em âmbito nacional e internacional, bem como pelo Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e 

Política Externa do qual é parte, visando a contribuir para a prevalência dos direitos humanos na política externa brasileira.

As fontes primárias das informações apresentadas são os documentos públicos oficiais da ONU (www.un.org) e do 

Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (www.ohchr.org), obtidos junto ao 

sistema de informação das Nações Unidas por meio das páginas na internet e/ou solicitação direta a funcionários 

da organização. Quando disponíveis, foram consultados documentos nas páginas da internet do governo brasileiro, 

sobretudo do Ministério das Relações Exteriores (www.itamaraty.gov.br).

Quando necessário, informações contidas nos documentos da ONU foram traduzidas não-oficialmente do inglês para 

o português. 
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Sumário Executivo

Direitos Humanos:  

O Brasil na ONU 
em 2009/10

Este Anuário trata da atuação do Brasil nos principais foros multilaterais 

de direitos humanos da ONU. Ele se concentra na Assembléia Geral (AG), 

no Conselho de Direitos Humanos (CDH) e nos Comitês de monitoramento 

de Tratados. Todos os pontos aqui brevemente descritos serão 

desenvolvidos detalhadamente ao longo desta publicação. 

Esperamos que as informações apresentadas contribuam para que as 

organizações de direitos humanos e a sociedade civil em geral possam 

monitorar e influenciar na política externa brasileira em direitos humanos 

no âmbito das Nações Unidas.  Esta política deve ser mais transparente, 

participativa e conduzida em respeito ao princípio constitucional de 

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil. 
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ASSEMBLÉIA GERAL E CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS 

Iniciativas e votos do Brasil•	

Em 2009, a Assembléia Geral e o Conselho de Direitos Humanos aprovaram resoluções que estabelecem padrões de direitos 

humanos ou monitoram casos de violações sistemáticas pelo mundo. 

Resumo das posições do Brasil 
O quadro a seguir resume as posições do Brasil, em 2009, com relação às diferentes propostas1 apresentadas no 

âmbito da Assembléia Geral (Terceira Comissão e Plenária) e do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Assembléia Geral da ONU –  64ª sessão

Conselho de Direitos Humanos – 10ª, 11ª e 12ª sessões regulares

Iniciativas e co-patrocínios do Brasil Votos do Brasil  
(131 propostas consideradas)2 Votos do Brasil  (131 propostas consideradas)3

Propostas introduzidas Propostas
co- patrocinadas Adesões ao consenso4 Votos a favor Votos contra Abstenções

5 35 
(34 resoluções e 1 decisão)

105 
(54 resoluções e 51 decisões)

20
(em 16 resoluções, 1 emenda, 1 moção,  

1 votação de parágrafo e 1 decisão)

1
(decisão)

4
(em 3 resoluções e 1 emenda)

Iniciativas e co-patrocínios do Brasil Votos do Brasil na Terceira Comissão 
(64 propostas consideradas)

Votos do Brasil na 
Terceira Comissão

(79 propostas 
consideradas)

Votos do Brasil na Plenária (59 propostas consideradas)

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas Adesões ao consenso Votos a favor Votos contra Abstenções Adesões ao consenso Votos a favor Votos contra Abstenções

2
(resoluções)

25
(resoluções)

42
(resoluções)

13
(11 resoluções, 1 emenda 

em 1 parágrafo)
0

9
(5 resoluções e 4 

emendas)

43
(resoluções)

10
(resoluções) 0 6

(5 resoluções e 1 
emenda)

Conselho de Direitos Humanos - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª sessões especiais  

Propostas introduzidas Propostas
co- patrocinadas Adesões ao consenso Votos a favor Votos contra Abstenções

1 1
(resolução)

1
(decisão)

4
(resoluções) 0 1 

(moção de não-ação)
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Iniciativas e co-patrocínios do Brasil Votos do Brasil  
(131 propostas consideradas)2 Votos do Brasil  (131 propostas consideradas)3

Propostas introduzidas Propostas
co- patrocinadas Adesões ao consenso4 Votos a favor Votos contra Abstenções

5 35 
(34 resoluções e 1 decisão)

105 
(54 resoluções e 51 decisões)

20
(em 16 resoluções, 1 emenda, 1 moção,  

1 votação de parágrafo e 1 decisão)

1
(decisão)

4
(em 3 resoluções e 1 emenda)

Iniciativas e co-patrocínios do Brasil Votos do Brasil na Terceira Comissão 
(64 propostas consideradas)

Votos do Brasil na 
Terceira Comissão

(79 propostas 
consideradas)

Votos do Brasil na Plenária (59 propostas consideradas)

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas Adesões ao consenso Votos a favor Votos contra Abstenções Adesões ao consenso Votos a favor Votos contra Abstenções

2
(resoluções)

25
(resoluções)

42
(resoluções)

13
(11 resoluções, 1 emenda 

em 1 parágrafo)
0

9
(5 resoluções e 4 

emendas)

43
(resoluções)

10
(resoluções) 0 6

(5 resoluções e 1 
emenda)

Conselho de Direitos Humanos - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª sessões especiais  

Propostas introduzidas Propostas
co- patrocinadas Adesões ao consenso Votos a favor Votos contra Abstenções

1 1
(resolução)

1
(decisão)

4
(resoluções) 0 1 

(moção de não-ação)
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As propostas introduzidas pelo Brasil foram:

Resolução introduzida na AG e adotada por •	

consenso sobre os preparativos para o XII Congresso 

das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e 

Justiça Penal (A/RES/64/180);

Resolução adotada por consenso na AG sobre Diretrizes •	

da ONU sobre Cuidados Alternativos para Crianças 

Privadas de Cuidados Parentais (A/RES/64/142); 

Resolução adotada por consenso no CDH que •	

apresentou o Projeto de Diretrizes da ONU sobre 

Cuidados Alternativos para Crianças Privadas de 

Cuidados Parentais (A/HRC/RES/10/8) e a resolução 

do Conselho que as adotou (A/HRC/RES/11/7);

Resolução introduzida no CDH e adotada por consenso •	

sobre o acesso a medicamentos no contexto do direito 

de todos ao desfrute do mais alto nível possível de 

saúde física e mental (A/HRC/RES/12/24);

Resolução adotada por consenso no CDH a respeito •	

dos direitos humanos no contexto do HIV-AIDS (A/

HRC/RES/12/27);

Resolução introduzida juntamente com o Egito, e •	

adotada por consenso sobre o acompanhamento da 

10ª sessão especial de CDH que tratou do efeito da 

crise financeira na realização dos direitos humanos 

(A/HRC/RES/12/28).

As propostas que contaram com apoio brasileiro, seja por 

meio de co-patrocínio e/ou voto a favor ou adesão ao 

consenso, são apresentadas nos capítulos que tratam da 

Assembléia Geral e do Conselho de Direitos Humanos.  

Merece destaque o fato de o Brasil ter proferido apenas 

um voto contra em 2009. Isso ocorreu numa decisão 

do CDH a respeito da publicação dos relatórios da 

Subcomissão para Promoção e Proteção dos Direitos 

Humanos (A/HRC/DEC/10/117). 

O quadro a seguir resume os casos nos quais o Brasil 

optou por não se posicionar, abstendo-se. Especialmente 

no caso de Irã e Coréia do Norte, onde foram apresentados 

relatórios que comprovavam graves e sistemáticas 

violações de direitos humanos, a abstenção é uma 

posição questionável. 

Resoluções/Moções de não-ação/ Emendas Observações

Situação de direitos humanos na República Islâmica 
do Irã (resoluções)

Brasil se absteve nas resoluções apresentadas na Terceira Comissão 
e na Plenária da AG. Nos dois casos, as resoluções foram adotadas.

Situação de direitos humanos na República 
Popular Democrática da Coréia (Coréia do Norte) 
(resoluções)

Em 2009, o Brasil se absteve nas votações realizadas no Conselho 
e na AG, tanto na Terceira Comissão como na Plenária. Nos três 
casos as resoluções foram adotadas.

Situação de direitos humanos no Sri Lanka 
(emenda)

O Brasil se absteve na votação do pacote de emendas 
apresentado pela União Européia. Por não conquistarem maioria 
dos votos, as emendas foram rejeitadas em sessão especial do CDH.

Situação de direitos humanos em Mianmar 
(resoluções)

Embora tenha votado a favor da resolução sobre Mianmar no 
Conselho de Direitos Humanos, o Brasil se absteve nas votações 
que ocorreram na Terceira Comissão e na Plenária. Em todos 
os casos as resoluções foram adotadas.

Situação de direitos humanos na República 
Democrática do Congo e o fortalecimento da 
cooperação técnica e de serviços consultivos (emenda)

Na votação do pacote de emendas apresentado pela 
Alemanha à resolução A/HRC/RES/10/33 no CDH, o Brasil se 
absteve. A emenda foi rejeitada.

Combate à difamação de religiões 
(resoluções)

O Brasil se absteve nas votações realizadas na Terceira Comissão 
e na Plenária da AG, bem como no CDH. Em todos os casos 
a resolução foi adotada.

Promoção dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais por meio de uma melhor 
compreensão dos valores tradicionais da 
humanidade (resolução)

O Brasil se absteve em relação a essa resolução, que mesmo 
assim foi adotada no Conselho de Direitos Humanos.  

Globalização e seu impacto no pleno gozo de todos 
os direitos humanos (resoluções)

Brasil se absteve nas votações da resolução tanto na Terceira Comissão 
como na Plenária da AG. Nos dois casos a resolução foi adotada.

Pactos Internacionais de Direitos Humanos 
(emendas)

O Brasil se absteve em relação às duas emendas apresentadas ao projeto 
de resolução A/C.3/64/L.22 ainda na Terceira Comissão. Uma das emendas 
foi aprovada e a outra, rejeitada. O Brasil também se absteve em relação 
à emenda apresentada e aprovada para essa mesma resolução já na 
Plenária. 

Proteção dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais no combate ao terrorismo 
(emendas)

O Brasil se absteve na votação das duas emendas apresentadas na 
Terceira Comissão da AG ao projeto de resolução A/C.3/64/L.43/Rev.1. 
Ambas as emendas foram adotadas.
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Em 2009, foram realizadas quatro sessões especiais do 

Conselho de Direitos Humanos, quais sejam: (1) “As 

graves violações de direitos humanos nos Territórios 

Palestinos Ocupados, incluindo as recentes agressões 

ocorridas na Faixa de Gaza ocupada” (9ª sessão 

especial, janeiro); (2) “O impacto da crise econômica 

e financeira global na realização universal e no gozo 

efetivo dos direitos humanos” (10ª sessão especial, 

fevereiro); (3) “A situação dos direitos humanos no Sri 

Lanka” (11ª sessão especial, maio) e (4) “A situação dos 

direitos humanos nos Territórios Palestinos Ocupados 

e em Jerusalém Oriental” (12ª sessão especial, 

outubro). 

O Brasil votou favoravelmente em todas as resoluções 

apreciadas nas sessões especiais e aderiu ao consenso 

em uma decisão, abstendo-se apenas em uma moção 

de não-ação em relação a uma emenda apresentada 

pela União Européia à resolução aprovada ao fim 

da 11ª sessão especial sobre a situação de direitos 

humanos no Sri Lanka (A/HRC/S-11/1). 

O Brasil co-patrocinou o pedido de convocação de 

duas das quatro sessões especiais ocorridas em 2009: 

a 9ª, sobre os Territórios Palestinos Ocupados, e a 10ª, 

sobre o impacto da crise financeira na realização dos 

direitos humanos. 

Participação do Presidente Lula em sessões do •	

Conselho de Direitos Humanos e da Assembléia 

Geral

 

Como nos anos anteriores, o Presidente Luis Inácio 

Lula da Silva participou da cerimônia de abertura da 

sessão da Assembléia Geral em 2009 e nela discursou. 

No mesmo ano, o presidente compareceu pela 

primeira vez em uma sessão regular do CDH, quando 

discursou aos integrantes do Conselho. 

Visita do Presidente do Conselho de Direitos •	

Humanos ao Brasil

No ano de 2009, o Brasil recebeu a visita de Martin 

Uhomoibhi, Embaixador da Nigéria e então Presidente do 

Conselho de Direitos Humanos. Em sua visita, de 27 a 29 

de abril, Uhomoibhi passou por Manaus, Rio de Janeiro, 

Brasília e Salvador e se encontrou com o presidente Lula, 

com diversos ministros e autoridades de estados e alguns 

integrantes de organizações da sociedade civil.

O BRASIL E OS RELATORES ESPECIAIS DO CONSELHO 

DE DIREITOS HUMANOS

Em outubro de 2009, Olivier De Schutter, Relator Especial 

sobre o Direito à Alimentação, visitou o Brasil. Durante 

a visita, o relator teve a oportunidade de se reunir com 

uma série de representantes do governo brasileiro, assim 

como integrantes de organizações da sociedade civil. O 

relator chamou a atenção a diversos avanços no Brasil 

em relação ao direito à alimentação e classificou a visita 

como uma “das mais inspiradoras” que já havia realizado. 

Relembrou, no entanto, que o país ainda tem um grande 

número de obstáculos para consolidar e expandir suas 

políticas de combate à fome. 

Em março de 2010, De Schutter apresentou ao Conselho 

de Direitos Humanos o relatório referente à sua visita, 

no qual fez recomendações em relação a diversos 

temas, como a proteção legal do direito à alimentação, 

os programas do governo de combate à fome e o 

impacto das questões agrícolas na realização do direito 

à alimentação, entre outros. Após sua apresentação, 

a delegação brasileira realizou dois pronunciamentos 

críticos ao relatório apresentado, nos quais, embora 

reconhecendo os méritos do trabalho de De Schutter, 

denunciou uma suposta falta de objetividade do relator 

e de desvio do foco de seu mandato. 

Na mesma sessão, James Anaya, Relator Especial 

sobre a Situação dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais dos Povos Indígenas, divulgou relatório 

sobre a visita que havia realizado ao Brasil em agosto de 

2008. O documento de 25 páginas tratou dos seguintes 

temas: (a) Os povos indígenas no Brasil, (b) Leis aplicáveis 

e políticas do governo específicas aos indígenas, (c) 

Auto-determinação e os povos indígenas, (d) Questões 

indígenas dentro do atual ambiente político, (e) O caso 

da Raposa Serra do Sol, (f) Proteção de terras indígenas 

e recursos, (g) Processos de delimitação, demarcação 

e titulação de terras, (h) Ocupação e invasão de terras 

indígenas por não-indígenas, (i) Desenvolvimento em 

larga escala e projetos de mineração, (j) Questões de 

Políticas, (k) Saúde e (l) Educação. Após a apresentação 

de seu relatório, a delegação brasileira realizou um 

pronunciamento no qual ofereceu informações sobre os 

avanços na questão dos direitos dos indígenas.

Ainda na 11ª sessão, Philip Alston, Relator Especial 

sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias 
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apresentou formalmente o relatório da visita que realizou 

ao Brasil em novembro de 2007. Como seu relatório 

oficial foi publicado em agosto de 2008, o relator não 

deu muito destaque à visita na sua apresentação. Ainda 

assim, o Brasil, como um dos Estados mencionados, teve 

a oportunidade de fazer um pronunciamento, no qual 

teceu comentários sobre as considerações do relator, 

ofereceu informações adicionais sobre as questões 

abordadas e elogiou o clima de cooperação entre o relator 

e o Estado brasileiro. Na mesma sessão, a delegação 

brasileira realizou novo pronunciamento acerca da 

interação com Alston, em caráter de direito de resposta, 

reprovando a atitude do relator de “silenciar sobre o 

Brasil” durante o diálogo interativo e “compartilhar suas 

opiniões pessoais sobre o mundo em uma coletiva de 

imprensa”, uma vez que o relator teria se pronunciado a 

respeito do Brasil em uma coletiva de imprensa realizada 

após a apresentação do seu relatório. 

Além da possibilidade de visitar países, os relatores 

também têm a atribuição de receber denúncias e se 

comunicar com os governos onde as violações teriam 

ocorrido. No ano de 2009, nove relatores especiais 

apresentaram relatórios ao Conselho de Direitos 

Humanos contendo comunicações enviadas ao Brasil a 

partir de denúncias recebidas sobre tortura; desrespeito 

à liberdade de opinião e expressão; violência contra 

mulheres; o não cumprimento do direito à moradia 

adequada e à educação; ameaças e atentados contra 

defensores de direitos humanos; execuções sumárias, 

extrajudiciais e arbitrárias; violações do direito de 

independência de advogados e juízes. Nestes relatórios, 

constam respostas do governo brasileiro a apenas quatro 

comunicações enviadas pelos relatores. 

Vale destacar que, ainda em 2009, a brasileira Gabriela 

Knaul Albuquerque foi nomeada Relatora Especial 

sobre a Independência de Juizes e Advogados. Gabriela 

não é a única brasileira dentre os relatores especiais 

da ONU. Raquel Rolnik, nomeada Relatora Especial 

sobre Moradia Adequada como Componente do Direito 

a uma Condição de Vida Adequada e para a Não-

Discriminação neste Contexto em 2008, ainda cumpre 

seu mandato. É importante ressaltar, que, apesar de 

serem brasileiras, as relatoras especiais exercem seu 

mandato de forma independente e autônoma, não 

representando o governo do Brasil. 

A participação do Brasil no processo de criação, renovação 

ou extinção de mandatos de relatores especiais também 

merece destaque. Dentre as resoluções que tratavam 

de mandatos de relatores especiais, o Brasil se absteve 

na votação da resolução “Situação de Direitos Humanos 

na República Popular Democrática da Coréia” (A/HRC/

RES/10/16), que previa, entre outras coisas, a extensão 

do mandato do Relator Especial sobre a Situação de 

Direitos Humanos na República Popular Democrática 

da Coréia por mais um ano.

O BRASIL NA REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL DO CDH

Durante o ano de 2009, o Brasil participou da revisão 

de outros 48 países, fazendo recomendações para 45 

deles. Dentre os países revisados, 14 pertencem ao grupo 

de países africanos, oito pertencem ao grupo latino-

americano ou caribenhos (GRULAC), seis ao grupo de 

países da Europa do Leste, sete ao grupo de países da 

Europa Ocidental e outros (WEOG) e treze ao grupo de 

países asiáticos. 

Das 170 recomendações feitas pelo Brasil na RPU em 

2009, 94 foram aceitas, 26 foram rejeitadas, 22 receberam 

comentários gerais e 20 ficaram pendentes5. 

Ao observar as recomendações feitas pelo Brasil aos países 

revisados em 2009, verificam-se algumas tendências nos 

temas abordados pelo Brasil. Dentre elas, está a constante 

preocupação com a ratificação e implementação dos 

principais instrumentos internacionais de direitos 

humanos. Além disso, é recorrente o chamado para que os 

países melhorem o diálogo com o Sistema Convencional 

e com os relatores especiais da ONU, e para que apliquem 

uma moratória à pena de morte, com objetivo de aboli-

la. O Brasil também fez uma série de recomendações 

relacionadas a iniciativas suas no CDH, como no caso das 

Metas Voluntárias de Direitos Humanos (A/HRC/RES/9/12) 

e das Diretrizes da ONU sobre Cuidados Alternativos 

para Crianças Privadas de Cuidados Parentais (A/HRC/

RES/10/8), temas incorporados de forma sistemática nas 

recomendações brasileiras. 

Vale lembrar que, em 2008, o Brasil passou pela Revisão 

Periódica Universal. Naquela oportunidade, o país 

recebeu e aceitou 15 recomendações para melhorar sua 

situação de direitos humanos.
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RATIFICAÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS E 

PASSAGEM PELOS COMITÊS DE TRATADOS

Em junho de 2009, o Brasil ratificou os dois protocolos 

facultativos ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 

e Políticos. O primeiro, de 1966, confere competência ao 

Comitê correspondente para receber denúncias individuais 

e o segundo, de 1989, é relativo à abolição da pena de 

morte. Os documentos foram aprovados no Congresso 

(Câmara e Senado) em junho de 2009 e, em 17 de junho 

desse ano, o decreto legislativo que aprovava os dois textos 

foi publicado no Diário Oficial da União. A ratificação em 

nível internacional ocorreu em 25 de setembro de 2009, 

com o depósito do instrumento de ratificação pelo Brasil.

Merece destaque o fato de que o Brasil ainda não 

ratificou dois importantes instrumentos internacionais: 

a Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra 

Desaparecimentos Forçados e a Convenção Internacional 

para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e suas Famílias. Ademais, o Brasil não assinou 

nem ratificou o Protocolo Facultativo sobre Petições 

Individuais ao Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, aberto para assinatura em 

setembro de 2009. 

Em 2009, o Brasil reportou-se ou recebeu comunicados dos 

seguintes Comitês de Tratados: 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e •	

Culturais: no ano de 2009, o Brasil concluiu sua 

passagem pelo Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, iniciada em 2007, quando 

enviou seu segundo relatório periódico ao 

Comitê. As etapas da passagem do Brasil pelo 

Comitê incluíram: envio do relatório, divulgação 

pela ONU, questionamentos preliminares por 

parte do Comitê ao Brasil, devolutiva brasileira 

a tais questionamentos, sessão de avaliação do 

Brasil pelo Comitê em Genebra e divulgação das 

observações e recomendações finais do Comitê 

DESC ao Brasil. Todo o processo da passagem 

brasileira pelo órgão está contido na edição 

2008/09 deste Anuário, disponível em www.

conectas.org/anuario2008_2009. 

Comitê contra a Tortura:•	  o Comitê publicou, em 

2009, o relatório final do procedimento de inquérito 

instaurado para apurar denúncias de tortura no 

Brasil. O procedimento foi iniciado em 2005 com 

a visita de especialistas ao Brasil, e o relatório 

final, além de conter o relato dessa visita, faz uma 

série de recomendações ao governo brasileiro. No 

mesmo documento, o governo oferece respostas 

a alguns dos pontos levantados pelo Comitê. 

Ainda em 2009, o Comitê para Abolição da Tortura 

enviou ao governo brasileiro uma lista de questões e 

pontos para orientar a elaboração do próximo relatório 

periódico do Brasil ao Comitê, com prazo para outubro 

de 2010. No documento, o Comitê faz uma série de 

perguntas a respeito de temas que pretende que o país 

aborde em seu relatório. 

Comitê para Eliminação da Discriminação •	

Racial: em 2009, o Brasil recebeu um comunicado 

do CERD referente ao processo de demarcação das 

terras indígenas Raposa Serra do Sol. O Comitê 

enviou dois alertas preventivos ao país: o primeiro, 

em setembro de 2009, recebendo com satisfação 

a notícia da decisão do Supremo Tribunal Federal 

a respeito da demarcação das terras indígenas 

Raposa Serra do Sol e solicitando ao governo 

brasileiro que enviasse um registro atualizado e 

mais detalhado da situação das terras indígenas. 

Não obtendo resposta, o Comitê enviou nova carta 

em maio de 2010.

Em 2009, havia dois brasileiros dentre os especialistas 

independentes que fazem parte dos Comitês: Silvia 

Pimentel, reeleita em 2008, para o Comitê para a 

Eliminação da Discriminação contra as Mulheres; e José 

Augusto Lindgren Alves, integrante do Comitê para a 

Eliminação da Discriminação Racial desde 2002. 

VISITA DA ALTA COMISSÁRIA DA ONU PARA OS DIREITOS 

HUMANOS AO BRASIL 

Em novembro de 2009, Navanethem Pillay, Alta 

Comissária das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, esteve no Brasil. Entre os dias 8 e 13 de 

novembro, a Alta Comissária visitou Salvador, Rio 

de Janeiro e Brasília. Durante sua visita, Pillay teve 

oportunidade de se encontrar com autoridades do 

governo brasileiro e de se reunir com representantes 

de organizações da sociedade civil. Além disso, visitou 

comunidades menos favorecidas e projetos sociais nas 

três cidades por onde passou.



26

Durante a visita, foi assinado um Memorando de 

Intenções entre o Escritório do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos e o governo 

brasileiro, visando aumentar a cooperação e troca de 

boas práticas em direitos humanos. 

AÇÃO DA CONECTAS DIREITOS HUMANOS E DO 

COMITÊ BRASILEIRO DE DIREITOS HUMANOS E 

POLÍTICA EXTERNA

Destaques da ação da Conectas•	

No ano de 2009, Conectas participou das três sessões 

regulares do Conselho de Direitos Humanos. Na 10ª 

sessão, realizou pronunciamentos sobre a situação 

de direitos humanos no Zimbábue e em Mianmar 

(Birmânia). Na 11ª sessão, divulgou nota pública sobre 

a visita do Presidente Lula ao Conselho (ver Anexo II 

desse Anuário) e se pronunciou sobre o direito à saúde, 

sobre o relatório apresentado pelo Relator Especial 

sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias 

e sobre a visita do presidente do CDH ao Brasil. Na 

12ª sessão, Conectas realizou pronunciamentos sobre 

a situação de direitos humanos em Honduras, após a 

ocorrência do golpe de Estado, sobre os direitos das 

pessoas vivendo com HIV-AIDS e sobre o relatório 

apresentado pelo Relator Especial sobre a Situação 

dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais dos 

Povos Indígenas após sua visita ao Brasil.

Conectas também se pronunciou, em parceria com 

organizações locais, na adoção final dos relatórios 

finais da Revisão Periódica Universal (RPU) dos 

seguintes países: Cabo Verde, Nigéria, México, Uruguai 

e Chile. Também organizou e participou de cursos 

sobre a RPU que envolveram organizações de 14 

países da África e da América Latina.  

Além disso, em 2009, Conectas organizou, em parceria 

com a ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar de 

AIDS) e a SPW (Sexuality Policy Watch), uma reunião 

entre organizações da sociedade civil de países da 

América Latina e Anand Grover, Relator Especial sobre o 

Direito de todos ao Desfrute do mais Alto Nível Possível 

de Saúde Física e Mental.

Conectas também esteve presente em reunião realizada, 

em Brasília, por ocasião da visita da Alta Comissária das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, 

onde apresentou informações sobre as violações de 

direitos humanos no sistema prisional do Espírito Santo. 

Também se reuniu com o então presidente do Conselho 

de Direitos Humanos, o embaixador nigeriano Martin 

Uhomoibhi, durante sua visita oficial ao Brasil.

Destaques da ação do Comitê Brasileiro de •	

Direitos Humanos e Política Externa

Em 2009, integrantes do Comitê participaram de uma 

reunião organizada pelo governo brasileiro para apresentar 

o segundo relatório enviado ao Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. O Comitê também 

participou de reuniões para discutir, com foco na parte 

internacional, o conteúdo do III Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH III), lançado em janeiro de 2010.

Além disso, o Comitê realizou dois seminários em parceria 

com entidades estatais que o compõem: o “Seminário 

sobre a Agenda do Brasil nos Sistemas Internacionais de 

Direitos Humanos”, com a Comissão de Direitos Humanos 

e Minorias da Câmara dos Deputados (realizado em março), 

e a mesa redonda “A Prevalência dos Direitos Humanos 

na Política Externa Brasileira: Desafios para Participação 

Cidadã e Controle Democrático”, com a Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão (realizado em dezembro).
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Notas - Sumário Executivo

São chamadas de propostas: resoluções, emendas e moções submetidas ao processo de aprovação. No caso do Conselho de 1. 
Direitos Humanos, também foram incluídos as decisões e os pronunciamentos do presidente do órgão, já que tramitam de 
forma semelhante.

O total de propostas consideradas (131) não representa a soma das adesões ao consenso, abstenções e votos a favor e contra 2. 
proferidos pelo Brasil, pois em 2009 houve a aprovação de um pronunciamento do presidente do CDH que não demandou 
posicionamento dos Estados Membros.

Idem.3. 

Dessas 105 propostas aprovadas por consenso pelo CDH em 2009, 48 delas são decisões referentes à adoção dos relatórios 4. 
da Revisão Periódica Universal. Devido ao alto número de propostas aprovadas por consenso, essas não foram listadas 
juntamente com as propostas aprovadas mediante votação, mas elas são apresentadas, na tabela, contendo todas as 
propostas tratadas pelo Conselho de Direitos Humanos em 2009, no respectivo capítulo.

Se somados os números que fazem referência às reações dos países, o total será de 162. Essa diferença se dá devido ao fato 5. 
de as recomendações feitas ao Brasil para Arábia Saudita e Malásia não constarem no relatório final devido à falta de tempo, 
e, portanto, não receberem reconhecimento oficial do Estado sob revisão. Essas recomendações constam na tabela para 
fins didáticos e seus dados foram coletados dos pronunciamentos escritos entregues pelo Brasil, disponível na Extranet do 
Conselho (http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet - usuário: hrc extranet senha: 1session). Acesso em 26 
de julho de 2010.
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Capítulo 1

A ONU e os 

Direitos Humanos 

O papel da Organização das Nações Unidas (ONU) na promoção e 

proteção dos direitos humanos remonta à sua criação, em 1945, quando 

foi adotada a Carta de São Francisco1 (ou Carta da ONU). Assinada à época 

por 51 países2 , dentre eles o Brasil, a Carta define, em seu artigo 1º, o 

objetivo da Organização: manter a paz e a segurança internacionais. Esse 

mesmo artigo estabelece, ainda, que os Estados devem cooperar para 

promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Esse 

objetivo é corroborado por outros artigos da Carta, como o artigo 55 que 

diz ser o respeito universal e efetivo aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais a condição para a estabilidade e o bem-estar necessários 

às relações pacíficas e amistosas entre as nações. Assim, os Estados que 

compõem a ONU (hoje são 1923) comprometem-se a promover e zelar 

pelos direitos fundamentais.           
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1.1 Direito Internacional 
dos Direitos Humanos 

Em 1948, é adotada a Declaração Universal de Direitos 

Humanos (DUDH)4, que dá conteúdo à Carta da ONU ao 

reconhecer, em seus 30 artigos, um conjunto de direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Inaugura-

se, então, o chamado Direito Internacional dos Direitos 

Humanos – que, nas palavras de Antônio Augusto 

Cançado Trindade, “não rege relações entre iguais; 

opera precisamente em defesa dos ostensivamente mais 

fracos, daqueles que mais necessitam de proteção”5. 

Mais tarde, em 1966, são adotados o Pacto Internacional 

sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o 

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. 

A DUDH e esses dois pactos, junto com os protocolos 

facultativos a eles relacionados, formam a “Carta 

Internacional de Direitos Humanos” (Bill of  Rights). 

Especialmente a partir da década de 80, diversas 

convenções sobre direitos ou grupos vulneráveis 

específicos são adotadas pelas Nações Unidas. Dentre 

elas, destacam-se aquelas que, juntamente com os 

dois pactos mencionados acima, compõem o “núcleo 

duro” dos tratados internacionais de direitos humanos, 

quais sejam: 

Convenção Internacional sobre Eliminação de •	

todas as formas de Discriminação Racial (1965);

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas •	

de Discriminação contra as Mulheres (1979); 

Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou •	

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984);

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989);•	

Convenção Internacional sobre Proteção dos •	

Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e 

suas Famílias (1990); 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com •	

Deficiência (2006); 

Convenção Internacional para a Proteção de Todas as •	

Pessoas contra Desaparecimentos Forçados (2006).

Existem protocolos facultativos relacionados a alguns 

desses instrumentos, como descrito no sub-item 

Sistema Convencional desse capítulo.

1.2 Sistema Internacional de 
Direitos Humanos

Com base na normativa descrita acima, são criados 

mecanismos e órgãos responsáveis por zelar pelo 

cumprimento dos direitos humanos por parte dos 

Estados que integram as Nações Unidas. Esses órgãos, 

em conjunto, formam o Sistema Internacional de 

Direitos Humanos, composto por duas estruturas que 

atuam de forma independente, porém complementar: 

o Sistema Extraconvencional (ou Sistema da Carta) e o 

Sistema Convencional (ou Sistema de Tratados)6. 

As principais diferenças entre o Sistema Convencional e 

o Sistema Extraconvencional de direitos humanos são: 

(1) Universalidade: enquanto o Sistema 

Extraconvencional pode monitorar a situação de 

direitos humanos em qualquer um dos Estados 

da ONU, o Sistema Convencional limita-se aos 

Estados que ratificaram cada uma das convenções 

que dão origem aos Comitês de Tratados;  

(2) Composição: os órgãos do Sistema 

Extraconvencional são compostos por 

representantes dos Estados e os do Sistema 

Convencional, por especialistas independentes, 

o que, em teoria, confere ao último maior 

autonomia e independência.

1.2.1 Sistema Extraconvencional

O Sistema Extraconvencional é formado pelos distintos 

órgãos que, de acordo com a Carta da ONU, têm em alguma 

medida a função de proteger os direitos humanos. 

Dentre eles, destacam-se:

A Assembléia Geral (AG), em especial a sua Comissão •	

sobre Assuntos Sociais, Humanitários e Culturais 

(Terceira Comissão); 

O Conselho de Direitos Humanos (CDH), criado em •	

2006, como órgão subsidiário à AG; 

O Conselho Econômico e Social (ECOSOC);  •	

O Conselho de Segurança (CS). •	

Esses órgãos podem analisar e monitorar a situação 

de direitos humanos em qualquer um dos 192 Estados 

Membros da ONU e são compostos por representantes 
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u  Assembléia Geral 

O Capítulo 2 deste Anuário é dedicado à participação 

do Brasil na Terceira Comissão e na Plenária da 

Assembléia Geral em 2009.

estatais (diplomatas) que se reúnem periodicamente 

nas sedes da ONU em Genebra ou Nova Iorque. 

No que se refere ao Sistema Extraconvencional, 

esse anuário concentra-se na atuação do Brasil na 

Assembléia Geral e no Conselho de Direitos Humanos. 

Criada em 1945, pela Carta da ONU, a Assembléia Geral (AG) 

é o principal órgão deliberativo, revisor e supervisor das 

Nações Unidas, composto por todos os seus 192 Estados 

Membros. De acordo com a Carta da ONU, a Assembléia 

Geral pode discutir qualquer questão relacionada à paz e a 

segurança internacional (exceto quando a questão já esteja 

sendo discutida no Conselho de Segurança) e desempenha 

um papel importante no processo de padronização e 

codificação do direito internacional. 

Cada Estado tem idêntico poder de decisão, com direito 

a um voto. No entanto, grande parte das resoluções é 

adotada por consenso. A AG se reúne uma vez por ano, 

em Nova Iorque, em sessão regular por 13 semanas (de 

setembro a dezembro) e, conforme necessário, como 

por exemplo, em sessões especiais. 

A Assembléia Geral é composta por seis principais 

Comissões que tratam de itens específicos de sua 

agenda. Dentre essas comissões, destaca-se a Comissão 

para Assuntos Sociais, Humanitários e Culturais, mais 

conhecida como Terceira Comissão, que lida com 

questões relacionadas aos direitos humanos. 

A Terceira Comissão tem competência para: iniciar 

estudos e fazer recomendações que promovam a 

cooperação na política internacional; desenvolver e 

codificar o direito internacional relativo às questões 

sociais e humanitárias; fomentar a realização dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais e a 

colaboração entre as nações nas áreas econômica, 

social, cultural, educacional e de saúde.

Além disso, a Terceira Comissão também examina 

tratados internacionais e programas de ação em direitos 

humanos, a fim de garantir a efetiva implementação de 

suas disposições dentro dos prazos previstos. Também 

recebe e considera relatórios do Conselho de Direitos 

Humanos e é responsável pelo acompanhamento de 

temas que visem à manutenção da paz e segurança 

internacional, à promoção do crescimento econômico 

sustentado e do desenvolvimento sustentável, à 

promoção dos direitos humanos e controle de drogas, 

à prevenção do crime e ao combate do terrorismo 

internacional.  

Ao final de seus trabalhos, a Terceira Comissão apresenta 

um relatório com a síntese de suas considerações à 

Plenária da Assembléia Geral. Esse relatório é integrado 

por diversas propostas de resoluções, aprovadas pelos 

integrantes da Terceira Comissão. Na Plenária, essas 

propostas de resoluções são novamente postas em 

votação para serem adotadas (ou não) definitivamente 

por todos os integrantes da Assembléia Geral.  

u conselho de direitos Humanos  

O Capítulo 3 deste Anuário contém informações 

sobre as posições do Brasil no Conselho de 

Direitos Humanos em 2009 e ao longo do primeiro 

semestre de 2010.

Criado em 2006 pela resolução 60/251 da Assembléia 

Geral, o Conselho de Direitos Humanos (CDH) tem 

o mandato de “promover o respeito universal pela 

proteção de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de qualquer 

tipo e de maneira justa e igualitária”7. 

O CDH substituiu e assumiu a maioria dos 

mandatos, mecanismos, funções e responsabilidades 

anteriormente confiadas à sexagenária Comissão 

de Direitos Humanos, que sofria de forte crise de 

credibilidade. Ademais, enquanto a Comissão era um 

órgão subsidiário ao ECOSOC, o Conselho é um órgão 

subsidiário à Assembléia Geral, o que lhe confere um 

status superior, uma vez que a AG tem a legitimidade de 

ser composta por todos os Estados Membros da ONU.

O parágrafo 16 da resolução 60/251 determinou 

também que o Conselho deve revisar seu método de 

trabalho e funcionamento após cinco anos de seu 

estabelecimento, em 2011, devendo, então, reportar-se 

à Assembléia Geral. 
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AConteCeu em 2009: 

três sessões regulares e quatro sessões especiais 

do Conselho de Direitos Humanos 

O CDH realizou suas 11ª (março), 12ª ( junho) 

e 13ª (setembro) sessões regulares em 2009. 

Ademais, quatro sessões especiais ocorreram: 

(1) “As graves violações de direitos humanos 

nos Territórios Palestinos Ocupados, incluindo 

as recentes agressões ocorridas na Faixa de 

Gaza ocupada” (9ª sessão especial, janeiro); (2) 

“O impacto da crise econômica e financeira 

global na realização universal e no gozo efetivo 

dos direitos humanos” (10ª sessão especial, 

fevereiro); (3) “A situação dos direitos humanos 

no Sri Lanka” (11ª sessão especial, maio) e (4) “A 

situação dos direitos humanos nos Territórios 

Palestinos Ocupados e em Jerusalém Oriental” 

(12ª sessão especial, outubro).

AConteCeu em 2009: 
Conselho de Direitos Humanos estabelece Grupo 

de trabalho para revisão 2011

Em sua 12ª sessão regular, o CDH concordou em 

estabelecer um Grupo de Trabalho (Open-ended 

Working Group) dedicado aos preparativos para a 

revisão de seus métodos de trabalho, prevista para 

acontecer em 2011. 

Com sede em Genebra (Suíça), o CDH é composto por 

47 Estados, eleitos pelos membros da Assembléia 

Geral, divididos em cinco grupos regionais recorrentes 

nos órgãos da ONU. Assim, a divisão dos assentos segue 

a seguinte distribuição: 13 assentos para o Grupo 

Africano, 13 para o Grupo Asiático, 6 para Grupo da 

Europa do Leste, 7 para o Grupo da Europa Ocidental 

e outros países ocidentais (WEOG) e 8 para América 

Latina e Caribe (GRULAC), do qual o Brasil é parte. O 

mandato dos membros é de três anos e os Estados 

não podem ser reeleitos após duas participações 

consecutivas no Conselho. 

Além dos grupos regionais, é importante salientar que 

os países optam, muitas vezes, por se organizarem 

em torno de grupos de outros caráteres, podendo 

ter, por exemplo, cunho político-ideológico, como o 

Movimento dos Não-Alinhados (NAM) ou religioso, 

como a Organização da Conferência Islâmica (OCI).

O Conselho deve realizar, no mínimo, três sessões 

regulares por ano que somem ao menos dez semanas de 

trabalho. Atualmente as sessões regulares acontecem 

em março, junho e setembro. O CDH pode também 

realizar sessões especiais, quando julgar apropriado e 

for aprovado por 1/3 dos 47 Estados Membros.  

A agenda do CDH é composta por dez itens:

 

Item 1 - Questões de organização e procedimentos; 

Item 2 - Relatório Anual do Alto Comissário para os 

Direitos Humanos e do Secretário-Geral da 

ONU; 

Item 3 - Promoção e proteção de todos os direitos 

humanos, civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais, incluindo o direito ao 

desenvolvimento; 

Item 4 -  Situações de direitos humanos que requerem 

a atenção do Conselho; 

Item 5 - Órgãos e mecanismos de direitos humanos; 

Item 6 - Revisão Periódica Universal; 

Item 7 - Situação dos direitos humanos na Palestina e 

outros territórios árabes ocupados; 

Item 8 -  Seguimento e implementação da Declaração e 

Programa de Ação de Viena8; 

Item 9 - Racismo, discriminação racial, xenofobia e 

outras formas de intolerância, seguimento e 

implementação da Declaração e Programa de 

Ação de Durban;  

Item 10 - Assistência técnica e reforço da capacidade 

institucional. 

Para fins didáticos, é possível dizer que, para cumprir 

seu mandato, o CDH: (a) desenvolve debates e 

pesquisas que visem à adoção de novos instrumentos 

internacionais de promoção e proteção dos direitos 

humanos (declarações, convenções e tratados); 

(b) discute e adota resoluções que expressem 

preocupação frente à determinada situação de 

violação dos direitos humanos, podendo, por exemplo, 

formular recomendações aos Estados envolvidos; (c) 

discute e adota resoluções sobre temas específicos 

de direitos humanos visando à sua promoção e 

proteção; (d) nomeia e/ou cria mecanismos especiais 

(grupos de trabalho temáticos, relatores especiais, 

representantes especiais do Secretário-Geral da ONU 

e perito independentes temáticos ou por país) para 
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acompanhamento da situação de violação dos direitos 

humanos em determinado país ou para um tema de 

direitos humanos específico; (e) analisa a situação de 

direitos humanos em cada um dos 192 Estados que 

compõem as Nações Unidas e faz recomendações, por 

meio do mecanismo de Revisão Periódica Universal, 

considerado a principal inovação do CDH.

As resoluções e decisões são submetidas ao processo 

de votação caso algum Estado Membro assim o peça; 

caso contrário, há aprovação por consenso (sem 

votação). Em caso de votação, para que uma resolução 

ou decisão seja aprovada, é necessária a maioria 

dos votos válidos (membros presentes e votantes, 

excluindo as abstenções). 

Ao término de cada sessão regular, é elaborado um 

relatório contendo a descrição dos debates e os textos 

aprovados. Posteriormente, este relatório é submetido 

à apreciação da Assembléia Geral. 

A seguir são apresentados os mecanismos do CDH:

 Procedimentos especiais 

O mecanismo de procedimentos especiais já existia 

na antiga Comissão de Direitos Humanos e era visto 

como um de seus pontos fortes, razão pela qual foi 

mantido no novo Conselho. Esses procedimentos 

especiais podem ser grupos de trabalho (geralmente 

compostos por cinco membros, um de cada grupo 

regional da ONU), relatores especiais, especialistas 

independentes ou representantes do Secretário-

Geral. No entanto, apesar dessas distinções, os 

procedimentos especiais são comumente chamados 

de relatorias (ou relatores) especiais.

Os procedimentos especiais foram criados para 

auxiliar no monitoramento da situação de direitos 

humanos em determinado país (relatoria especial 

por país) ou com relação a um tema específico de 

violações de direitos humanos em escala mundial 

(relatoria especial temática). 

Para preservar sua independência, os relatores 

exercem seus mandatos sem remuneração. No 

entanto, contam com o apoio logístico e de pesquisa 

do Escritório do Alto Comissariado da ONU para os 

Direitos Humanos. 

AConteCeu em 2009: 
novo procedimento especial temático criado

Em março de 2009, foi criado o mandato de 

Especialista Independente no Campo dos Direitos 

Culturais, ocupado atualmente por Farida Shaheed.

Ao longo de 2009, o CDH manteve 8 mandatos de 

procedimentos especiais por país e 31 mandatos 

temáticos9 .

AConteCeu em 2009: 
Substituição da Relatoria especial para Direitos 

Humanos no Sudão

Em outubro de 2009, o CDH extinguiu o mandato 

do Relator Especial para o Sudão, substituindo-o por 

um mandato de Especialista Independente, ocupado 

atualmente por Mohamed Chande Othman.

Para cumprir seus mandatos, os relatores especiais: (a) 

realizam visitas a países para verificar in loco10 a situação 

de direitos humanos e fazer recomendações aos 

governos e à comunidade internacional; (b) verificam 

denúncias feitas por indivíduos ou organizações não-

governamentais sobre violações de direitos humanos 

(ocorridas ou que possam vir a ocorrer) e pedem ações e 

esclarecimentos aos governos envolvidos; (c) divulgam 

notas para a imprensa expressando preocupação com 

determinadas ocorrências de abusos e violações; (d) 

realizam estudos para identificar questões emergentes 

e determinar a extensão das obrigações internacionais 

dos Estados no âmbito de seu mandato; (e) apresentam 

relatórios anuais ou pontuais ao Conselho de Direitos 

Humanos e, em alguns casos, a outros órgãos da ONU, 

destacando determinadas situações de violações dos 

direitos humanos.

Os relatores especiais podem se dirigir diretamente 

aos governos quando houver alegação específica de 

violação dos direitos humanos que esteja dentro da 

esfera de ação de seus mandatos. Esta comunicação 

pode dizer respeito a uma violação de direitos 

humanos que já ocorreu, está em curso, ou que tenha 

alta probabilidade de acontecer. O procedimento, 

em geral, consiste no envio de carta ao governo em 

questão solicitando informações e explicações sobre 

a situação especificada na carta. Quando necessário, 
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os relatores especiais também podem solicitar ao 

governo o início de uma investigação ou a adoção de 

medidas preventivas. 

AConteCeu em 2009: 
Comunicados enviados pelos relatores especiais 

aos estados

Em 2009, os relatores especiais enviaram 689 

comunicações para 119 países. Dessas comunicações, 

66% foram enviadas em conjunto, por dois ou mais 

relatores. As comunicações diziam respeito a 1840 

indivíduos, dos quais 13,5% eram mulheres11.

 Revisão Periódica universal

A Revisão Periódica Universal (RPU) é um novo mecanismo 

de avaliação da situação dos direitos humanos em todos 

os Estados que compõem a ONU, criado a partir do 

estabelecimento do CDH. Por meio desse mecanismo, o 

Conselho revisa, em ciclo de quatro anos, o cumprimento 

de obrigações e compromissos com os direitos humanos 

de cada um dos 192 Estados Membros das Nações Unidas12. 

São, assim, avaliados 48 países por ano.

A RPU é considerada o instrumento mais inovador do 

CDH por ter abrangência universal e buscar, assim, 

combater a seletividade no tratamento de situações 

de países específicos, uma crítica recorrente à antiga 

Comissão de Direitos Humanos. 

AConteCeu em 2009: 
48 estados passaram pela Revisão Periódica 

universal

Em 2009, 48 países membros da ONU tiveram 

sua situação de direitos humanos analisada pelo 

mecanismo e receberam recomendações.

Sociedade Civil e de Instituições Nacionais de 

Direitos Humanos;

Fase 2: Diálogo Interativo: sessão de três horas 

realizada em Genebra, onde são considerados 

os relatórios elaborados na fase 1, sendo que 

o Estado sob revisão apresenta oralmente 

seu relatório, responde a perguntas e recebe 

recomendações de outros Estados;

Fase 3: Adoção do relatório final, durante sessão 

regular do CDH em Genebra, contendo 

recomendações a serem implementadas pelo 

Estado sob revisão, com menção das que 

foram aceitas por este. Vale ressaltar que ONGs 

com status consultivo junto à ONU podem se 

pronunciar antes da adoção do relatório; 

Fase 4: Implementação das recomendações e 

preparação para a próxima revisão.

 outros órgãos e mecanismos do CDH

Comitê Consultivo 
Estabelecido em 18 de junho de 2008 e composto por 

18 membros eleitos, o Comitê Consultivo tem como 

função fornecer apoio técnico ao Conselho de Direitos 

Humanos do modo e da forma solicitada por este e 

sob sua orientação14. Desta forma, o Comitê Consultivo 

não inicia seus próprios estudos, podendo apenas 

apresentar propostas de pesquisa ao CDH para sua 

consideração e aprovação. O Comitê deve convocar 

até duas sessões por ano, totalizando no máximo 10 

dias de trabalho.

AConteCeu em 2009: 
2ª e 3ª sessões do Comitê Consultivo

As sessões ocorreram em janeiro e agosto. Nelas, 

foram adotados documentos com recomendações 

para o CDH relativas a temas como educação em 

direitos humanos, pessoas desaparecidas, eliminação 

da discriminação contra as pessoas afetadas pela 

hanseníase e suas famílias, proteção de civis em 

conflitos armados e direito à alimentação.de forma didática, a RPU pode ser entendida como 
um processo composto por quatro fases13: 

Fase 1: Elaboração dos três relatórios a serem 

considerados durante a revisão: Relatório 

Nacional submetido pelo Estado sob exame, 

Relatório de Informações da ONU e Relatório 

elaborado a partir de informações da 

Procedimento de Denúncia
Este procedimento foi criado a partir da resolução 

5/1 do CDH como sucessor do procedimento 1503 

da antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU. O 

Procedimento de Denúncia tem como objetivo lidar com 
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padrões sistemáticos de violações dos direitos humanos 

e liberdades fundamentais que ocorrem em qualquer 

parte do mundo e em qualquer circunstância. 

Uma vez recebida uma denúncia, ela é encaminhada 

ao Grupo sobre Comunicações, que decidirá sobre sua 

admissibilidade. Se aceita, a denúncia é levada ao 

Grupo de Trabalho sobre Situações, que examina os 

comunicados e leva à apreciação do CDH os padrões 

comprovados de violações. As denúncias, que podem 

ser enviadas por indivíduos ou grupos vítimas de 

violações ou que acompanham de perto tais abusos, 

devem seguir critérios previamente estabelecidos 

para serem aceitos para exame15. Trata-se de um 

mecanismo confidencial.

Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas
Criado para continuar o trabalho do Grupo de 

Trabalho sobre Populações Indígenas da extinta 

Comissão de Direitos Humanos, este novo mecanismo 

é responsável por produzir conhecimento temático 

sobre os direitos dos povos indígenas para o Conselho 

de Direitos Humanos. É composto por cinco peritos 

independentes selecionados por sua competência, 

experiência, independência, imparcialidade, integridade 

pessoal e objetividade16. O mecanismo deve fornecer 

informação e conhecimento sobre o tema ao CDH com 

base em pesquisas, além de sugerir propostas ao órgão.

AConteCeu em 2009: 
2ª sessão do mecanismo de Peritos sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas

Os dois principais itens discutidos na sessão17  

(agosto 2009) foram o esboço de relatório sobre 

as lições aprendidas e os desafios para alcançar a 

implementação do direito dos povos indígenas à 

educação, e a implementação da Declaração dos 

Direitos dos Povos Indígenas nos níveis nacionais 

e regionais. Na ocasião, o órgão recebeu o Relator 

Especial para os Direitos dos Indígenas James Anaya 

e comemorou o Dia Internacional do Índio.

religiosas e lingüísticas, fornecendo contribuições 

e opiniões temáticas ao trabalho da Especialista 

Independente sobre Questões das Minorias. O Fórum 

se reúne uma vez ao ano e é aberto à participação dos 

Estados, mecanismos e agências da ONU, organizações 

intergovernamentais internacionais e regionais, 

Instituições Nacionais de Direitos Humanos e ONGs 

com status consultivo no ECOSOC.

AConteCeu em 2009: 
2ª sessão do Fórum sobre minorias

Realizada em novembro de 2009, seu tema foi 

“Minorias e participação política efetiva”18. Ao final 

da sessão, foi publicado um documento com uma 

série de recomendações sobre o tema, dirigidas 

aos governos, aos partidos políticos, às Instituições 

Nacionais de Direitos Humanos, aos órgãos das 

Nações Unidas, à sociedade civil e à mídia19.  

Fórum Social 
O Fórum Social é um órgão criado pela antiga 

Comissão de Direitos Humanos e mantido no Conselho. 

Seu objetivo é ser um espaço para diálogo entre 

representantes dos Estados Membros, organismos 

intergovernamentais e sociedade civil com vistas à 

promoção e proteção dos direitos humanos. O Fórum 

se reúne uma vez ao ano durante três dias para 

debater questões temáticas definidas pelo Conselho 

de Direitos Humanos.

AConteCeu em 2009: 
Fórum Social se reúne pela segunda vez

Durante o período de 31 de agosto a 2 de 

setembro, o Fórum Social discutiu a pobreza sob 

três eixos orientadores: (a) Impactos negativos da 

crise econômica e financeira nos esforços para 

combater a pobreza; (b) Programas Nacionais 

anti-pobreza: boas práticas dos Estados na 

implementação de programas de seguridade 

social com uma perspectiva de direitos humanos; 

(c) Assistência internacional e cooperação no 

combate à pobreza.Fórum sobre Minorias
Em conformidade com a resolução 6/15 do Conselho 

de Direitos Humanos, o Fórum de Minorias foi criado 

para promover diálogos e cooperação relacionados a 

problemas ligados às minorias nacionais ou étnicas, 
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1.2.2 Sistema Convencional 

O Capítulo 4 deste Anuário contém informações 

sobre a atuação do Brasil no Sistema Convencional 

em 2009.

O Sistema Convencional é formado por Comitês de 

monitoramento de Tratados (ou Comitês de Tratados), 

criados pelas principais Convenções de direitos 

humanos das Nações Unidas. 

 Instrumentos internacionais

Tratados, convenções ou pactos são instrumentos jurídicos 

internacionais e impõem obrigações legais. Ao ratificar 

um deles, torna-se dever do Estado respeitar, promover e 

proteger os princípios e direitos nele previstos. 

Dessa forma, as políticas e a legislação nacional do 

Estado Parte devem estar em concordância com as 

disposições do instrumento jurídico internacional em 

questão, não podendo haver contradições. Em alguns 

casos, o Estado pode declarar reserva referente a um 

determinado artigo da convenção, tratado ou pacto 

ratificado, desde que não seja contrária ao objetivo do 

referido instrumento. 

AConteCeu em 2009: 
30 anos da Convenção sobre a eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra as 

mulheres e 20 anos da Convenção sobre os 

Direitos da Criança

Em dezembro, a ONU realizou um evento de 

comemoração que reuniu representantes de todo o 

mundo para compartilhar histórias de sucesso em 

relação à implementação da Convenção. Também 

em 2009, a Convenção dos Direitos da Criança 

completou 20 anos, comemorados em evento que 

teve como tema “Dignidade, Desenvolvimento 

e Diálogo” e reuniu representantes de Estados, 

agências da ONU e ONGs.

Vale ainda dizer que as convenções, os pactos e os 

tratados internacionais de direitos humanos podem ser 

complementados por meio de protocolos facultativos, 

ampliando os direitos cobertos ou estabelecendo 

procedimentos adicionais que podem, por exemplo, 

permitir o recebimento de comunicações individuais. 

A ratificação dos protocolos facultativos deve ser feita 

separadamente da ratificação do instrumento principal.

AConteCeu em 2009: 
Protocolo Facultativo ao PIDeSC aberto para 

assinaturas

O Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi aberto 

para assinaturas em setembro de 2009. O protocolo, 

aprovado em 2008 pelo Conselho de Direitos 

Humanos e pela Assembléia Geral, permite o envio 

de petições individuais sobre violações dos artigos do 

Pacto. Até julho de 2010, 33 países haviam assinado 

o documento (apenas o Equador e a Mongólia o 

ratificaram, no entanto). O Protocolo entrará em 

vigor após a ratificação de 10 Estados.

 Comitês de monitoramento de  

 tratados

Os Comitês de monitoramento de Tratados (ou Comitês 

de Tratados) têm competência para acompanhar a 

execução das obrigações dos Estados decorrentes da 

ratificação dos principais tratados de direitos humanos 

da ONU, mencionados no início desse capítulo. 

Cada Comitê tem estrutura e procedimentos próprios 

e é formado por especialistas independentes, ou 

seja, que não desempenham suas funções como 

representantes estatais.

Todos os comitês recebem e examinam periodicamente 

relatórios apresentados pelos Estados Partes da 

respectiva convenção e fazem recomendações para 

que os países implementem suas obrigações. Alguns 

comitês podem também desempenhar funções 

adicionais, como receber comunicações individuais, 

realizar inquéritos por meio de visitas aos Estados e 

considerar denúncias interestatais.

AConteCeu em 2009: 
Sessões dos Comitês de monitoramento de 

tratados

Os Comitês realizaram as seguintes sessões em 200920:
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Comitê de Direitos Humanos: 95ª, 96ª e 97ª •	

sessões (março, julho e outubro);

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e •	

Culturais: 42ª e 43ª sessões (maio e novembro);

Comitê para Eliminação da Discriminação contra •	

as Mulheres: 43ª e 44ª sessões (janeiro e julho);

Comitê para Eliminação da Discriminação •	

Racial: 74ª e 75ª sessões (fevereiro e agosto); 

Comitê para os Direitos da Criança: 50ª, 51ª e 52ª •	

sessões (janeiro, maio e setembro); 

Comitê para Abolição da Tortura: 42ª e 43ª •	

sessões (abril e novembro); 

Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros •	

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes21: 8ª e 9ª sessões (junho e 

novembro); 

Comitê para os Direitos dos Trabalhadores •	

Migrantes: 10ª e 11ª sessões (abril e outubro); 

Comitê para os Direitos das Pessoas com •	

Deficiência: 1ª e 2ª sessão (fevereiro).

Esse arcabouço possibilita que as vítimas de violações de 

direitos humanos e organizações não-governamentais 

que atuam junto à ONU escolham a melhor alternativa 

de ação, levando-se em consideração aspectos políticos 

(como o clamor público internacional), questões 

procedimentais (por exemplo, o esgotamento de recursos 

internos e a ratificação de determinada convenção pelo 

AConteCeu em 2009: 
Comitê para os Direitos das Pessoas com 

Deficiência inicia seus trabalhos

Estabelecido em 2008, o comitê realizou suas 1ª e 

2ª sessões em 2009 (fevereiro e outubro). Enquanto 

a primeira concentrou-se em temas procedimentais, 

como adoção de regras de procedimentos e eleições 

de membros da mesa, a segunda sessão discutiu, 

entre outros pontos, o papel da legislação nacional 

na implementação da convenção.

A tabela a seguir apresenta os Comitês de Tratados 

correspondentes às principais convenções internacionais 

de direitos humanos (core international human rights 

treaties)23. A tradução para o português dos nomes dos 

pactos e convenções internacionais e dos Comitês de 

Tratados foram retirados dos decretos legislativos que 

incorporaram estes instrumentos no ordenamento 

jurídico brasileiro.

Estado envolvido) ou mesmo questões normativas e de 

consolidação de precedentes legais.

Vale ressaltar que a Convenção Internacional para a 

Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimentos 

Forçados está aberta para ratificação e entrará em vigor 

após a ratificação por 20 Estados22. O Comitê para esta 

convenção será criado a partir de então.
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COMITÊS
CONVENÇÃO24 E PROTOCOLOS 
QUE CRIAM O COMITÊ E 
SEUS MECANISMOS

ONDE E QUANDO 
SE REÚNE MEMBROS

PERIODICIDADE DOS 
RELATÓRIOS QUE OS 
ESTADOS PARTES 
DEVEM ENVIAR25

Comitê de Direitos 
Humanos

Pacto internacional sobre os direitos 
civis e Políticos (16/12/1966) 
- 166 estados Partes 
- Protocolo facultativo 1: recebimento 
de queixas individuais (16/12/1966)
- Protocolo facultativo 2: abolição 
da Pena de Morte (15/12/1989) 

3 sessões por ano, 
normalmente em 
março, em nova 
iorque; e em julho 
e outubro, em 
Genebra

18

Relatório inicial 1 ano 
após a adesão e depois 
conforme solicitado pelo 
comitê (geralmente 
entre 3 a 5 anos).

Comitê de Direitos 
Econômicos, 
Sociais e Culturais

Pacto internacional sobre direitos 
econômicos, Sociais e culturais 
(16/12/1966) - 160 estados Partes 
- Protocolo facultativo: recebimento 
de queixas individuais (10/12/2008) 

2 sessões por 
ano, em maio e 
novembro, em 
Genebra

18
Relatório inicial no prazo 
de 2 anos após adesão e 
depois a cada 5 anos. 

Comitê para 
Eliminação da 
Discriminação 
contra as 
Mulheres

convenção sobre a eliminação de todas 
as Formas de discriminação contra as 
Mulheres (18/12/1979) – 186 estados Partes 
- Protocolo facultativo: recebimento 
de queixas individuais (10/12/1999)

2 sessões por 
ano, normalmente 
em janeiro, em 
Genebra; e em 
julho, em nova 
iorque.

22
Relatório inicial 1 ano 
após a adesão e depois 
a cada 4 anos.

Comitê para 
Eliminação da 
Discriminação 
Racial

convenção internacional sobre a 
eliminação de Todas as Formas de 
discriminação Racial (21/12/1965) 
- 173 estados Partes

2 sessões por 
ano, em fevereiro 
e agosto, em 
Genebra.

18

Relatório inicial 1 ano 
após a adesão e depois 
a cada 2 anos (na prática 
a cada 4 anos com 
relatórios combinados).

Comitê para os 
Direitos da Criança

convenção sobre os direitos 
da criança (20/12/1989) 
– 193 estados Partes 

3 sessões por 
ano, normalmente 
em janeiro, maio 
e setembro, em 
Genebra.

18
Relatório inicial 2 anos 
após a adesão e depois 
a cada 5 anos.

Comitê para 
Abolição da 
Tortura

convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas cruéis, 
desumanos ou degradantes (10/12/1984) 
– 147 estados Partes

2 sessões por 
ano, em maio e 
novembro, em 
Genebra.

10
Relatório inicial 1 ano 
após a adesão e depois 
a cada 4 anos.

Subcomitê de 
Prevenção da 
Tortura e outros 
Tratamentos ou 
Penas Cruéis, 
Desumanos ou 
Degradantes

Protocolo Facultativo à convenção 
contra a Tortura e outros Tratamentos 
ou Penas cruéis, desumanos ou 
degradantes (18/12/2002) 
– 54 estados Partes

3 sessões por 
ano, em fevereiro, 
junho e novembro, 
em Genebra.

10 não há envio de 
relatórios periódicos.

Comitê para 
os Direitos dos 
Trabalhadores
 Migrantes

convenção internacional sobre a 
Proteção dos direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e suas 
Famílias (18/12/1990) 
– 43 estados Partes

2 sessões por ano, 
próximo de abril 
e novembro, em 
Genebra.

14

Relatório inicial 1 ano 
após a adesão e depois 
a cada 5 anos.

Comitê para 
os Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência

convenção sobre os direitos das 
Pessoas com deficiência (12/12/2006)
 – 88 estados Partes
Protocolo facultativo: Recebimento de 
queixas individuais (13/12/2006)

2 sessões por 
ano, em Genebra, 
em fevereiro 
e outubro, em 
Genebra.

12
Relatório inicial 2 
anos após adesão, e 
depois a cada 4 anos.
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1.2.3 Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos (EACNUDH) é o órgão responsável 

pela coordenação dos diferentes mecanismos da 

ONU relacionados aos direitos humanos e faz parte 

do Secretariado Geral. O EACNUDH foi estabelecido 

pela resolução 48/141126 da Assembléia Geral da ONU, 

em 1993, após a Conferência Mundial de Direitos 

Humanos em Viena, nesse mesmo ano. Antes, o papel 

de coordenação cabia ao Centro de Direitos Humanos 

da ONU em Genebra. Este órgão foi extinto diante da 

criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos.

O mandato do EACNUDH consiste em:

a) promover e proteger todos os direitos humanos 

para todos (reforçando a idéia da universalidade e 

da indivisibilidade dos direitos humanos), inclusive 

o direito ao desenvolvimento, aprofundando a 

cooperação internacional e se envolvendo em um 

diálogo construtivo com vistas a assegurar tais direitos;

b) coordenar as atividades de promoção e proteção 

dos direitos humanos dentro do sistema ONU e 

aperfeiçoar os mecanismos desse sistema, oferecendo 

assistência técnica a atividades de direitos humanos, 

promovendo programas de educação em direitos 

humanos e elaborando recomendações aos órgãos 

competentes; 

c) participar ativamente na superação de obstáculos para 

a realização dos direitos humanos e na prevenção de 

violações de tais direitos.

O EACNUDH tem sede em Genebra e possui escritório 

em Nova Iorque, além de uma série de escritórios 

regionais e nacionais. Sua equipe conta com mais de 

900 funcionários, dos quais mais de 200 trabalham nas 

missões de paz empreendidas pela ONU.

Para realizar suas funções de coordenação dos 

mecanismos de direitos humanos da ONU, o EACNUDH 

estrutura-se em quatro divisões: 

Divisão de Tratados de Direitos Humanos, que •	

oferece serviços de secretariado aos Comitês de 

monitoramento de Tratados; 

Divisão do Conselho de Direitos Humanos e •	

Procedimentos Especiais, que oferece serviço de 

secretariado ao CDH, participa ativamente no 

processo de Revisão Periódica Universal (RPU) e 

apóia o trabalho dos procedimentos especiais; 

Divisão de Operações de Campo e Cooperação •	

Técnica, responsável por monitorar e implementar o 

trabalho do Alto Comissariado no campo; 

Divisão de Pesquisa e Direito ao Desenvolvimento, •	

que realiza pesquisas temáticas em direitos humanos 

e oferece aconselhamento especializado. 

Desde setembro de 2008, o posto de Alta Comissária 

(cargo de chefia do EACNUDH) é ocupado pela juíza sul-

africana Navi Pillay, cujo mandato terá duração de quatro 

anos, com possibilidade de uma reeleição.

AConteCeu em 2009: 
Alta Comissária das nações unidas para os 

Direitos Humanos visitou 13 países

No ano de 2009, a Alta Comissária Navi Pillay e/

ou sua vice, Kyung-wha Kang, realizaram 13 visitas 

aos seguintes países: África do Sul, Bélgica, Brasil27, 

Colômbia, Espanha, França, Índia, Indonésia, 

Irlanda, Nepal, Catar, Suécia e Suíça. 
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Capítulo2

A Assembléia Geral (AG) é o principal órgão deliberativo, revisor e 

supervisor das Nações Unidas, composta pelos 192 Estados que integram 

a ONU.  Devido ao grande número de itens de sua agenda a serem 

discutidos, a Assembléia divide o trabalho entre órgãos subsidiários, 

principalmente entre suas seis principais Comissões. Dentre essas 

comissões, destaca-se a Comissão para Assuntos Sociais, Humanitários 

e Culturais, mais conhecida como Terceira Comissão, que lida com 

questões relacionadas aos direitos humanos.

A AG realizou sua 64ª sessão entre os meses de setembro 

e dezembro de 2009. Além da consideração de propostas de resoluções, 

emendas e moções na Terceira Comissão e na Plenária, 

ela recebeu relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos 

para apresentação de relatórios.

O Brasil na 

Assembléia Geral da ONU

SiSTeMA exTRAconvencionAl
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Em 2009, o Presidente Lula realizou o discurso inaugural 

da 64ª sessão da Assembléia Geral (AG), de acordo com 

a tradição de o Brasil ser o país a abrir a sessão anual 

da AG. Durante a sessão, o Brasil introduziu 2 propostas 

de resolução e co-patrocinou outras 25. Dentre as 64 

propostas de resoluções, emendas e moções debatidas 

na Terceira Comissão, o Brasil votou a favor de 13, não 

votou contrariamente a nenhuma e se absteve em 9 

casos. Já nas 59 propostas levadas à Plenária, o Brasil 

votou a favor de 10 delas, não votou contra nenhuma e 

se absteve nas votações de seis propostas. 

Além disso, vale destacar que dos relatórios apresentados, 

em 2009, por relatores especiais na AG, quatro deles 

mencionaram o Brasil: Relatório do Relator Especial sobre 

o Direito à Alimentação; Relatório do Relator Especial 

sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias; 

Relatório da Relatora Especial sobre Moradia Adequada 

como Componente do Direito a uma Condição de Vida 

Adequada e para a Não-Discriminação neste Contexto; 

Relatório da Especialista Independente sobre Direitos 

Humanos e Pobreza Extrema.

2.1 Discurso do Presidente Lula na 
abertura da 64ª sessão 

Como já apontado em edições anteriores do Anuário, é 

tradição o Brasil iniciar a lista de oradores na abertura 

das sessões da Assembléia Geral da ONU. Segundo o 

Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, “acredita-se 

que essa prática se iniciou em 1949, em função do clima 

de confrontação que então se observava, com vistas a 

evitar que fosse concedida primazia seja aos EUA, seja 

à URSS. A partir de então, a cada ano, antes de abrir 

as inscrições para o debate geral, o Secretário-Geral da 

ONU dirige nota à Missão Permanente do Brasil junto à 

ONU em Nova Iorque em que indaga se, de acordo com 

a praxe, o chefe da delegação brasileira desejará ser o 

primeiro orador”1.

A abertura da 64ª sessão da AG contou com a presença 

do Presidente Lula, que se pronunciou em nome da 

delegação brasileira. O discurso proferido segue abaixo 

na íntegra2:

Discurso do Presidente da República Federativa do 

Brasil na abertura do Debate Geral da 64ª Sessão da 

Assembléia-Geral das Nações Unidas (Nova Iorque, 

23/09/2009)

Meus cumprimentos ao presidente da Assembléia Geral, Ali 

Treki, ao Secretário-Geral, Ban Ki-moon, e a todos chefes de 

Estado e delegados presentes.

Senhoras e senhores,

A Assembléia Geral das Nações Unidas tem sido e deve ser 

cada vez mais o grande foro de debate sobre os principais 

problemas que afligem a humanidade. Quero abordar aqui 

três questões cruciais, que me parecem interligadas, três 

ameaças que pairam sobre nosso planeta: a persistência da 

crise econômica, a ausência de uma governança mundial 

estável e democrática, e os riscos que a mudança climática 

traz para todos nós.

Senhor Presidente,

Há exatamente um ano, no limiar da crise que se abateu 

sobre a economia mundial, afirmei, desta tribuna, que 

seria um grave erro, uma omissão histórica imperdoável, 

cuidarmos apenas das consequências da crise sem 

enfrentarmos as suas causas.

Mais do que a crise dos grandes bancos, essa é a crise 

dos grandes dogmas. O que caiu por terra foi toda 

uma concepção econômica, política e social tida como 

inquestionável. O que faliu foi um insensato modelo 

de pensamento e de ação que subjugou o mundo nas 

últimas décadas. Foi a doutrina absurda de que os 

mercados podiam autoregular-se, dispensando qualquer 

intervenção do Estado, considerado por muitos um 

mero estorvo. Foi a tese da liberdade absoluta para o 

capital financeiro, sem regras nem transparência, acima 

dos povos e das instituições. Foi a apologia perversa 

AConteCeu em 2009: 
Presidente Lula na abertura da sessão da 

Assembléia Geral da onu

Em setembro de 2009, o Presidente Lula discursou 

na abertura da 64ª sessão da Assembléia Geral da 

ONU em Nova Iorque. Lula focou seu discurso nas 

causas e conseqüências da crise econômica mundial, 

na ausência de uma governança mundial estável e 

democrática e nos riscos que a mudança climática 

traz para o planeta.
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do Estado mínimo, atrofiado, fragilizado, incapaz de 

promover o desenvolvimento e de combater a pobreza 

e as desigualdades; a demonização das políticas sociais, 

a obsessão de precarizar o trabalho, a mercantilização 

irresponsável dos serviços públicos. A verdadeira raiz da 

crise foi o confisco de grande parte da soberania popular 

e nacional – dos Estados e dos governos democráticos – 

por circuitos autônomos de riqueza e de poder. 

Afirmei que era chegada a hora da política. Disse que 

governantes – e não tecnocratas arrogantes – deveriam 

assumir a responsabilidade de enfrentar a desordem 

mundial. O enfrentamento da crise e a correção de 

rumo da economia mundial não poderiam ficar apenas 

a cargo dos de sempre. Os países desenvolvidos – e os 

organismos multilaterais onde eles eram hegemônicos – 

foram incapazes de prever a catástrofe que se iniciava e, 

menos ainda, de preveni-la. 

Os efeitos da crise se espalharam por todo o mundo, 

golpeando inclusive e sobretudo aqueles que há anos vinham 

reconstruindo suas economias com enormes sacrifícios. Não 

é justo que o custo da aventura especulativa seja assumido 

pelos que nada tem a ver com ela: os trabalhadores e as 

nações pobres ou em desenvolvimento.

Passados doze meses, constatamos que houve alguns 

progressos mas que persistem muitas indefinições. Ainda 

não há uma clara disposição para enfrentar, no âmbito 

multilateral, as graves distorções da economia global. O 

fato de ter sido evitado o colapso total do sistema parece ter 

provocado em alguns um perigoso conformismo. 

A maioria dos problemas de fundo não foi enfrentada. Há 

enormes resistências em adotar mecanismos efetivos de 

regulação dos mercados financeiros. Países ricos resistem 

em realizar reformas nos organismos multilaterais, como 

o FMI e o Banco Mundial. É incompreensível a paralisia 

da Rodada de Doha, cujo acordo beneficiará sobretudo as 

nações mais pobres do mundo. Há sinais inquietantes de 

recaídas protecionistas. Pouco se avançou no combate aos 

paraísos fiscais.

Mas muitos países não ficaram de braços cruzados. O Brasil 

– um dos últimos, felizmente, a sentir os efeitos da crise – é 

hoje um dos primeiros a sair dela. Não fizemos nenhuma 

mágica. Simplesmente havíamos preservado nosso sistema 

financeiro do vírus da especulação. Havíamos reduzido nossa 

vulnerabilidade externa, passando da condição de devedores 

à de credores internacionais. Decidimos, junto com outros 

países, aportar recursos para que o FMI empreste dinheiro 

aos países mais pobres sem os condicionamentos inaceitáveis 

do passado. Mas, sobretudo, desenvolvemos antes da crise, e 

depois que ela eclodiu, políticas anticíclicas. 

Aprofundamos nossos programas sociais, especialmente 

os de transferência de renda. Aumentamos os salários 

acima da inflação. Estimulamos, por meio de medidas 

fiscais, o consumo para impedir que se detivesse a roda 

da economia.

Já saímos da breve recessão. Nossa economia retomou 

seu ímpeto e anuncia um 2010 promissor. As exportações 

recuperam seu vigor. O emprego se recompõe de forma 

extraordinária. O equilíbrio macroeconômico foi 

preservado sem afetar as conquista populares. O que 

o Brasil e outros países demonstraram é que também 

nos momentos de crise precisamos realizar audaciosos 

programas sociais e de desenvolvimento.

Mas não tenho a ilusão de que poderemos resolver 

nossos problemas sozinhos, apenas no espaço nacional. 

A economia mundial é interdependente. Estamos todos 

obrigados a atuar além de nossas fronteiras. Por isso, é 

imprescindível refundar a ordem econômica mundial. 

Nas reuniões do G-20 e nos muitos encontros que mantive 

com líderes mundiais, tenho insistido sobre a necessidade 

de irrigar a economia mundial com importantes créditos. 

Tenho defendido a regulação financeira, a generalização 

de política anticíclicas, o fim do protecionismo, o combate 

aos paraísos fiscais. Com a mesma determinação, meu 

país propõe uma autêntica reforma dos organismos 

financeiros multilaterais.

Os países pobres e em desenvolvimento têm de aumentar 

sua participação na direção do FMI e do Banco Mundial. 

Sem isso, não haverá efetiva mudança e os riscos de novas 

e maiores crises serão inevitáveis. Somente organismos mais 

representativos e democráticos terão condições de enfrentar 

complexos problemas como os do reordenamento do sistema 

monetário internacional.

Não é possível que, passados 65 anos, o mundo continue 

a ser regido pelas mesmas normas e valores dominantes 

quando da conferência de Bretton Woods. Não é possível 

que as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança sejam 

regidos pelos mesmos parâmetros que se seguiram à 

Segunda Guerra Mundial.
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Vivemos um período de transição no âmbito internacional. 

Caminhamos em direção ao mundo multilateral. 

Mas também multipolar, seguindo as experiências de 

integração regional, como ocorre na América do Sul com 

a constituição da UNASUL. Esse mundo multipolar não 

será conflitante com as Nações Unidas. Ao contrário. 

Poderá ser um fator de revitalização da ONU. De uma 

ONU com a autoridade política e moral para solucionar 

os conflitos do Oriente Médio, garantindo a coexistência 

de um Estado Palestino com o Estado de Israel; de uma 

ONU que enfrente o terrorismo sem estigmatizar etnias 

e religiões, mas atacando suas causas profundas e 

promovendo o diálogo de civilizações; de uma ONU que 

assuma a ajuda efetiva a países – como o Haiti – que 

buscam reconstruir sua economia e seu tecido social 

depois de haver recuperado a estabilidade política; de 

uma ONU que se comprometa com o Renascimento 

africano que hoje assistimos; de uma ONU capaz de 

adotar políticas eficientes de preservação e ampliação 

dos Direitos Humanos; de uma ONU que possa avançar 

no caminho do desarmamento estabelecendo um real 

equilíbrio entre este e a não-proliferação; de uma ONU 

que lidere cada vez mais as iniciativas para preservar 

o ambiente; de uma ONU que, por meio do ECOSOC, 

incida nas definições sobre o enfrentamento da crise 

econômica; de uma ONU suficientemente representativa 

para enfrentar as ameaças à paz mundial, por meio de 

um Conselho de Segurança renovado, aberto a novos 

membros permanentes.

Senhor Presidente,

Não somos voluntaristas. Mas sem vontade política não se 

pode enfrentar e corrigir situações que conspiram contra 

a paz, o desenvolvimento e a democracia. Sem vontade 

política persistirão anacronismos como o embargo contra 

Cuba. Sem vontade política continuarão a proliferar 

golpes de Estado como o que derrocou o Presidente 

constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, que se 

encontra, desde segunda-feira, refugiado na embaixada 

do Brasil em Tegucigalpa. A comunidade internacional 

exige que Zelaya reassuma imediatamente a Presidência 

de seu país e deve estar atenta à inviolabilidade da 

missão diplomática brasileira na capital hondurenha.

Sem vontade política, por fim, crescerão as ameaças 

hoje representadas pela mudança climática no mundo. 

Todos os países devem empenhar-se em realizar ações 

para reverter o aquecimento global. Preocupa-nos a 

resistência dos países desenvolvidos em assumir sua 

parte na resolução das questões referentes à mudança do 

clima. Eles não podem lançar sobre os ombros dos países 

pobres em desenvolvimento responsabilidades que lhes 

são exclusivas. 

O Brasil está cumprindo a sua parte. Vamos chegar a 

Copenhague com alternativas e compromissos precisos. 

Aprovamos um Plano de Mudanças Climáticas que prevê a 

redução de 80% do desmatamento da Amazônia até 2020. 

Diminuiremos em 4,8 bilhões de toneladas a emissão de CO2, 

o que representa mais do que a soma dos compromissos de 

todos os países desenvolvidos juntos.

Em 2009, já podemos apresentar o menor desmatamento 

dos últimos 20 anos. A matriz energética brasileira é das 

mais limpas do planeta: Quarenta e cinco por cento 

da energia consumida no país é renovável. No resto 

do mundo apenas 12% é renovável, enquanto que nos 

países da OCDE essa proporção não supera 5%. Oitenta 

por cento de nossa eletricidade provém igualmente de 

fontes renováveis. Vinte e cinco por cento de etanol está 

misturado à gasolina que consomem nossos veículos. 

Mais de 80% dos carros produzidos no país têm motor 

flex, o que permite a utilização indiscriminada de 

gasolina ou álcool. 

O etanol brasileiro e os demais biocombustíveis são 

produzidos em condições cada vez mais adequadas, 

sobretudo a partir do zoneamento agroecológico que 

acabamos de implantar, mandando para o Congresso 

Nacional. Proibimos a cana-de-açúcar e as usinas de 

álcool em áreas de vegetação nativa. A decisão vale para 

toda Amazônia e nossos principais biomas. O plantio da 

cana-de-açúcar não ocupa mais do que 2% de nossas 

terras agricultáveis. Distinto de outros biocombustíveis, 

ele não afeta nossa segurança alimentar nem compromete 

o equilíbrio ambiental. Empresários, trabalhadores e 

governo firmaram um importante compromisso para 

assegurar o trabalho decente nos canaviais brasileiros.

Todas essas preocupações fazem parte da política 

energética de um país autosuficiente em petróleo e que 

acaba de descobrir grandes reservas que nos colocarão 

na vanguarda da produção de combustíveis fósseis. Mas 

o Brasil não renunciará à agenda ambiental para ser 

apenas um gigante do petróleo. Queremos consolidar 

nossa condição de potência mundial da energia verde.
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Por outro lado, deve-se exigir dos países desenvolvidos metas 

de redução de emissões muito mais expressivas do que as 

atuais, que representam mera fração do que é recomendado 

pelo Painel Intergovernamental para a Mudança do Clima.

Causa-nos também profunda preocupação a insuficiência 

dos recursos até agora anunciados para as necessárias 

inovações tecnológicas que preservarão o ambiente 

nos países em desenvolvimento. A resolução desses e 

outros impasses só ocorre se as ameaças ligadas às 

mudanças climáticas forem enfrentadas a partir da 

compreensão de que temos responsabilidades comuns, 

mas diferenciadas.

Senhor Presidente,

Os temas que estão no centro de nossas preocupações – a 

crise financeira, a nova governança mundial e a mudança 

do clima – têm um forte denominador comum. Ele 

aponta para a necessidade de construir uma nova ordem 

internacional, sustentável, multilateral, menos assimétrica, 

livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. 

Esse mundo novo é um imperativo político e moral.

Não basta remover os escombros do modelo que 

fracassou, é preciso completar o parto do futuro. É a 

única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir 

novas tragédias coletivas. 

Obrigado.

2.2 Posições do Brasil em 2009

Nesta seção serão apresentadas as posições do Brasil 

na Terceira Comissão (TC) e na Plenária da Assembléia 

Geral (AG) da ONU, em 2009, com relação às propostas 

de resoluções, emendas e moções submetidas ao 

processo de aprovação nestes âmbitos.  

Vale ressaltar que apenas as resoluções que são 

aprovadas na Terceira Comissão são encaminhadas 

para apreciação da Plenária. No entanto, há casos 

em que resoluções são apresentadas diretamente na 

Plenária. Além disso, há casos em que uma proposta 

de emenda ou moção é apresentada apenas em uma 

das instâncias, o que também explica a diferença de 

números de propostas analisadas em cada uma.

Informamos que as decisões consideradas pela AG não 

integram a tabela a seguir. Isso de se deu por lacunas 

nas informações disponíveis nas páginas da internet 

da ONU. Para informação, segue a lista de decisões 

adotadas na 64ª sessão da Assembléia Geral.

Panorama da situação social mundial em 2009 (A/

DEC/64/529); Comemoração do 15º aniversário da 

adoção da Declaração e Plataforma de Ação de 

Pequim (A/DEC/64/530); Relatórios apresentados 

pela Assembléia Geral relacionados ao avanço da 

situação da mulher (A/C.3/64/L.3 e A/DEC/64/531); 

Relatórios considerados pela Assembléia Geral 

relacionados à promoção e proteção dos direitos 

da criança (A/DEC/64/532); Situação dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais dos 

povos indígenas (A/DEC/64/533); Adoção do 

documento final da Conferência de Revisão de 

Durban (A/C.3/64/L.55 e A/DEC/64/534); Relatório 

do Secretário-Geral sobre os esforços globais para a 

eliminação total do racismo, discriminação racial, 

xenofobia e formas relacionadas de intolerância 

e a implementação abrangente e seguimento 

da Declaração (A/DEC/64/535); Relatórios 

considerados pela Assembléia Geral relacionados 

à promoção e à proteção dos direitos humanos 

(A/DEC/64/536); Promoção e proteção dos 

direitos humanos: implementação abrangente e 

seguimento da Declaração e Programa de Ação 

de Viena (A/DEC/64/537); Programa de Trabalho 

Tentativo da Terceira Comissão para a 65ª sessão da 

AG (A/C.3/64/L.64 e A/DEC/64/538); Planejamento 

do Programa (A/DEC/64/539).

  metodologia

Na tabela, para cada proposta considerada pela AG (TC e 

Plenária), constam as seguintes colunas: 

(I) título da proposta 

A tradução livre ao português foi feita a partir 

dos títulos originais em inglês.  Com relação às 

emendas, sua identificação foi atribuída pelos 

autores deste Anuário para melhor organização 

das informações. A numeração das emendas 

segue a ordem crescente de acordo com a ordem 

cronológica em que são introduzidas. 
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(II) código

Cada proposta recebe um código exclusivo em cada 

um dos âmbitos. Uma vez que a aprovação final das 

propostas se dá na Plenária, o seu código oficial é 

aquele atribuído nela. A forma como as emendas 

recebem o código varia, inclusive algumas são 

apresentadas apenas oralmente e não possuem um 

código de identificação.

a) Terceira Comissão: os códigos indicam o âmbito 

no qual foram tratadas (A/C.3 para Terceira 

Comissão da AG) e o número da sessão (64ª). Por 

fim, é indicada a numeração da proposta segundo 

o modelo “L.1”. 

b) Plenária: os códigos primeiramente têm a 

indicação do âmbito e do tipo da proposta (A/ para 

Assembléia Geral; RES/ para resolução e DEC/ para 

decisão), seguidos pela numeração da proposta.

(III) item da agenda sob o qual foi apresentada

Em 2009, as propostas com relação aos direitos 

humanos apresentadas na Terceira Comissão e, 

se aprovadas, encaminhadas à Plenária, estão 

sob os seguintes itens da agenda da Assembléia 

Geral: Item 41 – Relatório do ACNUR, questões 

relacionadas aos refugiados, refugiados retornados 

e deslocados e questões humanitárias; Item 61 – 

Desenvolvimento social (dividido em 3 sub-itens3); 

Item 62 – Progresso das mulheres (dividido em 2 

sub-itens4); Item 64 – Relatório do Conselho de 

Direitos Humanos; Item 65 – Promoção e proteção 

dos direitos da criança (dividido em 2 sub-itens5); 

Item 66 – Questões indígenas (dividido em 2 

sub-itens6); Item 67 – Eliminação do racismo e 

da discriminação racial, xenofobia e intolerância 

relacionadas (dividido em 2 sub-itens7); Item 68 

– Direito dos povos à autodeterminação; Item 

69 – Promoção e proteção dos direitos humanos 

(dividido em 4 sub-itens8); Item 104 – Prevenção 

ao crime e justiça criminal; Item 105 – Controle 

internacional das drogas; Item 118 – Revitalização 

do trabalho da Assembléia Geral; Item 133 – 

Planejamento do programa. 

(IV) país que introduziu a proposta

As propostas na Assembléia Geral só podem 

ser introduzidas por um Estado Membro ou 

pelo Presidente do órgão. A apresentação de 

uma proposta pode ser feita individualmente 

pelo seu Estado patrocinador9 ou por ele em 

nome de um grupo regional ou de outro cunho 

(ex: Grupo Africano e OCI - Organização da 

Conferência Islâmica, entre outros). O nome do 

país patrocinador de cada proposta consta nos 

relatórios produzidos pela Terceira Comissão para 

cada item na sessão em questão10. 

(V) indicação se houve co-patrocínio do Brasil

Quando uma proposta é introduzida na Terceira 

Comissão, os Estados que desejarem podem se 

inscrever como co-patrocinadores. A lista dos 

co-patrocinadores de cada proposta consta nos 

relatórios produzidos pela Terceira Comissão.  

Foram indicados aqui os casos em que o Brasil 

aparece nominalmente nesta lista. Além disso, 

vale lembrar, como indicado acima, que um 

Estado pode introduzir uma proposta em nome 

de um grupo. Eventuais casos em que o Brasil 

esteja contemplado em um desses grupos (como 

o GRULAC ou o G-77), mas não tenha se inscrito 

nominalmente como co-patrocinador, também 

constarão nesta coluna.  

(VI) resultado no processo de aprovação pela Terceira 

Comissão e Plenária 

Na Terceira Comissão, as propostas podem ser 

aprovadas por consenso ou serem levadas ao 

processo de votação. Uma vez votadas, elas são 

rejeitadas ou aprovadas por maioria dos votos 

válidos. As propostas adotadas pela TC são levadas 

à Plenária, onde são submetidas ao mesmo 

processo de aprovação. Segundo os padrões das 

Nações Unidas, o resultado final de uma votação 

é apresentado na seguinte ordem: número de 

votos a favor da aprovação da resolução/número 

de votos contra essa aprovação/número de 

abstenções. Na tabela, adotamos esse mesmo 

padrão seqüencial. Por exemplo, para uma 

resolução que tenha sido aprovada após receber 

115 votos a favor, 14 contra e ter contato com 63 

abstenções seu resultado será apresentado assim: 

(115/14/63). Esse padrão não inclui o número de 

Estados que não compareceram à votação. 

(VII) voto do Brasil em cada caso

O Brasil, um dos Estados Membros da ONU 

e consequentemente da AG, participou das 

votações em 2009 e teve que optar por uma das 

seguintes posições: votar a favor, votar contra, 
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abster-se ou se ausentar. Nos casos em que a 

proposta foi aprovada sem votação, é indicado 

nesta coluna que o Brasil aderiu ao consenso. 

Essa padronização é aplicada tanto para a 

Terceira Comissão como para a Plenária.

(VIII) resumo do conteúdo da resolução 

Os resumos das propostas foram traduzidos 

não-oficialmente do inglês a partir das notas 

de imprensa divulgadas pela ONU. Não há 

pretensão de apresentar de forma exaustiva 

o conteúdo de cada proposta. Seus textos, na 

íntegra, estão nos relatórios de trabalho da 

Terceira Comissão da AG11.

As propostas são apresentadas na tabela seguindo 

a ordem crescente dos itens da agenda da 64ª 

sessão da Assembléia Geral. Dentro de cada item, 

as diferentes propostas aparecem em ordem 

crescente de acordo com a numeração que consta 

em seu código da Plenária.

  Posições do Brasil na 64ª sessão da AG12

O quadro abaixo traz uma síntese quantitativa dos votos e iniciativas do Brasil na Terceira Comissão e Plenária da 64ª 

sessão da Assembléia Geral da ONU em 200913:

O BRASIL NA DA ASSEMBLéIA GERAL DA ONU EM 2009 
64ª Sessão

 Iniciativas e 
co-patrocínios do Brasil 

Votos do Brasil na Terceira Comissão
(64 propostas consideradas)

Votos do Brasil na Plenária
(59 propostas consideradas)

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- 

patrocinadas

Adesões 
ao 

consenso

votos a 
favor

votos 
contra Abstenções Adesões ao 

consenso
votos a 
favor

votos 
contra Abstenções

2
(resoluções)

25
(resoluções)

42
(resoluções)

13
(11 resoluções, 

1 emenda e 
1 votação de 
parágrafo)

0
9

(5 resoluções 
e 4 emendas)

43
(resoluções)

10
(resoluções) 0

6
(1 emenda e 5 
resoluções)

Lista de propostas introduzidas ou co-patrocinadas pelo Brasil14

Propostas introduzidas pelo Brasil: Diretrizes da ONU sobre Cuidados Alternativos para Crianças Privadas de Cuidados 

Parentais (A/RES/64/142); Preparativos para o XII Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Penal 

(A/RES/64/180).

Propostas co-patrocinadas pelo Brasil: Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (A/RES/64/127); 

Assistência a refugiados, retornados e deslocados na África (A/RES/64/129); Seguimento da 2ª Assembléia Mundial 

sobre Envelhecimento (A/RES/64/132); Seguimento do 10º aniversário do Ano Internacional da Família (A/RES/64/133); 

Proclamação do Ano Internacional da Juventude: Diálogo e Entendimento Mútuo (A/RES/64/134); Implementação 

do resultado da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social e da 24ª Sessão da Assembléia Geral (A/RES/64/135); 

Intensificação dos esforços para eliminar todas as formas de violência contra mulheres (A/RES/64/137); Convenção sobre 

a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (A/RES/64/138); Violência contra trabalhadoras 

migrantes (A/RES/64/139); Escritório do Presidente do Conselho de Direitos Humanos (A/RES/64/144); A menina (A/

RES/64/145); Direitos da criança (A/RES/64/146); Esforços globais para a eliminação total do racismo, discriminação 

racial, xenofobia e formas relacionadas de intolerância e a implementação abrangente e seguimento da Declaração e 

do Programa de Ação de Durban (A/RES/64/148); Direito do povo palestino à autodeterminação (A/RES/64/150); Tortura 

e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes (A/RES/64/153); Seguimento do Ano internacional 

de aprendizado dos direitos humanos (A/RES/64/82); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

protocolo opcional (A/RES/64/154); Direito à alimentação (A/RES/64/159); Eliminação de todas as formas de intolerância 

e discriminação com base em religião e crença (A/RES/64/164); Proteção aos migrantes (A/RES/64/166); Convenção 
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Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimentos Forçados (A/RES/64/167); Proteção dos 

direitos humanos e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo (A/RES/64/168); Ano Internacional dos afro-

descendentes (A/RES/64/169); Direito ao desenvolvimento (A/RES/64/172); Cooperação Internacional sobre o Problema 

Mundial das Drogas (A/RES/64/182).

Votos do Brasil na terceira Comissão

Brasil votou a favor em: Emenda apresentada na Terceira Comissão à resolução “Intensificação dos esforços para eliminar 

todas as formas de violência contra mulheres” (A/C.3/64/L.25); Inadmissibilidade de certas práticas que contribuem 

para o fomento de formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e formas relacionadas de 

intolerância (A/C.3/64/L.53); Esforços globais para a eliminação total do racismo, discriminação racial, xenofobia 

e formas relacionadas de intolerância e a implementação abrangente e seguimento da Declaração e do Programa 

de Ação de Durban (A/C.3/64/L.54/Rev.1); Direito do povo palestino à autodeterminação (A/C.3/64/L.56);  O uso de 

mercenários como meio de violar os direitos humanos e impedir o exercício do direito dos povos à autodeterminação 

(A/C.3/64/L.57); Pactos Internacionais de Direitos Humanos (A/C.3/64/L.22); Votação separada da segunda parte do 

parágrafo operativo 8  na Terceira Comissão da resolução “Fortalecimento do papel das Nações Unidas no apoio de 

eleições periódicas e genuínas e na promoção da democratização” (votação de parágrafo); Promoção de uma ordem 

internacional justa e eqüitativa (A/C.3/64/L.28); Proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais no combate 

ao terrorismo (A/C.3/64/L.43/Rev.1);  Direitos humanos e medidas coercitivas unilaterais (A/C.3/64/L.45); Direito ao 

desenvolvimento (A/C.3/64/L.47); Distribuição geográfica equitativa na composição dos mecanismos relativos a tratados 

de direitos humanos (A/C.3/64/L.48); Direitos humanos e diversidade cultural (A/C.3/64/L.49).

Brasil se absteve em: Emenda 1 apresentada na Terceira Comissão ao parágrafo operativo 9 da resolução “Pactos 

Internacionais de Direitos Humanos” (apresentada oralmente); Emenda 2 apresentada na Terceira Comissão ao parágrafo 

operativo 10 da resolução “Pactos Internacionais de Direitos Humanos” (apresentada oralmente); Combate à difamação 

de religiões (A/C.3/64/L.27); Globalização e seu impacto no pleno gozo de todos os direitos humanos (A/C.3/64/L.31); 

Emenda 1 apresentada na Terceira Comissão ao parágrafo operativo 12 da resolução “Proteção dos direitos humanos 

e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo” (apresentada oralmente); Emenda 2 apresentada na Terceira 

Comissão ao parágrafo operativo 19 da resolução “Proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais no 

combate ao terrorismo” (apresentada oralmente); Situação dos direitos humanos na República Popular Democrática da 

Coréia (Coréia do Norte) (A/C.3/64/L.35); Situação dos Direitos Humanos na República Islâmica do Irã (A/C.3/64/L.37);  

Situação dos Direitos Humanos em Mianmar (A/C.3/64/L.36).

Votos do Brasil na Plenária

Brasil votou a favor em: Inadmissibilidade de certas práticas que contribuem para o fomento de formas contemporâneas 

de racismo, discriminação racial, xenofobia e formas relacionadas de intolerância (A/RES/64/147); Esforços globais para 

a eliminação total do racismo, discriminação racial, xenofobia e formas relacionadas de intolerância e a implementação 

abrangente e seguimento da Declaração e do Programa de Ação de Durban (A/RES/64/148); Direito do povo palestino 

à autodeterminação (A/RES/64/150); O uso de mercenários como meio de violar os direitos humanos e impedir o 

exercício do direito dos povos à autodeterminação (A/RES/64/151); Pactos Internacionais de Direitos Humanos (A/

RES/64/152); Promoção de uma ordem internacional justa e eqüitativa (A/RES/64/157); Direitos humanos e medidas 

coercitivas unilaterais (A/RES/64/170); Direito ao desenvolvimento (A/RES/64/172); Distribuição geográfica equitativa na 

composição dos mecanismos relativos a tratados de direitos humanos (A/RES/64/173); Direitos humanos e diversidade 

cultural (A/RES/64/174).
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Brasil se absteve em: Emenda 3 apresentada na Plenária ao parágrafo operativo 10 da resolução “Pactos Internacionais 

de Direitos Humanos” (apresentada oralmente); Combate à difamação de religiões (A/RES/64/156); Globalização e seu 

impacto no pleno gozo de todos os direitos humanos (A/RES/64/160); Situação dos direitos humanos na República 

Popular Democrática da Coréia (Coréia do Norte) (A/RES/64/175); Situação dos Direitos Humanos na República Islâmica 

do Irã (A/RES/64/176); Situação dos Direitos Humanos em Mianmar (A/RES/64/238).
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64ª sessão: 15 de setembro a 23 de dezembro de 2009

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Introduzido por Co-patrocínio 

pelo Brasil

Resultado 
na Terceira 
Comissão 
(votos a 

favor/contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na 
Plenária (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil 
na Plenária Resumo

Escritório do Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados

A/C.3/64/L.52 A/RES/64/127 41 Finlândia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou os ataques a refugiados, pessoas em busca de asilo e deslocados 
internos e chamou todos os Estados e partes envolvidos em conflitos para que adotem medidas 
necessárias para assegurar o respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário. Ela 
também expressou grave preocupação com o aumento do número de ataques contra equipes 
e comboios de ajuda humanitária e enfatizou a necessidade dos Estados de assegurar que os 
perpetradores de tais ataques não permaneçam impunes.

Ampliação do Comitê 
Executivo do Programa do 
Alto Comissário das Nações 
Unidas para Refugiados

A/C.3/64/L.58 A/RES/64/128 41 Eslovênia Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu aumentar o número de membros do Comitê Executivo de 78 para 79 Estados 
e solicitou ao ECOSOC que eleja o membro adicional em sua sessão organizacional em 2010.

Assistência a refugiados, 
retornados e deslocados na 
África

A/C.3/64/L.59/Rev.1 A/RES/64/129 41
Serra Leoa 

(em nome do 
Grupo Africano)

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados Membros africanos que ainda não ratificaram a Convenção da 
União Africana para a Proteção e Assistência dos Deslocados Internos a considerarem fazê-lo o 
mais rápido possível para assegurar sua rápida entrada em vigor. O texto condenou ainda todos 
os atos que representem ameaça à segurança pessoal e ao bem-estar dos refugiados e daqueles 
que buscam asilo, além de deplorar as ameaças à segurança da equipe do Escritório do Alto 
Comissariado para Refugiados e de outras organizações humanitárias.

Políticas e programas para 
a juventude A/C.3/64/L.4/Rev.1 A/RES/64/130 61 Portugal Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados Membros a adotar medidas concretas para proteger e dar 
assistência a jovens em situações de conflito armado. Os Estados foram chamados a assegurar 
que os jovens gozem do mais alto nível possível de saúde física e mental, por meio do acesso a 
sistemas de saúde sustentáveis, e que usufruam de serviços sociais sem discriminação. Além 
disso, fez-se um apelo para que os Estados desenvolvam políticas e programas para reduzir a 
violência entre os jovens e o seu envolvimento no crime. 

Alcançando os Objetivos 
de Desenvolvimento do 
Milênio para pessoas com 
deficiências

A/C.3/64/L.5/Rev.1 A/RES/64/131 61 Tanzânia Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução conclamou os governos a incluir questões relacionadas à deficiência e às pessoas 
com deficiência durante a avaliação dos progressos no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio. Também pediu aos governos que construam uma base de dados com informação 
sobre a situação das pessoas com deficiência que possa ser usado para o planejamento de 
políticas públicas que sejam sensíveis ao tema da deficiência. 

Seguimento da 2ª 
Assembléia Mundial sobre 
Envelhecimento

A/C.3/64/L.6 A/RES/64/132 61
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados a desenvolver sua capacidade nacional para implementar 
os direitos das pessoas idosas. A AG, por meio da resolução, também chamou os Estados a 
considerar maneiras para incrementar as normas e padrões internacionais que dizem respeito 
ao direito das pessoas idosas.

Seguimento do 10º 
aniversário do Ano 
Internacional da Família

A/C.3/64/L.7 A/RES/64/133 61
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG apelou para que os Estados criem um ambiente propício para o apoio às famílias, 
reconhecendo que a igualdade entre homens e mulheres e o respeito aos direitos e liberdades 
de todos os membros da família são essenciais para o bem-estar da família e da sociedade. A 
resolução também decidiu tratar dos preparativos para o 20º aniversário do Ano Internacional da 
Família durante a 66ª sessão da AG.

Proclamação do Ano 
Internacional da Juventude: 
Diálogo e Entendimento 
Mútuo

A/C.3/64/L.8/Rev.1 A/RES/64/134 61
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, a Assembléia proclamou o ano de 2010 (a partir de 12 de agosto) como o Ano 
Internacional da Juventude e decidiu organizar uma Conferência Mundial da Juventude sob os 
auspícios das Nações Unidas. O texto aprovado ainda convidou o Presidente da AG a conduzir 
consultas abertas com os Estados Membros com vistas a determinar os aspectos da Conferência, 
que será financiada por contribuições voluntárias.

Implementação do 
resultado da Cúpula Mundial 
para o Desenvolvimento 
Social e da 24ª Sessão da 
Assembléia Geral

A/C.3/64/L.9/Rev.1 A/RES/64/135 61
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução reconheceu que o conceito de desenvolvimento social estabelecido nessas reuniões 
tem se enfraquecido durante a elaboração de políticas públicas em nível nacional e internacional. 
Embora a erradicação da pobreza seja central para políticas de desenvolvimento, é essencial 
que mais atenção seja dada aos outros compromissos acordados na Cúpula, como emprego e 
integração social. Os governos também foram chamados a desenvolver sistemas de seguridade 
social e a estender a cobertura para aqueles com empregos informais.
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Introduzido por Co-patrocínio 

pelo Brasil

Resultado 
na Terceira 
Comissão 
(votos a 

favor/contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na 
Plenária (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil 
na Plenária Resumo

Escritório do Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados

A/C.3/64/L.52 A/RES/64/127 41 Finlândia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou os ataques a refugiados, pessoas em busca de asilo e deslocados 
internos e chamou todos os Estados e partes envolvidos em conflitos para que adotem medidas 
necessárias para assegurar o respeito aos direitos humanos e ao direito humanitário. Ela 
também expressou grave preocupação com o aumento do número de ataques contra equipes 
e comboios de ajuda humanitária e enfatizou a necessidade dos Estados de assegurar que os 
perpetradores de tais ataques não permaneçam impunes.

Ampliação do Comitê 
Executivo do Programa do 
Alto Comissário das Nações 
Unidas para Refugiados

A/C.3/64/L.58 A/RES/64/128 41 Eslovênia Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu aumentar o número de membros do Comitê Executivo de 78 para 79 Estados 
e solicitou ao ECOSOC que eleja o membro adicional em sua sessão organizacional em 2010.

Assistência a refugiados, 
retornados e deslocados na 
África

A/C.3/64/L.59/Rev.1 A/RES/64/129 41
Serra Leoa 

(em nome do 
Grupo Africano)

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados Membros africanos que ainda não ratificaram a Convenção da 
União Africana para a Proteção e Assistência dos Deslocados Internos a considerarem fazê-lo o 
mais rápido possível para assegurar sua rápida entrada em vigor. O texto condenou ainda todos 
os atos que representem ameaça à segurança pessoal e ao bem-estar dos refugiados e daqueles 
que buscam asilo, além de deplorar as ameaças à segurança da equipe do Escritório do Alto 
Comissariado para Refugiados e de outras organizações humanitárias.

Políticas e programas para 
a juventude A/C.3/64/L.4/Rev.1 A/RES/64/130 61 Portugal Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados Membros a adotar medidas concretas para proteger e dar 
assistência a jovens em situações de conflito armado. Os Estados foram chamados a assegurar 
que os jovens gozem do mais alto nível possível de saúde física e mental, por meio do acesso a 
sistemas de saúde sustentáveis, e que usufruam de serviços sociais sem discriminação. Além 
disso, fez-se um apelo para que os Estados desenvolvam políticas e programas para reduzir a 
violência entre os jovens e o seu envolvimento no crime. 

Alcançando os Objetivos 
de Desenvolvimento do 
Milênio para pessoas com 
deficiências

A/C.3/64/L.5/Rev.1 A/RES/64/131 61 Tanzânia Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução conclamou os governos a incluir questões relacionadas à deficiência e às pessoas 
com deficiência durante a avaliação dos progressos no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio. Também pediu aos governos que construam uma base de dados com informação 
sobre a situação das pessoas com deficiência que possa ser usado para o planejamento de 
políticas públicas que sejam sensíveis ao tema da deficiência. 

Seguimento da 2ª 
Assembléia Mundial sobre 
Envelhecimento

A/C.3/64/L.6 A/RES/64/132 61
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados a desenvolver sua capacidade nacional para implementar 
os direitos das pessoas idosas. A AG, por meio da resolução, também chamou os Estados a 
considerar maneiras para incrementar as normas e padrões internacionais que dizem respeito 
ao direito das pessoas idosas.

Seguimento do 10º 
aniversário do Ano 
Internacional da Família

A/C.3/64/L.7 A/RES/64/133 61
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG apelou para que os Estados criem um ambiente propício para o apoio às famílias, 
reconhecendo que a igualdade entre homens e mulheres e o respeito aos direitos e liberdades 
de todos os membros da família são essenciais para o bem-estar da família e da sociedade. A 
resolução também decidiu tratar dos preparativos para o 20º aniversário do Ano Internacional da 
Família durante a 66ª sessão da AG.

Proclamação do Ano 
Internacional da Juventude: 
Diálogo e Entendimento 
Mútuo

A/C.3/64/L.8/Rev.1 A/RES/64/134 61
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, a Assembléia proclamou o ano de 2010 (a partir de 12 de agosto) como o Ano 
Internacional da Juventude e decidiu organizar uma Conferência Mundial da Juventude sob os 
auspícios das Nações Unidas. O texto aprovado ainda convidou o Presidente da AG a conduzir 
consultas abertas com os Estados Membros com vistas a determinar os aspectos da Conferência, 
que será financiada por contribuições voluntárias.

Implementação do 
resultado da Cúpula Mundial 
para o Desenvolvimento 
Social e da 24ª Sessão da 
Assembléia Geral

A/C.3/64/L.9/Rev.1 A/RES/64/135 61
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução reconheceu que o conceito de desenvolvimento social estabelecido nessas reuniões 
tem se enfraquecido durante a elaboração de políticas públicas em nível nacional e internacional. 
Embora a erradicação da pobreza seja central para políticas de desenvolvimento, é essencial 
que mais atenção seja dada aos outros compromissos acordados na Cúpula, como emprego e 
integração social. Os governos também foram chamados a desenvolver sistemas de seguridade 
social e a estender a cobertura para aqueles com empregos informais.
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Cooperativas no 
desenvolvimento social A/C.3/64/L.10 A/RES/64/136 61 Mongólia Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução reconheceu que as cooperativas, em suas diversas formas, promovem a mais ampla 
participação possível das pessoas no desenvolvimento econômico e social e as reconheceu como 
um fator essencial para o desenvolvimento econômico e social, além de contribuírem para a 
erradicação da pobreza. A Assembléia proclamou o ano de 2012 como o Ano Internacional das 
Cooperativas e apelou para que os Estados utilizem o potencial das cooperativas para atingir os 
objetivos de desenvolvimento social.

Intensificação dos esforços 
para eliminar todas as 
formas de violência contra 
mulheres

A/C.3/64/L.16/Rev.1 A/RES/64/137 62 França Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, a Assembléia conclamou que todos os órgãos, entidades, fundos, programas 
e agências especializadas das Nações Unidas intensifiquem seus esforços para eliminar todas 
as formas de violência contra mulheres e meninas, e convidou as instituições de Bretton Wood a 
fazer o mesmo. Foi também solicitada uma melhor coordenação do trabalho desses órgãos por 
meio da Força Tarefa sobre Violência contra Mulheres da Rede Inter-Agência sobre Mulheres e 
Igualdade de Gênero.

Emenda apresentada 
na Terceira Comissão à 
resolução "Intensificação 
dos esforços para eliminar 
todas as formas de violência 
contra mulheres"

A/C.3/64/L.25 - 62 Sudão Não Rejeitada 
(52/60/40) A favor - -

A emenda rejeitada visava a incluir um parágrafo após o preâmbulo da resolução, onde seria 
reforçado o impacto que os conflitos armados, o terrorismo e outras formas de agressão têm 
sobre meninas e mulheres. De acordo com o texto da emenda, os Estados deveriam dar às 
mulheres atenção especial nesse aspecto e assegurar que os perpetradores de ações contra 
mulheres nesse contexto sejam punidos para pôr fim à impunidade. 

Convenção sobre a 
Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação 
contra as Mulheres

A/C.3/64/L.17 A/RES/64/138 62 Finlândia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia apelou para que os Estados Partes cumpram com suas obrigações sob a 
Convenção e seus Protocolos Facultativos e que levem em consideração as observações 
conclusivas, assim como as recomendações gerais, do Comitê para Eliminação da Discriminação 
contra as Mulheres. O parágrafo preambular do texto se refere especialmente à recomendação 
geral nº 26 sobre trabalhadoras migrantes.  A resolução também instou os Estados Partes da 
Convenção a adotar as medidas para que a emenda ao artigo 20, parágrafo 1, da Convenção 
(relacionada à duração dos encontros) seja endossada por uma maioria de dois terços dos 
Estados Partes para que entre em vigor o quanto antes.

Violência contra 
trabalhadoras migrantes A/C.3/64/L.18/Rev.1 A/RES/64/139 62 Filipinas Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou todos os governos a incorporar uma perspectiva de direitos humanos e 
de gênero na legislação e nas políticas relacionadas à migração e trabalho internacionais. Os 
Estados também foram convocados a assegurar que tais políticas de migração e trabalho não 
reforcem a discriminação e preconceito contra as mulheres e a estabelecer sanções penais 
e criminais para punir perpretadores e intermediários de violência contra trabalhadoras 
migrantes.

Melhoria da situação das 
mulheres em áreas rurais A/C.3/64/L.19 A/RES/64/140 62 Mongólia Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao
consenso

A Assembléia reconheceu o papel crítico e a contribuição das mulheres em áreas rurais, 
incluindo as mulheres indígenas no desenvolvimento agrícola e rural, na melhora dos níveis 
de segurança alimentar e na erradicação da pobreza. Além disso, os Estados também foram 
chamados a adotar medidas para assegurar que o trabalho não-remunerado de mulheres e sua 
contribuição para produção dentro e fora das fazendas sejam reconhecidos.

Seguimento da IV Conferência 
Mundial sobre Mulheres e 
a plena implementação da 
Declaração e Plataforma de 
Ação de Pequim e o resultado 
da XXIII Sessão Especial da 
Assembléia Geral

A/C.3/64/L.60 A/RES/64/141 62
Presidente 
da Terceira 
Comissão

- Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução reafirmou que os Estados têm a obrigação de prevenir a violência contra 
mulheres e meninas, oferecer proteção às vítimas de violência e investigar, indiciar e punir 
os perpetradores. Além disso, recebeu com satisfação as oportunidades apresentadas pelos 
órgãos intergovernamentais em 2010 para acelerar a conquista da igualdade de gênero e do 
empoderamento das mulheres, incluindo, entre outros, a revisão de 15 anos de implementação 
da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim e os resultados da 23ª sessão especial da 
Assembléia Geral.

Diretrizes da ONU sobre 
Cuidados Alternativos 
para Crianças Privadas de 
Cuidados Parentais

A/C.3/64/L.50 A/RES/64/142 64 Brasil - Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia, por meio da resolução, recebeu com satisfação as Diretrizes da ONU sobre Cuidados 
Alternativos para Crianças Privadas de Cuidados Parentais como um conjunto de orientações para 
ajudar a divulgar políticas e práticas. A resolução também encorajou os Estados a levar as diretrizes à 
atenção dos órgãos relevantes do Executivo, Legislativo e Judiciário de seus governos, dos defensores 
de direitos humanos, da mídia e do público em geral. Por fim, o texto aprovado solicitou ao Secretário-
Geral que dissemine as diretrizes, dentro dos recursos existentes, em todas as línguas oficiais das 
Nações Unidas aos Estados Membros, comissões regionais e outras organizações relevantes.

Relatório do Conselho de 
Direitos Humanos A/C.3/64/L.61 A/RES/64/143 64

Zâmbia
(em nome do 

Grupo Africano)
Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia (Terceira Comissão e Plenária) tomou nota do relatório e reconheceu as 
recomendações contidas nele.

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Introduzido por Co-patrocínio 

pelo Brasil

Resultado 
na Terceira 
Comissão 
(votos a 

favor/contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na Plenária 
(votos a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil na 
Plenária Resumo
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Cooperativas no 
desenvolvimento social A/C.3/64/L.10 A/RES/64/136 61 Mongólia Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução reconheceu que as cooperativas, em suas diversas formas, promovem a mais ampla 
participação possível das pessoas no desenvolvimento econômico e social e as reconheceu como 
um fator essencial para o desenvolvimento econômico e social, além de contribuírem para a 
erradicação da pobreza. A Assembléia proclamou o ano de 2012 como o Ano Internacional das 
Cooperativas e apelou para que os Estados utilizem o potencial das cooperativas para atingir os 
objetivos de desenvolvimento social.

Intensificação dos esforços 
para eliminar todas as 
formas de violência contra 
mulheres

A/C.3/64/L.16/Rev.1 A/RES/64/137 62 França Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, a Assembléia conclamou que todos os órgãos, entidades, fundos, programas 
e agências especializadas das Nações Unidas intensifiquem seus esforços para eliminar todas 
as formas de violência contra mulheres e meninas, e convidou as instituições de Bretton Wood a 
fazer o mesmo. Foi também solicitada uma melhor coordenação do trabalho desses órgãos por 
meio da Força Tarefa sobre Violência contra Mulheres da Rede Inter-Agência sobre Mulheres e 
Igualdade de Gênero.

Emenda apresentada 
na Terceira Comissão à 
resolução "Intensificação 
dos esforços para eliminar 
todas as formas de violência 
contra mulheres"

A/C.3/64/L.25 - 62 Sudão Não Rejeitada 
(52/60/40) A favor - -

A emenda rejeitada visava a incluir um parágrafo após o preâmbulo da resolução, onde seria 
reforçado o impacto que os conflitos armados, o terrorismo e outras formas de agressão têm 
sobre meninas e mulheres. De acordo com o texto da emenda, os Estados deveriam dar às 
mulheres atenção especial nesse aspecto e assegurar que os perpetradores de ações contra 
mulheres nesse contexto sejam punidos para pôr fim à impunidade. 

Convenção sobre a 
Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação 
contra as Mulheres

A/C.3/64/L.17 A/RES/64/138 62 Finlândia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia apelou para que os Estados Partes cumpram com suas obrigações sob a 
Convenção e seus Protocolos Facultativos e que levem em consideração as observações 
conclusivas, assim como as recomendações gerais, do Comitê para Eliminação da Discriminação 
contra as Mulheres. O parágrafo preambular do texto se refere especialmente à recomendação 
geral nº 26 sobre trabalhadoras migrantes.  A resolução também instou os Estados Partes da 
Convenção a adotar as medidas para que a emenda ao artigo 20, parágrafo 1, da Convenção 
(relacionada à duração dos encontros) seja endossada por uma maioria de dois terços dos 
Estados Partes para que entre em vigor o quanto antes.

Violência contra 
trabalhadoras migrantes A/C.3/64/L.18/Rev.1 A/RES/64/139 62 Filipinas Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou todos os governos a incorporar uma perspectiva de direitos humanos e 
de gênero na legislação e nas políticas relacionadas à migração e trabalho internacionais. Os 
Estados também foram convocados a assegurar que tais políticas de migração e trabalho não 
reforcem a discriminação e preconceito contra as mulheres e a estabelecer sanções penais 
e criminais para punir perpretadores e intermediários de violência contra trabalhadoras 
migrantes.

Melhoria da situação das 
mulheres em áreas rurais A/C.3/64/L.19 A/RES/64/140 62 Mongólia Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao
consenso

A Assembléia reconheceu o papel crítico e a contribuição das mulheres em áreas rurais, 
incluindo as mulheres indígenas no desenvolvimento agrícola e rural, na melhora dos níveis 
de segurança alimentar e na erradicação da pobreza. Além disso, os Estados também foram 
chamados a adotar medidas para assegurar que o trabalho não-remunerado de mulheres e sua 
contribuição para produção dentro e fora das fazendas sejam reconhecidos.

Seguimento da IV Conferência 
Mundial sobre Mulheres e 
a plena implementação da 
Declaração e Plataforma de 
Ação de Pequim e o resultado 
da XXIII Sessão Especial da 
Assembléia Geral

A/C.3/64/L.60 A/RES/64/141 62
Presidente 
da Terceira 
Comissão

- Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução reafirmou que os Estados têm a obrigação de prevenir a violência contra 
mulheres e meninas, oferecer proteção às vítimas de violência e investigar, indiciar e punir 
os perpetradores. Além disso, recebeu com satisfação as oportunidades apresentadas pelos 
órgãos intergovernamentais em 2010 para acelerar a conquista da igualdade de gênero e do 
empoderamento das mulheres, incluindo, entre outros, a revisão de 15 anos de implementação 
da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim e os resultados da 23ª sessão especial da 
Assembléia Geral.

Diretrizes da ONU sobre 
Cuidados Alternativos 
para Crianças Privadas de 
Cuidados Parentais

A/C.3/64/L.50 A/RES/64/142 64 Brasil - Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia, por meio da resolução, recebeu com satisfação as Diretrizes da ONU sobre Cuidados 
Alternativos para Crianças Privadas de Cuidados Parentais como um conjunto de orientações para 
ajudar a divulgar políticas e práticas. A resolução também encorajou os Estados a levar as diretrizes à 
atenção dos órgãos relevantes do Executivo, Legislativo e Judiciário de seus governos, dos defensores 
de direitos humanos, da mídia e do público em geral. Por fim, o texto aprovado solicitou ao Secretário-
Geral que dissemine as diretrizes, dentro dos recursos existentes, em todas as línguas oficiais das 
Nações Unidas aos Estados Membros, comissões regionais e outras organizações relevantes.

Relatório do Conselho de 
Direitos Humanos A/C.3/64/L.61 A/RES/64/143 64

Zâmbia
(em nome do 

Grupo Africano)
Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia (Terceira Comissão e Plenária) tomou nota do relatório e reconheceu as 
recomendações contidas nele.

Título Código na Terceira 
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abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na Plenária 
(votos a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil na 
Plenária Resumo
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Escritório do Presidente 
do Conselho de Direitos 
Humanos

A/C.3/64/L.63 A/RES/64/144 64 Suíça Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao
consenso

A resolução tratou da recomendação do Conselho de estabelecer um Escritório do Presidente do 
Conselho de Direitos Humanos, reforçando a importância dos recursos apropriados para apoiar o 
trabalho do CDH e seus numerosos mecanismos. Foi solicitado que o Conselho aborde essa questão 
no contexto da revisão dos cinco anos de seu trabalho. 

A menina A/C.3/64/L.20/Rev.1 A/RES/64/145 65 Namíbia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, a Assembléia exortou os Estados a implementar a Iniciativa das Nações Unidas 
para Educação de Meninas. O texto também os convocou a dar ênfase na qualidade da educação 
das meninas, incluindo ensino supletivo e alfabetização daquelas que não receberam educação 
formal. Além disso, a resolução insistiu para que os Estados melhorem a situação das meninas 
sem acesso à alimentação, água, instalações sanitárias, saúde básica, moradia, entre outros. 

Direitos da criança A/C.3/64/L.21/Rev.1 A/RES/64/146 65 Suécia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, a Assembléia comemorou o 20º aniversário da adoção da Convenção 
sobre os Direitos da Criança e o 50º aniversário da adoção da Declaração sobre os Direitos da 
Criança, que serviu de base para a convenção. A AG apelou aos Estados que ainda não sejam 
partes da Convenção e de seus protocolos facultativos, que o façam o mais rápido possível. 

Inadmissibilidade de certas 
práticas que contribuem 
para o fomento de formas 
contemporâneas de 
racismo, discriminação 
racial, xenofobia e formas 
relacionadas de intolerância

A/C.3/64/L.53 A/RES/64/147 67 Federação Russa Não Adotada
(124/1/55)

A favor Adotada
(127/1/54) A favor

A resolução expressou profunda preocupação com a glorificação do movimento nazista e de 
antigos membros da organização Waffen SS. Ela notou com apreensão o surgimento de grupos 
skinhead responsáveis por incidentes racistas em diversos países, assim como a ressurgência de 
violência direcionada a membros de comunidades étnicas, religiosas ou culturais e de minorias 
nacionais. 

Esforços globais para 
a eliminação total do 
racismo, discriminação 
racial, xenofobia e formas 
relacionadas de intolerância 
e a implementação 
abrangente e seguimento da 
Declaração e do Programa 
de Ação de Durban

A/C.3/64/L.54/Rev.1 A/RES/64/148 67
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada 
(122/13/45) A favor Adotada

 (128/13/43) A favor

A Assembléia se reafirmou como mecanismo intergovernamental de mais alto nível para formulação 
e avaliação de políticas relacionadas aos direitos econômicos e sociais e que, juntamente com o 
Conselho de Direitos Humanos, deve constituir um processo intergovernamental para implementação 
e monitoramento da Declaração e Plano de Ação de Durban. A resolução convocou os Estados a 
formular e implementar planos de ação para combater o racismo e discriminações correlatas. Além 
disso, expressou sua profunda preocupação e condenou veementemente todas as formas de racismo 
e discriminação racial. Também expressou preocupação com as respostas inadequadas às formas 
emergentes de racismo e apelou para que os Estados adotem medidas para lidar com este flagelo 
rigorosamente, com vistas a prevenir sua prática e proteger as vítimas.

Realização universal 
do direito dos povos à 
autodeterminação

A/C.3/64/L.51 A/RES/64/149 68 Paquistão Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução reafirmou que a realização universal do direito de todos os povos, inclusive aqueles sob 
dominação colonial, estrangeira ou externa, à autodeterminação é uma condição para a garantia, 
observância, preservação e promoção efetivas dos direitos humanos. A Assembléia também declarou 
sua firme oposição a atos de intervenção militar, agressão ou ocupação estrangeiras. Ela conclamou 
os Estados responsáveis a cessar imediatamente suas intervenções militares e ocupações de 
territórios e países estrangeiros, bem como os atos de repressão, discriminação, exploração e maus-
tratos.

Direito do povo palestino à 
autodeterminação A/C.3/64/L.56 A/RES/64/150 68 Egito Sim Adotada 

(171/6/5) A favor Adotada
(176/6/3) A favor

O texto da resolução reafirmou o direito do povo palestino à autodeterminação, incluindo o seu 
direito a um Estado da Palestina independente. A resolução instou aos Estados, às agências 
especializadas e às organizações do sistema ONU que continuem a apoiar e auxiliar o povo 
palestino na recente realização de seu direito à autodeterminação.

O uso de mercenários 
como meio de violar os 
direitos humanos e impedir 
o exercício do direito dos 
povos à autodeterminação

A/C.3/64/L.57 A/RES/64/151 68 Cuba Não Adotada 
(122/53/5) A favor Adotada 

(126/53/4) A favor

A resolução solicitou que os Estados sejam vigilantes contra o recrutamento, treinamento, 
contratação ou financiamento de mercenários por companhias privadas. Solicitou ainda que 
os Estados imponham uma proibição específica a respeito da intervenção de tais companhias 
em conflitos armados ou em ações para desestabilizar regimes constitucionais. Por meio da 
resolução, Estados que usam ou usaram serviços de segurança privados foram encorajados a 
estabelecer mecanismos para registrar e licenciar estas companhias.  A resolução condenou 
qualquer forma de impunidade concedida a mercenários e àqueles responsáveis por seu uso, 
recrutamento, financiamento e treinamento e instou aos Estados que, de acordo com suas 
obrigações legais internacionais, levem tais indivíduos à justiça.  

Seguimento do Ano 
internacional de 
aprendizado dos direitos 
humanos

A/C.3/64/L.33/Rev.1 A/RES/64/82 69
Benim

(em nome do 
Grupo Africano)

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao
 consenso

A Assembléia encorajou os Estados a expandir seus esforços durante o Ano Internacional e a 
considerar a alocação dos recursos necessários para planejar e implementar programas de ação 
de aprendizado de direitos humanos de longo prazo em todos os níveis.  Ela também recomendou 
que o CDH integre o aprendizado em direitos humanos no projeto de Declaração das Nações 
Unidas sobre Educação e Formação em Direitos Humanos, em fase de preparação para ser 
considerada pelo Conselho de Direitos Humanos.
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Plenária Item Introduzido por Co-patrocínio 

pelo Brasil

Resultado 
na Terceira 
Comissão 
(votos a 

favor/contra/
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Brasil na 
Terceira 
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a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil 
na Plenária Resumo
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Escritório do Presidente 
do Conselho de Direitos 
Humanos

A/C.3/64/L.63 A/RES/64/144 64 Suíça Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao
consenso

A resolução tratou da recomendação do Conselho de estabelecer um Escritório do Presidente do 
Conselho de Direitos Humanos, reforçando a importância dos recursos apropriados para apoiar o 
trabalho do CDH e seus numerosos mecanismos. Foi solicitado que o Conselho aborde essa questão 
no contexto da revisão dos cinco anos de seu trabalho. 

A menina A/C.3/64/L.20/Rev.1 A/RES/64/145 65 Namíbia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, a Assembléia exortou os Estados a implementar a Iniciativa das Nações Unidas 
para Educação de Meninas. O texto também os convocou a dar ênfase na qualidade da educação 
das meninas, incluindo ensino supletivo e alfabetização daquelas que não receberam educação 
formal. Além disso, a resolução insistiu para que os Estados melhorem a situação das meninas 
sem acesso à alimentação, água, instalações sanitárias, saúde básica, moradia, entre outros. 

Direitos da criança A/C.3/64/L.21/Rev.1 A/RES/64/146 65 Suécia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, a Assembléia comemorou o 20º aniversário da adoção da Convenção 
sobre os Direitos da Criança e o 50º aniversário da adoção da Declaração sobre os Direitos da 
Criança, que serviu de base para a convenção. A AG apelou aos Estados que ainda não sejam 
partes da Convenção e de seus protocolos facultativos, que o façam o mais rápido possível. 

Inadmissibilidade de certas 
práticas que contribuem 
para o fomento de formas 
contemporâneas de 
racismo, discriminação 
racial, xenofobia e formas 
relacionadas de intolerância

A/C.3/64/L.53 A/RES/64/147 67 Federação Russa Não Adotada
(124/1/55)

A favor Adotada
(127/1/54) A favor

A resolução expressou profunda preocupação com a glorificação do movimento nazista e de 
antigos membros da organização Waffen SS. Ela notou com apreensão o surgimento de grupos 
skinhead responsáveis por incidentes racistas em diversos países, assim como a ressurgência de 
violência direcionada a membros de comunidades étnicas, religiosas ou culturais e de minorias 
nacionais. 

Esforços globais para 
a eliminação total do 
racismo, discriminação 
racial, xenofobia e formas 
relacionadas de intolerância 
e a implementação 
abrangente e seguimento da 
Declaração e do Programa 
de Ação de Durban

A/C.3/64/L.54/Rev.1 A/RES/64/148 67
Sudão

(em nome do 
G-77)

Sim
(via G-77)

Adotada 
(122/13/45) A favor Adotada

 (128/13/43) A favor

A Assembléia se reafirmou como mecanismo intergovernamental de mais alto nível para formulação 
e avaliação de políticas relacionadas aos direitos econômicos e sociais e que, juntamente com o 
Conselho de Direitos Humanos, deve constituir um processo intergovernamental para implementação 
e monitoramento da Declaração e Plano de Ação de Durban. A resolução convocou os Estados a 
formular e implementar planos de ação para combater o racismo e discriminações correlatas. Além 
disso, expressou sua profunda preocupação e condenou veementemente todas as formas de racismo 
e discriminação racial. Também expressou preocupação com as respostas inadequadas às formas 
emergentes de racismo e apelou para que os Estados adotem medidas para lidar com este flagelo 
rigorosamente, com vistas a prevenir sua prática e proteger as vítimas.

Realização universal 
do direito dos povos à 
autodeterminação

A/C.3/64/L.51 A/RES/64/149 68 Paquistão Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução reafirmou que a realização universal do direito de todos os povos, inclusive aqueles sob 
dominação colonial, estrangeira ou externa, à autodeterminação é uma condição para a garantia, 
observância, preservação e promoção efetivas dos direitos humanos. A Assembléia também declarou 
sua firme oposição a atos de intervenção militar, agressão ou ocupação estrangeiras. Ela conclamou 
os Estados responsáveis a cessar imediatamente suas intervenções militares e ocupações de 
territórios e países estrangeiros, bem como os atos de repressão, discriminação, exploração e maus-
tratos.

Direito do povo palestino à 
autodeterminação A/C.3/64/L.56 A/RES/64/150 68 Egito Sim Adotada 

(171/6/5) A favor Adotada
(176/6/3) A favor

O texto da resolução reafirmou o direito do povo palestino à autodeterminação, incluindo o seu 
direito a um Estado da Palestina independente. A resolução instou aos Estados, às agências 
especializadas e às organizações do sistema ONU que continuem a apoiar e auxiliar o povo 
palestino na recente realização de seu direito à autodeterminação.

O uso de mercenários 
como meio de violar os 
direitos humanos e impedir 
o exercício do direito dos 
povos à autodeterminação

A/C.3/64/L.57 A/RES/64/151 68 Cuba Não Adotada 
(122/53/5) A favor Adotada 

(126/53/4) A favor

A resolução solicitou que os Estados sejam vigilantes contra o recrutamento, treinamento, 
contratação ou financiamento de mercenários por companhias privadas. Solicitou ainda que 
os Estados imponham uma proibição específica a respeito da intervenção de tais companhias 
em conflitos armados ou em ações para desestabilizar regimes constitucionais. Por meio da 
resolução, Estados que usam ou usaram serviços de segurança privados foram encorajados a 
estabelecer mecanismos para registrar e licenciar estas companhias.  A resolução condenou 
qualquer forma de impunidade concedida a mercenários e àqueles responsáveis por seu uso, 
recrutamento, financiamento e treinamento e instou aos Estados que, de acordo com suas 
obrigações legais internacionais, levem tais indivíduos à justiça.  

Seguimento do Ano 
internacional de 
aprendizado dos direitos 
humanos

A/C.3/64/L.33/Rev.1 A/RES/64/82 69
Benim

(em nome do 
Grupo Africano)

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem
 votação

Aderiu ao
 consenso

A Assembléia encorajou os Estados a expandir seus esforços durante o Ano Internacional e a 
considerar a alocação dos recursos necessários para planejar e implementar programas de ação 
de aprendizado de direitos humanos de longo prazo em todos os níveis.  Ela também recomendou 
que o CDH integre o aprendizado em direitos humanos no projeto de Declaração das Nações 
Unidas sobre Educação e Formação em Direitos Humanos, em fase de preparação para ser 
considerada pelo Conselho de Direitos Humanos.

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Introduzido por Co-patrocínio 

pelo Brasil

Resultado 
na Terceira 
Comissão 
(votos a 

favor/contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na 
Plenária (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil 
na Plenária Resumo
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Pactos Internacionais de 
Direitos Humanos A/C.3/64/L.22 A/RES/64/152 69 Finlândia Não Adotada 

(111/0/66) A favor Adotada 
(185/0/0) A favor

O texto da resolução fez um apelo aos Estados que ainda não se tornaram parte do Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos para que o façam, e que considerem aderir aos seus Protocolos Facultativos. 
Além disso, a resolução enfatizou a necessidade dos Estados assegurarem que quaisquer 
medidas para combater o terrorismo cumpram com suas obrigações sob o direito internacional. 
Reforçou também a importância de não permitir a erosão dos direitos humanos por meio de 
derrogações e lembrou que certos direitos humanos foram reconhecidos como não-derrogáveis 
sob quaisquer circunstâncias.

Emenda 1 apresentada 
na Terceira Comissão 
ao parágrafo operativo 
9 da resolução "Pactos 
Internacionais de Direitos 
Humanos"

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 69
Zâmbia 

(em nome do 
Grupo Africano)

- Adotada 
(70/69/25) Absteve-se - -

A emenda aprovada removeu do parágrafo operativo 9 referências aos Comentários Gerais nº 33 
do Comitê de Direitos Humanos sobre as obrigações dos Estados Partes sob o protocolo opcional 
que permite o envio de petições individuais.

Emenda 2 apresentada 
na Terceira Comissão 
ao parágrafo operativo 
10 da resolução "Pactos 
Internacionais de Direitos 
Humanos"

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 69
Zâmbia

 (em nome do 
Grupo Africano)

- Rejeitada 
(71/72/23) Absteve-se - -

A emenda rejeitada teria removido do parágrafo operativo 10 as referências aos Comentários 
Gerais do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais nº. 19 sobre o direito a seguridade 
social e nº 20 sobre a não-discriminação nos direitos econômicos, sociais e culturais.

Emenda 3 apresentada 
na Plenária ao parágrafo 
operativo 10 da resolução 
"Pactos Internacionais de 
Direitos Humanos"

-
Emenda 

apresentada 
oralmente

69

Iraque
(em nome do

Grupo dos Países 
Árabes)

- - - Adotada 
(76/72/26) Absteve-se

 A emenda aprovada removeu do parágrafo operativo 10 as referências aos Comentários Gerais nº 
20 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre a não-discriminação nos direitos 
econômicos, sociais e culturais. Esta proposta fazia parte da Emenda 2 apresentada e rejeitada 
na Terceira Comissão. 

Tortura e outros 
tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou 
degradantes

A/C.3/64/L.23/Rev.1 A/RES/64/153 69 Dinamarca Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG condenou todas as formas de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes, incluindo a intimidação, afirmando que são práticas proibidas e devem permanecer 
assim em todos os lugares e épocas, nunca sendo justificável o seu uso. Além disso, condenou 
qualquer ação ou tentativa por parte dos Estados ou autoridades públicas de legalizar, autorizar 
ou consentir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes sob 
quaisquer circunstâncias, inclusive sob a justificativa de proteção da segurança nacional ou 
por meio de decisões judiciais. A AG também reforçou que, onde quer que haja indícios de 
que ocorreu uma dessas práticas, aqueles que as encorajaram, ordenaram, toleraram ou 
perpetraram devem ser responsabilizados e trazidos à justiça, incluindo os oficiais responsáveis 
pelos centros de detenção onde os atos ocorreram.

Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência 
e seu protocolo opcional

A/C.3/64/L.24  A/RES/64/154 69 Nova Zelândia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados que ainda não assinaram e ratificaram a convenção e seu 
protocolo facultativo a fazê-lo o mais rápido possível. Além disso, demonstrou satisfação com 
o início dos trabalhos do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.  A Assembléia 
também solicitou ao Secretário-Geral que continue implementando padrões e diretrizes para 
acessibilidade das instalações e serviços das Nações Unidas, particularmente na ocasião de 
reformas.  

Fortalecimento do papel 
das Nações Unidas no apoio 
de eleições periódicas e 
genuínas e na promoção da 
democratização

A/C.3/64/L.26/Rev.1  A/RES/64/155 69 Estados Unidos Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG reafirmou que a assistência eleitoral oferecida pelas Nações Unidas deve continuar a ser 
realizada de modo objetivo, imparcial, neutro e independente. Ela solicitou que a ONU continue 
seus esforços para assegurar que haja tempo suficiente para organizar e realizar uma missão 
de assistência eleitoral efetiva, para que as condições permitam eleições livres e justas, e que os 
resultados da missão sejam relatados consistentemente. Além disso, expressou satisfação com a 
Declaração de Princípios para Observação de Eleições Internacionais e o Código de Conduta para 
Observadores Internacionais.

Votação separada da 
segunda parte do parágrafo 
operativo 8,  na Terceira 
Comissão da resolução 
"Fortalecimento do papel 
das Nações Unidas, no apoio 
de eleições periódicas e 
genuínas e na promoção da 
democratização"

Votação de 
parágrafo - 69 Federação Russa - Aprovada

(121/19/28) A favor - -

A votação decidiu pela manutenção da segunda parte do parágrafo operativo 8 da resolução 
"Fortalecimento do papel das Nações Unidas no apoio de eleições periódicas e genuínas e 
na promoção da democratização", no qual se lia: "e nesse aspecto, expressa apreciação pela 
Declaração de Princípios para Observação Eleitoral Internacional e o Código de Conduta para 
Observadores Internacionais, que elaboram diretrizes para a observação eleitoral internacional". 

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Introduzido por Co-patrocínio 

pelo Brasil

Resultado 
na Terceira 
Comissão 
(votos a 

favor/contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na 
Plenária (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil 
na Plenária Resumo
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Pactos Internacionais de 
Direitos Humanos A/C.3/64/L.22 A/RES/64/152 69 Finlândia Não Adotada 

(111/0/66) A favor Adotada 
(185/0/0) A favor

O texto da resolução fez um apelo aos Estados que ainda não se tornaram parte do Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos para que o façam, e que considerem aderir aos seus Protocolos Facultativos. 
Além disso, a resolução enfatizou a necessidade dos Estados assegurarem que quaisquer 
medidas para combater o terrorismo cumpram com suas obrigações sob o direito internacional. 
Reforçou também a importância de não permitir a erosão dos direitos humanos por meio de 
derrogações e lembrou que certos direitos humanos foram reconhecidos como não-derrogáveis 
sob quaisquer circunstâncias.

Emenda 1 apresentada 
na Terceira Comissão 
ao parágrafo operativo 
9 da resolução "Pactos 
Internacionais de Direitos 
Humanos"

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 69
Zâmbia 

(em nome do 
Grupo Africano)

- Adotada 
(70/69/25) Absteve-se - -

A emenda aprovada removeu do parágrafo operativo 9 referências aos Comentários Gerais nº 33 
do Comitê de Direitos Humanos sobre as obrigações dos Estados Partes sob o protocolo opcional 
que permite o envio de petições individuais.

Emenda 2 apresentada 
na Terceira Comissão 
ao parágrafo operativo 
10 da resolução "Pactos 
Internacionais de Direitos 
Humanos"

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 69
Zâmbia

 (em nome do 
Grupo Africano)

- Rejeitada 
(71/72/23) Absteve-se - -

A emenda rejeitada teria removido do parágrafo operativo 10 as referências aos Comentários 
Gerais do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais nº. 19 sobre o direito a seguridade 
social e nº 20 sobre a não-discriminação nos direitos econômicos, sociais e culturais.

Emenda 3 apresentada 
na Plenária ao parágrafo 
operativo 10 da resolução 
"Pactos Internacionais de 
Direitos Humanos"

-
Emenda 

apresentada 
oralmente

69

Iraque
(em nome do

Grupo dos Países 
Árabes)

- - - Adotada 
(76/72/26) Absteve-se

 A emenda aprovada removeu do parágrafo operativo 10 as referências aos Comentários Gerais nº 
20 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais sobre a não-discriminação nos direitos 
econômicos, sociais e culturais. Esta proposta fazia parte da Emenda 2 apresentada e rejeitada 
na Terceira Comissão. 

Tortura e outros 
tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou 
degradantes

A/C.3/64/L.23/Rev.1 A/RES/64/153 69 Dinamarca Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG condenou todas as formas de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes, incluindo a intimidação, afirmando que são práticas proibidas e devem permanecer 
assim em todos os lugares e épocas, nunca sendo justificável o seu uso. Além disso, condenou 
qualquer ação ou tentativa por parte dos Estados ou autoridades públicas de legalizar, autorizar 
ou consentir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes sob 
quaisquer circunstâncias, inclusive sob a justificativa de proteção da segurança nacional ou 
por meio de decisões judiciais. A AG também reforçou que, onde quer que haja indícios de 
que ocorreu uma dessas práticas, aqueles que as encorajaram, ordenaram, toleraram ou 
perpetraram devem ser responsabilizados e trazidos à justiça, incluindo os oficiais responsáveis 
pelos centros de detenção onde os atos ocorreram.

Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência 
e seu protocolo opcional

A/C.3/64/L.24  A/RES/64/154 69 Nova Zelândia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados que ainda não assinaram e ratificaram a convenção e seu 
protocolo facultativo a fazê-lo o mais rápido possível. Além disso, demonstrou satisfação com 
o início dos trabalhos do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.  A Assembléia 
também solicitou ao Secretário-Geral que continue implementando padrões e diretrizes para 
acessibilidade das instalações e serviços das Nações Unidas, particularmente na ocasião de 
reformas.  

Fortalecimento do papel 
das Nações Unidas no apoio 
de eleições periódicas e 
genuínas e na promoção da 
democratização

A/C.3/64/L.26/Rev.1  A/RES/64/155 69 Estados Unidos Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG reafirmou que a assistência eleitoral oferecida pelas Nações Unidas deve continuar a ser 
realizada de modo objetivo, imparcial, neutro e independente. Ela solicitou que a ONU continue 
seus esforços para assegurar que haja tempo suficiente para organizar e realizar uma missão 
de assistência eleitoral efetiva, para que as condições permitam eleições livres e justas, e que os 
resultados da missão sejam relatados consistentemente. Além disso, expressou satisfação com a 
Declaração de Princípios para Observação de Eleições Internacionais e o Código de Conduta para 
Observadores Internacionais.

Votação separada da 
segunda parte do parágrafo 
operativo 8,  na Terceira 
Comissão da resolução 
"Fortalecimento do papel 
das Nações Unidas, no apoio 
de eleições periódicas e 
genuínas e na promoção da 
democratização"

Votação de 
parágrafo - 69 Federação Russa - Aprovada

(121/19/28) A favor - -

A votação decidiu pela manutenção da segunda parte do parágrafo operativo 8 da resolução 
"Fortalecimento do papel das Nações Unidas no apoio de eleições periódicas e genuínas e 
na promoção da democratização", no qual se lia: "e nesse aspecto, expressa apreciação pela 
Declaração de Princípios para Observação Eleitoral Internacional e o Código de Conduta para 
Observadores Internacionais, que elaboram diretrizes para a observação eleitoral internacional". 

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Introduzido por Co-patrocínio 

pelo Brasil

Resultado 
na Terceira 
Comissão 
(votos a 

favor/contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na 
Plenária (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil 
na Plenária Resumo
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Combate à difamação de 
religiões A/C.3/64/L.27 A/RES/64/156 69 Malásia  

(em nome da OCI) Não Adotada 
(81/55/43) Absteve-se Adotada 

(80/61/42) Absteve-se

Neste texto, a Assembléia expressou sua grave preocupação com a prática de estereotipar 
negativamente as religiões e deplorou firmemente todos os atos de violência física e psicológica 
contra indivíduos com base em sua religião ou crença. A resolução reconheceu que, no contexto 
da luta contra o terrorismo, a difamação de religiões e o incitamento de ódio religioso se tornaram 
fatores agravantes, contribuindo para a negação de direitos e liberdades fundamentais de membros 
de grupos alvo. Foi ainda expressada preocupação com o fato de o Islã ser frequentemente associado 
erroneamente com terrorismo e violações de direitos humanos. Além disso, a Assembléia enfatizou 
que a liberdade de expressão possui certas responsabilidades e pode ser sujeita a limitações, como 
previsto por lei, quando necessário para que se respeite o direito de outros e proteja a segurança 
nacional ou a ordem, saúde ou moral públicas.

Promoção de uma ordem 
internacional justa e 
eqüitativa

A/C.3/64/L.28 A/RES/64/157 69 Cuba Não Adotada 
(121/54/5) A favor Adotada 

(127/54/5) A favor

A Assembléia afirmou que uma ordem internacional justa e equitativa requer a realização do direito à 
autodeterminação. Lembrou ainda que as pessoas e nações detêm o direito de soberania permanente 
sobre sua riqueza e recursos naturais, além de possuírem o direito ao desenvolvimento, à paz e a uma 
ordem econômica baseada na participação igualitária de todos os Estados nos processos decisórios. 
A Assembléia também afirmou a necessidade de "acesso equitativo aos benefícios da distribuição 
internacional da riqueza", assim como de compartilhar entre todas as nações a responsabilidade de 
administrar a economia mundial e o desenvolvimento social e a necessidade de lidar com as ameaças 
à paz e à segurança internacionais em uma base multilateral.

Fortalecimento da ação das 
Nações Unidas no campo 
dos direitos humanos 
por meio da promoção de 
cooperação internacional 
e da importância da não-
seletividade, imparcialidade 
e objetividade

A/C.3/64/L.29 A/RES/64/158 69 Cuba Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução expressou a convicção da AG de que uma abordagem imparcial e justa das questões 
de direitos humanos contribuiu para a promoção da cooperação internacional, assim como para 
a promoção, proteção e realização efetivas dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 
Ela também reforçou a necessidade contínua de que exista informação imparcial e objetiva 
sobre as situações e eventos políticos, econômicos e sociais de todos os países e solicitou aos 
órgãos de direitos humanos da ONU, juntamente com os relatores especiais, especialistas 
independentes e grupos de trabalho, que levem a resolução em consideração na execução de 
seus mandatos. 

Direito à alimentação A/C.3/64/L.30/Rev.1 A/RES/64/159 69 Cuba Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, a Assembléia reafirmou que a fome constitui uma violação da dignidade 
humana e, portanto, requer medidas urgentes em todos os níveis para eliminá-la. O direito à 
alimentação segura, suficiente e nutritiva para o desenvolvimento e manutenção das capacidades 
físicas e mentais foi reafirmado. O apoio do Estado a pequenos produtores, comunidades 
pesqueiras e empresas locais foi reconhecido como um elemento chave para a segurança 
nutricional.  O texto também reforçou que os Estados Partes do Acordo TRIPS da Organização 
Mundial do Comércio devem levar em consideração a segurança nutricional na implementação 
desse acordo.

Globalização e seu impacto 
no pleno gozo de todos os 
direitos humanos

A/C.3/64/L.31 A/RES/64/160 69 Egito Não Adotada 
(125/54/3) Absteve-se Adotada 

(129/54/3) Absteve-se

A Assembléia conclamou que os Estados Membros, agências das Nações Unidas, organizações 
intergovernamentais e da sociedade civil promovam um crescimento econômico equitativo e 
ambientalmente sustentável para que a pobreza seja sistematicamente reduzida e as metas de 
desenvolvimento sejam alcançadas. Ao afirmar que a globalização é um processo complexo de 
transformação estrutural, com impacto no gozo dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais (incluindo o direito ao desenvolvimento), Assembléia reforçou a necessidade de analisar 
as consequências da globalização no gozo completo de todos os direitos humanos.

Instituições nacionais para a 
promoção e a proteção dos 
direitos humanos

A/C.3/64/L.32 A/RES/64/161 69 Alemanha Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução destacou a importância da independência financeira e administrativa e da estabilidade das 
Instituições Nacionais de Direitos Humanos na promoção e proteção dos direitos humanos. Notou com 
satisfação os esforços de diversos Estados que deram mais autonomia às suas instituições nacionais, 
inclusive dotando-as de atribuições investigativas. 

Proteção e assistência aos 
deslocados internos A/C.3/64/L.34/Rev.1 A/RES/64/162 69 Noruega Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução conclamou os Estados a oferecer soluções sustentáveis e a encorajar maior 
cooperação internacional por meio da disponibilização de recursos e de conhecimento técnico 
aos países que possuam deslocados internos. A resolução também reconheceu os Princípios 
Orientadores dos Deslocados Internos como uma estrutura importante para a proteção dos 
deslocados internos, recebendo com satisfação o fato de diversos Estados estarem aplicando os 
princípios. 

Declaração sobre o direito 
e a responsabilidade de 
indivíduos, grupos e órgãos 
da sociedade na promoção 
e proteção de direitos 
humanos e liberdades 
fundamentais

A/C.3/64/L.38/Rev.1 A/RES/64/163 69 Noruega Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, a Assembléia condenou as violações de direitos humanos cometidas 
contra pessoas engajadas na promoção e defesa dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais pelo mundo. A Assembléia fez um apelo aos Estados para que respeitem, protejam 
e assegurem os direitos de liberdade de expressão e associação dos defensores de direitos 
humanos e para que assegurem que os procedimentos usados para registro de organizações da 
sociedade civil sejam transparentes, não-discriminatórios, eficientes, economicamente viáveis, 
abertos à possibilidade de apelação e sem requisito de pré-registro.   

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Introduzido por Co-patrocínio 

pelo Brasil

Resultado 
na Terceira 
Comissão 
(votos a 

favor/contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na 
Plenária (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil 
na Plenária Resumo
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Combate à difamação de 
religiões A/C.3/64/L.27 A/RES/64/156 69 Malásia  

(em nome da OCI) Não Adotada 
(81/55/43) Absteve-se Adotada 

(80/61/42) Absteve-se

Neste texto, a Assembléia expressou sua grave preocupação com a prática de estereotipar 
negativamente as religiões e deplorou firmemente todos os atos de violência física e psicológica 
contra indivíduos com base em sua religião ou crença. A resolução reconheceu que, no contexto 
da luta contra o terrorismo, a difamação de religiões e o incitamento de ódio religioso se tornaram 
fatores agravantes, contribuindo para a negação de direitos e liberdades fundamentais de membros 
de grupos alvo. Foi ainda expressada preocupação com o fato de o Islã ser frequentemente associado 
erroneamente com terrorismo e violações de direitos humanos. Além disso, a Assembléia enfatizou 
que a liberdade de expressão possui certas responsabilidades e pode ser sujeita a limitações, como 
previsto por lei, quando necessário para que se respeite o direito de outros e proteja a segurança 
nacional ou a ordem, saúde ou moral públicas.

Promoção de uma ordem 
internacional justa e 
eqüitativa

A/C.3/64/L.28 A/RES/64/157 69 Cuba Não Adotada 
(121/54/5) A favor Adotada 

(127/54/5) A favor

A Assembléia afirmou que uma ordem internacional justa e equitativa requer a realização do direito à 
autodeterminação. Lembrou ainda que as pessoas e nações detêm o direito de soberania permanente 
sobre sua riqueza e recursos naturais, além de possuírem o direito ao desenvolvimento, à paz e a uma 
ordem econômica baseada na participação igualitária de todos os Estados nos processos decisórios. 
A Assembléia também afirmou a necessidade de "acesso equitativo aos benefícios da distribuição 
internacional da riqueza", assim como de compartilhar entre todas as nações a responsabilidade de 
administrar a economia mundial e o desenvolvimento social e a necessidade de lidar com as ameaças 
à paz e à segurança internacionais em uma base multilateral.

Fortalecimento da ação das 
Nações Unidas no campo 
dos direitos humanos 
por meio da promoção de 
cooperação internacional 
e da importância da não-
seletividade, imparcialidade 
e objetividade

A/C.3/64/L.29 A/RES/64/158 69 Cuba Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução expressou a convicção da AG de que uma abordagem imparcial e justa das questões 
de direitos humanos contribuiu para a promoção da cooperação internacional, assim como para 
a promoção, proteção e realização efetivas dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 
Ela também reforçou a necessidade contínua de que exista informação imparcial e objetiva 
sobre as situações e eventos políticos, econômicos e sociais de todos os países e solicitou aos 
órgãos de direitos humanos da ONU, juntamente com os relatores especiais, especialistas 
independentes e grupos de trabalho, que levem a resolução em consideração na execução de 
seus mandatos. 

Direito à alimentação A/C.3/64/L.30/Rev.1 A/RES/64/159 69 Cuba Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, a Assembléia reafirmou que a fome constitui uma violação da dignidade 
humana e, portanto, requer medidas urgentes em todos os níveis para eliminá-la. O direito à 
alimentação segura, suficiente e nutritiva para o desenvolvimento e manutenção das capacidades 
físicas e mentais foi reafirmado. O apoio do Estado a pequenos produtores, comunidades 
pesqueiras e empresas locais foi reconhecido como um elemento chave para a segurança 
nutricional.  O texto também reforçou que os Estados Partes do Acordo TRIPS da Organização 
Mundial do Comércio devem levar em consideração a segurança nutricional na implementação 
desse acordo.

Globalização e seu impacto 
no pleno gozo de todos os 
direitos humanos

A/C.3/64/L.31 A/RES/64/160 69 Egito Não Adotada 
(125/54/3) Absteve-se Adotada 

(129/54/3) Absteve-se

A Assembléia conclamou que os Estados Membros, agências das Nações Unidas, organizações 
intergovernamentais e da sociedade civil promovam um crescimento econômico equitativo e 
ambientalmente sustentável para que a pobreza seja sistematicamente reduzida e as metas de 
desenvolvimento sejam alcançadas. Ao afirmar que a globalização é um processo complexo de 
transformação estrutural, com impacto no gozo dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais (incluindo o direito ao desenvolvimento), Assembléia reforçou a necessidade de analisar 
as consequências da globalização no gozo completo de todos os direitos humanos.

Instituições nacionais para a 
promoção e a proteção dos 
direitos humanos

A/C.3/64/L.32 A/RES/64/161 69 Alemanha Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução destacou a importância da independência financeira e administrativa e da estabilidade das 
Instituições Nacionais de Direitos Humanos na promoção e proteção dos direitos humanos. Notou com 
satisfação os esforços de diversos Estados que deram mais autonomia às suas instituições nacionais, 
inclusive dotando-as de atribuições investigativas. 

Proteção e assistência aos 
deslocados internos A/C.3/64/L.34/Rev.1 A/RES/64/162 69 Noruega Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução conclamou os Estados a oferecer soluções sustentáveis e a encorajar maior 
cooperação internacional por meio da disponibilização de recursos e de conhecimento técnico 
aos países que possuam deslocados internos. A resolução também reconheceu os Princípios 
Orientadores dos Deslocados Internos como uma estrutura importante para a proteção dos 
deslocados internos, recebendo com satisfação o fato de diversos Estados estarem aplicando os 
princípios. 

Declaração sobre o direito 
e a responsabilidade de 
indivíduos, grupos e órgãos 
da sociedade na promoção 
e proteção de direitos 
humanos e liberdades 
fundamentais

A/C.3/64/L.38/Rev.1 A/RES/64/163 69 Noruega Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, a Assembléia condenou as violações de direitos humanos cometidas 
contra pessoas engajadas na promoção e defesa dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais pelo mundo. A Assembléia fez um apelo aos Estados para que respeitem, protejam 
e assegurem os direitos de liberdade de expressão e associação dos defensores de direitos 
humanos e para que assegurem que os procedimentos usados para registro de organizações da 
sociedade civil sejam transparentes, não-discriminatórios, eficientes, economicamente viáveis, 
abertos à possibilidade de apelação e sem requisito de pré-registro.   
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Comissão

Código na 
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Resultado 
na Terceira 
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(votos a 

favor/contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na 
Plenária (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil 
na Plenária Resumo
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Eliminação de todas as 
formas de intolerância e 
discriminação com base em 
religião e crença

A/C.3/64/L.39/Rev.1 A/RES/64/164 69
Suécia

(em nome da 
União Européia)

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia condenou todas as formas de intolerância e discriminação baseadas em religião 
ou crença, assim como as violações da liberdade de pensamento, consciência, religião e crença. 
A resolução reforçou que o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião se aplica 
igualmente a todas as pessoas. Também enfatizou que a liberdade de religião ou crença e a 
liberdade de expressão são interdependentes, interrelacionadas e se reforçam mutuamente. 
Além disso, condenou toda e qualquer defesa do ódio religioso que constitua incitamento à 
discriminação, hostilidade ou violência, inclusive, mas não somente, a que envolva o uso de mídia 
impressa, audiovisual ou eletrônica, entre outros.

Centro Sub-regional para 
os Direitos Humanos e 
a Democracia na África 
Central

A/C.3/64/L.40 A/RES/64/165 69 Camarões Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG demonstrou satisfação com a sessão ocorrida em 28 de maio de 2009 entre o Centro e 
embaixadores da sub-região, assim como os principais ministros camaroneses, a respeito de 
possíveis orientações e atividades do Centro para o período 2009-2011.  A Assembléia solicitou 
ao Secretário-Geral e à Alta Comissária que continuem provendo fundos adicionais e recursos 
humanos dentro dos recursos existentes no EACNUDH, para que o Centro tenha a possibilidade 
de responder às necessidades crescentes de proteção e promoção dos direitos humanos e de 
desenvolvimento de uma cultura de democracia e primado da lei na sub-região.

Proteção aos migrantes A/C.3/64/L.41/Rev.1 A/RES/64/166 69 México Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução conclamou os Estados a promover e proteger os direitos humanos e liberdades de 
todos os migrantes, independente do status de sua migração, e a lidar com a migração internacional 
por meio de cooperação e diálogo internacional, regional ou bilateral, reconhecendo os papéis e 
responsabilidades dos países de origem, trânsito e destino. A resolução expressou preocupação com o 
impacto da crise econômica e financeira nas migrações internacionais e nos migrantes e, com respeito 
a isso, apelou para que os Governos combatam tratamento discriminatório em relação aos migrantes. 
Solicitou-se aos Estados que adotem medidas concretas para prevenir a violação dos direitos humanos 
dos migrantes em trânsito por meio de treinamento das autoridades públicas.

Convenção Internacional 
para a Proteção de 
Todas as Pessoas contra 
Desaparecimentos Forçados

A/C.3/64/L.42/Rev.1 A/RES/64/167 69 Argentina Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou todos os Estados que ainda não assinaram e ratificaram a Convenção que o 
faça o mais rápido possível, assim como considerar as possibilidades previstas nos artigos 31 e 32 
do instrumento, com vista à sua entrada em vigor em dezembro de 2009. A resolução solicitou às 
agências da ONU, além de convidar organizações intergovernamentais e não-governamentais e o 
Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários, a continuar seus esforços para 
disseminar informações sobre a Convenção, para promover conhecimento sobre ela, para se preparar 
pra sua entrada em vigor e auxiliar os Estados Partes a implementar suas obrigações.

Proteção dos direitos 
humanos e liberdades 
fundamentais no combate 
ao terrorismo

A/C.3/64/L.43/Rev.1 A/RES/64/168 69 México Sim Adotada 
(181/0/1) A favor Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A Assembléia reafirmou que as medidas de combate ao terrorismo não devem discriminar com 
base em critérios como raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Também foi reafirmada 
a obrigação dos Estados, de acordo com o artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis 
e Políticos, de respeitar certos direitos como não-revogáveis sob quaisquer circunstâncias. 
Entre outras coisas, o texto também instou aos Estados para que, no contexto de combate ao 
terrorismo, cumpram integralmente com suas obrigações ao direito internacional e assegurem 
que nenhuma forma de privação de liberdade coloque um indivíduo detido fora da proteção das 
leis.

Emenda 1 apresentada 
na Terceira Comissão ao 
parágrafo operativo 12 
da resolução "Proteção 
dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais no 
combate ao terrorismo"

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 69
Zâmbia 

(em nome do 
Grupo Africano)

- Adotada 
(77/73/23) Absteve-se - -

A emenda adotada alterou o texto do parágrafo operativo 12. No parágrafo em questão, a frase "e 
o relatório do Relator Especial sobre a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no Combate 
ao Terrorismo” foi substituída pela frase "sobre proteção de direitos humanos e liberdades 
fundamentais no combate ao terrorismo e o trabalho prévio do Relator Especial sobre a 
Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no Combate ao Terrorismo, realizado de acordo com 
seu mandato, baseado na resolução 2005/80 de 21 de abril de 2005 da Comissão sobre Direitos 
Humanos e as resoluções do Conselho 5/1 e 5/2 de 18 de Junho de 2007 e 6/28 de 14 de dezembro 
de 2007".

Emenda 2 apresentada 
na Terceira Comissão ao 
parágrafo operativo 19 
da resolução "Proteção 
dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais no 
combate ao terrorismo"

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 69
Zâmbia 

(em nome do 
Grupo Africano)

- Adotada 
(81/73/20) Absteve-se - - A emenda adotada substituiu o trecho “continuar a fazer recomendações” no parágrafo operativo 

19 por “fazer recomendações”.

Ano Internacional dos Afro-
descendentes A/C.3/64/L.44/Rev.1 A/RES/64/169 69 Colômbia Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia proclamou o ano de 2001, iniciando em 01 de janeiro, o Ano Internacional dos 
Afro-descendentes, com o objetivo de fortalecer ações nacionais, além da cooperação regional 
e internacional para o benefício das pessoas com descendência africana, para que gozem 
plenamente de todos os direitos e participem e se integrem em todos os aspectos da sociedade. 
A Assembléia também solicitou ao Secretário-Geral para que submeta em sua 65ª sessão um 
relatório contendo um esboço de programa de atividades para o Ano Internacional.
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Voto do Brasil 
na Plenária Resumo
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Eliminação de todas as 
formas de intolerância e 
discriminação com base em 
religião e crença

A/C.3/64/L.39/Rev.1 A/RES/64/164 69
Suécia

(em nome da 
União Européia)

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia condenou todas as formas de intolerância e discriminação baseadas em religião 
ou crença, assim como as violações da liberdade de pensamento, consciência, religião e crença. 
A resolução reforçou que o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião se aplica 
igualmente a todas as pessoas. Também enfatizou que a liberdade de religião ou crença e a 
liberdade de expressão são interdependentes, interrelacionadas e se reforçam mutuamente. 
Além disso, condenou toda e qualquer defesa do ódio religioso que constitua incitamento à 
discriminação, hostilidade ou violência, inclusive, mas não somente, a que envolva o uso de mídia 
impressa, audiovisual ou eletrônica, entre outros.

Centro Sub-regional para 
os Direitos Humanos e 
a Democracia na África 
Central

A/C.3/64/L.40 A/RES/64/165 69 Camarões Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG demonstrou satisfação com a sessão ocorrida em 28 de maio de 2009 entre o Centro e 
embaixadores da sub-região, assim como os principais ministros camaroneses, a respeito de 
possíveis orientações e atividades do Centro para o período 2009-2011.  A Assembléia solicitou 
ao Secretário-Geral e à Alta Comissária que continuem provendo fundos adicionais e recursos 
humanos dentro dos recursos existentes no EACNUDH, para que o Centro tenha a possibilidade 
de responder às necessidades crescentes de proteção e promoção dos direitos humanos e de 
desenvolvimento de uma cultura de democracia e primado da lei na sub-região.

Proteção aos migrantes A/C.3/64/L.41/Rev.1 A/RES/64/166 69 México Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução conclamou os Estados a promover e proteger os direitos humanos e liberdades de 
todos os migrantes, independente do status de sua migração, e a lidar com a migração internacional 
por meio de cooperação e diálogo internacional, regional ou bilateral, reconhecendo os papéis e 
responsabilidades dos países de origem, trânsito e destino. A resolução expressou preocupação com o 
impacto da crise econômica e financeira nas migrações internacionais e nos migrantes e, com respeito 
a isso, apelou para que os Governos combatam tratamento discriminatório em relação aos migrantes. 
Solicitou-se aos Estados que adotem medidas concretas para prevenir a violação dos direitos humanos 
dos migrantes em trânsito por meio de treinamento das autoridades públicas.

Convenção Internacional 
para a Proteção de 
Todas as Pessoas contra 
Desaparecimentos Forçados

A/C.3/64/L.42/Rev.1 A/RES/64/167 69 Argentina Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou todos os Estados que ainda não assinaram e ratificaram a Convenção que o 
faça o mais rápido possível, assim como considerar as possibilidades previstas nos artigos 31 e 32 
do instrumento, com vista à sua entrada em vigor em dezembro de 2009. A resolução solicitou às 
agências da ONU, além de convidar organizações intergovernamentais e não-governamentais e o 
Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários, a continuar seus esforços para 
disseminar informações sobre a Convenção, para promover conhecimento sobre ela, para se preparar 
pra sua entrada em vigor e auxiliar os Estados Partes a implementar suas obrigações.

Proteção dos direitos 
humanos e liberdades 
fundamentais no combate 
ao terrorismo

A/C.3/64/L.43/Rev.1 A/RES/64/168 69 México Sim Adotada 
(181/0/1) A favor Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A Assembléia reafirmou que as medidas de combate ao terrorismo não devem discriminar com 
base em critérios como raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Também foi reafirmada 
a obrigação dos Estados, de acordo com o artigo 4º do Pacto Internacional de Direitos Civis 
e Políticos, de respeitar certos direitos como não-revogáveis sob quaisquer circunstâncias. 
Entre outras coisas, o texto também instou aos Estados para que, no contexto de combate ao 
terrorismo, cumpram integralmente com suas obrigações ao direito internacional e assegurem 
que nenhuma forma de privação de liberdade coloque um indivíduo detido fora da proteção das 
leis.

Emenda 1 apresentada 
na Terceira Comissão ao 
parágrafo operativo 12 
da resolução "Proteção 
dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais no 
combate ao terrorismo"

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 69
Zâmbia 

(em nome do 
Grupo Africano)

- Adotada 
(77/73/23) Absteve-se - -

A emenda adotada alterou o texto do parágrafo operativo 12. No parágrafo em questão, a frase "e 
o relatório do Relator Especial sobre a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no Combate 
ao Terrorismo” foi substituída pela frase "sobre proteção de direitos humanos e liberdades 
fundamentais no combate ao terrorismo e o trabalho prévio do Relator Especial sobre a 
Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no Combate ao Terrorismo, realizado de acordo com 
seu mandato, baseado na resolução 2005/80 de 21 de abril de 2005 da Comissão sobre Direitos 
Humanos e as resoluções do Conselho 5/1 e 5/2 de 18 de Junho de 2007 e 6/28 de 14 de dezembro 
de 2007".

Emenda 2 apresentada 
na Terceira Comissão ao 
parágrafo operativo 19 
da resolução "Proteção 
dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais no 
combate ao terrorismo"

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 69
Zâmbia 

(em nome do 
Grupo Africano)

- Adotada 
(81/73/20) Absteve-se - - A emenda adotada substituiu o trecho “continuar a fazer recomendações” no parágrafo operativo 

19 por “fazer recomendações”.

Ano Internacional dos Afro-
descendentes A/C.3/64/L.44/Rev.1 A/RES/64/169 69 Colômbia Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia proclamou o ano de 2001, iniciando em 01 de janeiro, o Ano Internacional dos 
Afro-descendentes, com o objetivo de fortalecer ações nacionais, além da cooperação regional 
e internacional para o benefício das pessoas com descendência africana, para que gozem 
plenamente de todos os direitos e participem e se integrem em todos os aspectos da sociedade. 
A Assembléia também solicitou ao Secretário-Geral para que submeta em sua 65ª sessão um 
relatório contendo um esboço de programa de atividades para o Ano Internacional.
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Direitos humanos e medidas 
coercitivas unilaterais A/C.3/64/L.45 A/RES/64/170 69

Cuba
(em nome do 

NAM)
Não Adotada 

(128/52/0) A favor Adotada 
(132/54/0) A favor

A resolução apelou para que os Estados cessem a adoção ou implementação de quaisquer 
medidas unilaterais que não estejam de acordo com a lei internacional, com a Carta das Nações 
Unidas e com os princípios que regem as relações pacíficas entre os Estados, particularmente 
as medidas de caráter coercitivo. Ela condenou a contínua aplicação e execução unilateral 
por certas potências de medidas coercitivas unilaterais, rejeitando-as, uma vez que seriam 
ferramentas para exercer pressão econômica ou política sobre diversos países, especialmente 
aqueles em desenvolvimento.

Fortalecimento da 
cooperação internacional 
no campo dos direitos 
humanos

A/C.3/64/L.46 A/RES/64/171 69
Cuba

(em nome do 
NAM)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia apelou para que todos os atores internacionais construam uma ordem 
internacional baseada em inclusão, justiça, igualdade, equidade, dignidade humana, 
compreensão mútua e promoção e respeito pela diversidade cultural e pelos direitos humanos 
universais. Além disso, rejeitou todas as doutrinas excludentes baseadas no racismo, na 
discriminação racial, na xenofobia e em intolerâncias relacionadas.  A AG também reafirmou 
que a promoção, proteção e completa realização dos direitos humanos sejam guiadas pelos 
princípios de universalidade, não-seletividade, objetividade e transparência, de maneira 
consistente com os propósitos e princípios estabelecidos pela Carta da ONU.

Direito ao desenvolvimento A/C.3/64/L.47 A/RES/64/172 69
Cuba

(em nome do 
NAM)

Sim Adotada 
(130/22/30) A favor Adotada 

(133/23/30) A favor

A resolução endossou as conclusões e recomendações adotadas por consenso pelo Grupo 
de Trabalho sobre o Direito ao Desenvolvimento do CDH em sua 10ª sessão e solicitou sua 
implementação imediata, completa e efetiva. A AG solicitou que critérios e sub-critérios para 
realização do direito ao desenvolvimento contidos nas recomendações do Grupo de Trabalho 
lidem de forma abrangente com as características essenciais deste direito. 

Distribuição geográfica 
eqüitativa na composição 
dos mecanismos relativos 
a tratados de direitos 
humanos

A/C.3/64/L.48 A/RES/64/173 69
Cuba

(em nome do 
NAM)

Não Adotada 
(125/51/3) A favor Adotada 

(131/53/2) A favor

A resolução reiterou que é preciso considerar a distribuição geográfica equitativa dos membros 
nas eleições dos Comitês de Tratados de direitos humanos, além da representação das 
diferentes formas de civilização e dos principais sistemas legais. A resolução recomendou que, 
ao considerar o possível estabelecimento de uma cota regional para as eleições de membros de 
Comitês de Tratados, procedimentos flexíveis devem abranger certos critérios, incluindo o que 
prevê que cada um dos cinco grupos regionais receba uma cota proporcionalmente equivalente 
ao número de Estados Partes na convenção, tratado ou pacto internacionais em questão.

Direitos humanos e 
diversidade cultural A/C.3/64/L.49 A/RES/64/174 69

Cuba
(em nome do 

NAM)
Não Adotada 

(125/50/4) A favor Adotada 
(126/52/5) A favor

A AG apelou para que todos os atores da cena internacional construam uma ordem internacional 
baseada em inclusão, justiça, igualdade, equidade, dignidade humana, compreensão mútua 
e promoção e respeito pela diversidade cultural e pelos direitos humanos universais. Além 
disso, rejeitou todas as doutrinas excludentes baseadas no racismo, na discriminação racial, na 
xenofobia e em intolerâncias relacionadas.  A AG também instou aos Estados que assegurem que 
seus sistemas políticos e legais reflitam a diversidade multicultural dentro de suas sociedades 
e, quando necessário, aprimorem as instituições democráticas para aumentar seu caráter 
participativo.  

Situação dos direitos 
humanos na República 
Popular Democrática da 
Coréia (Coréia do Norte) A/C.3/64/L.35 A/RES/64/175 69 Suécia Não Adotada 

(97/19/65) Absteve-se Adotada 
(99/20/63) Absteve-se

A Assembléia expressou sua profunda preocupação acerca dos relatos de tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes persistentes no país. A preocupação 
também foi manifestada com relação à prática de punições coletivas e à existência de um grande 
número de campos de prisioneiros.  A resolução também mostrou apreensão com a ausência do 
devido processo legal e com as limitações às demandas dos indivíduos de se deslocar livremente 
pelo país e de sair dele, assim como com as punições aos que retornam. A Assembléia apelou 
para que o governo se engaje em atividades de cooperação técnica no campo dos direitos 
humanos com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e 
na Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos15. 

Situação dos Direitos 
Humanos na República 
Islâmica do Irã

A/C.3/64/L.37  A/RES/64/176 69 Canadá Não Adotada 
(74/48/59) Absteve-se Adotada 

(74/49/59) Absteve-se

Por meio da resolução, a Assembléia expressou sua preocupação com as sistemáticas violações 
de direitos humanos no Irã. Foram destacados a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes; o alto índice de execuções realizadas sem a observância de 
garantias internacionalmente reconhecidas; o apedrejamento como método de execução; a 
repressão violenta e a condenação de mulheres que exerciam pacificamente seu direito de 
associação; a contínua discriminação contra mulheres e crianças. O texto expressou ainda uma 
preocupação particular pela reação do governo iraniano após as eleições presidenciais de 12 de 
junho de 2009 e o aumento das violações de direitos humanos que seguiram o pleito.  Foi feito 
um apelo ao governo do Irã para que suas obrigações de direitos humanos sejam respeitadas, 
tanto em sua legislação como na prática. Por fim, a AG solicitou o fim do assédio, intimidação e 
perseguição aos opositores políticos, defensores de direitos humanos e outros que tenham sido 
presos arbitrariamente ou com base em suas posições políticas.
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Direitos humanos e medidas 
coercitivas unilaterais A/C.3/64/L.45 A/RES/64/170 69

Cuba
(em nome do 

NAM)
Não Adotada 

(128/52/0) A favor Adotada 
(132/54/0) A favor

A resolução apelou para que os Estados cessem a adoção ou implementação de quaisquer 
medidas unilaterais que não estejam de acordo com a lei internacional, com a Carta das Nações 
Unidas e com os princípios que regem as relações pacíficas entre os Estados, particularmente 
as medidas de caráter coercitivo. Ela condenou a contínua aplicação e execução unilateral 
por certas potências de medidas coercitivas unilaterais, rejeitando-as, uma vez que seriam 
ferramentas para exercer pressão econômica ou política sobre diversos países, especialmente 
aqueles em desenvolvimento.

Fortalecimento da 
cooperação internacional 
no campo dos direitos 
humanos

A/C.3/64/L.46 A/RES/64/171 69
Cuba

(em nome do 
NAM)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia apelou para que todos os atores internacionais construam uma ordem 
internacional baseada em inclusão, justiça, igualdade, equidade, dignidade humana, 
compreensão mútua e promoção e respeito pela diversidade cultural e pelos direitos humanos 
universais. Além disso, rejeitou todas as doutrinas excludentes baseadas no racismo, na 
discriminação racial, na xenofobia e em intolerâncias relacionadas.  A AG também reafirmou 
que a promoção, proteção e completa realização dos direitos humanos sejam guiadas pelos 
princípios de universalidade, não-seletividade, objetividade e transparência, de maneira 
consistente com os propósitos e princípios estabelecidos pela Carta da ONU.

Direito ao desenvolvimento A/C.3/64/L.47 A/RES/64/172 69
Cuba

(em nome do 
NAM)

Sim Adotada 
(130/22/30) A favor Adotada 

(133/23/30) A favor

A resolução endossou as conclusões e recomendações adotadas por consenso pelo Grupo 
de Trabalho sobre o Direito ao Desenvolvimento do CDH em sua 10ª sessão e solicitou sua 
implementação imediata, completa e efetiva. A AG solicitou que critérios e sub-critérios para 
realização do direito ao desenvolvimento contidos nas recomendações do Grupo de Trabalho 
lidem de forma abrangente com as características essenciais deste direito. 

Distribuição geográfica 
eqüitativa na composição 
dos mecanismos relativos 
a tratados de direitos 
humanos

A/C.3/64/L.48 A/RES/64/173 69
Cuba

(em nome do 
NAM)

Não Adotada 
(125/51/3) A favor Adotada 

(131/53/2) A favor

A resolução reiterou que é preciso considerar a distribuição geográfica equitativa dos membros 
nas eleições dos Comitês de Tratados de direitos humanos, além da representação das 
diferentes formas de civilização e dos principais sistemas legais. A resolução recomendou que, 
ao considerar o possível estabelecimento de uma cota regional para as eleições de membros de 
Comitês de Tratados, procedimentos flexíveis devem abranger certos critérios, incluindo o que 
prevê que cada um dos cinco grupos regionais receba uma cota proporcionalmente equivalente 
ao número de Estados Partes na convenção, tratado ou pacto internacionais em questão.

Direitos humanos e 
diversidade cultural A/C.3/64/L.49 A/RES/64/174 69

Cuba
(em nome do 

NAM)
Não Adotada 

(125/50/4) A favor Adotada 
(126/52/5) A favor

A AG apelou para que todos os atores da cena internacional construam uma ordem internacional 
baseada em inclusão, justiça, igualdade, equidade, dignidade humana, compreensão mútua 
e promoção e respeito pela diversidade cultural e pelos direitos humanos universais. Além 
disso, rejeitou todas as doutrinas excludentes baseadas no racismo, na discriminação racial, na 
xenofobia e em intolerâncias relacionadas.  A AG também instou aos Estados que assegurem que 
seus sistemas políticos e legais reflitam a diversidade multicultural dentro de suas sociedades 
e, quando necessário, aprimorem as instituições democráticas para aumentar seu caráter 
participativo.  

Situação dos direitos 
humanos na República 
Popular Democrática da 
Coréia (Coréia do Norte) A/C.3/64/L.35 A/RES/64/175 69 Suécia Não Adotada 

(97/19/65) Absteve-se Adotada 
(99/20/63) Absteve-se

A Assembléia expressou sua profunda preocupação acerca dos relatos de tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes persistentes no país. A preocupação 
também foi manifestada com relação à prática de punições coletivas e à existência de um grande 
número de campos de prisioneiros.  A resolução também mostrou apreensão com a ausência do 
devido processo legal e com as limitações às demandas dos indivíduos de se deslocar livremente 
pelo país e de sair dele, assim como com as punições aos que retornam. A Assembléia apelou 
para que o governo se engaje em atividades de cooperação técnica no campo dos direitos 
humanos com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e 
na Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos15. 

Situação dos Direitos 
Humanos na República 
Islâmica do Irã

A/C.3/64/L.37  A/RES/64/176 69 Canadá Não Adotada 
(74/48/59) Absteve-se Adotada 

(74/49/59) Absteve-se

Por meio da resolução, a Assembléia expressou sua preocupação com as sistemáticas violações 
de direitos humanos no Irã. Foram destacados a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes; o alto índice de execuções realizadas sem a observância de 
garantias internacionalmente reconhecidas; o apedrejamento como método de execução; a 
repressão violenta e a condenação de mulheres que exerciam pacificamente seu direito de 
associação; a contínua discriminação contra mulheres e crianças. O texto expressou ainda uma 
preocupação particular pela reação do governo iraniano após as eleições presidenciais de 12 de 
junho de 2009 e o aumento das violações de direitos humanos que seguiram o pleito.  Foi feito 
um apelo ao governo do Irã para que suas obrigações de direitos humanos sejam respeitadas, 
tanto em sua legislação como na prática. Por fim, a AG solicitou o fim do assédio, intimidação e 
perseguição aos opositores políticos, defensores de direitos humanos e outros que tenham sido 
presos arbitrariamente ou com base em suas posições políticas.
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Situação dos Direitos 
Humanos em Mianmar A/C.3/64/L.36  A/RES/64/238 69 Suécia Não Adotada 

(92/26/65) Absteve-se Adotada 
(86/23/39) Absteve-se

A resolução condenou as violações sistemáticas dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
do povo neste país. Ela expressou preocupação em relação ao julgamento, condenação e 
sentença contra Aung San Suu Kyi e pediu sua liberação imediata e incondicional. Além 
disso, apelou para que o governo liberte todos os prisioneiros de consciência sem atraso ou 
condicionamentos. Após a liberação, deve haver restauração total de seus direitos políticos e 
que assegure que os passos necessários para a realização de um processo eleitoral livre, justo, 
transparente e inclusivo sejam tomados. O governo foi chamado a promulgar as leis eleitorais 
necessárias para autorizar a participação de todos os eleitores, partidos políticos e outras partes 
interessadas, no processo eleitoral.

Assistência técnica para 
a implementação das 
convenções internacionais 
e protocolos relacionados a 
terrorismo

A/C.3/64/L.2 A/RES/64/177 104 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Com essa resolução, a Assembléia solicitou ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime que ofereça assistência técnica aos Estados Membros, treinando pessoal para utilizar 
mecanismos de cooperação no combate ao terrorismo. A Assembléia apelou para que os Estados 
Membros, em troca, fortaleçam a cooperação internacional concluindo tratados bilaterais e 
multilaterais sobre extradição e assistência mútua legal, dentro da estrutura das convenções 
internacionais e protocolos relacionados ao terrorismo e das resoluções das Nações Unidas que 
sejam relevantes, e de acordo com a lei internacional.

Aperfeiçoamento da 
coordenação de esforços 
contra o tráfico de pessoas

A/C.3/64/L.11/Rev.1 A/RES/64/178 104 Belarus Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia apelou aos Estados Membros que ainda não ratificaram ou aderiram à Convenção 
contra o Crime Organizado Transnacional e o Protocolo para Prevenir, Suprimir a Punir o Tráfico 
de Pessoas, especialmente de Mulheres e Crianças, para que o façam.  Também os instou a 
ratificar ou aderir a outros instrumentos internacionais relevantes, como o Protocolo Facultativo 
à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre a venda de crianças, prostituição infantil e 
pornografia infantil. Além disso, a Assembléia demonstrou sua satisfação com a decisão do 
presidente da 63ª sessão de apontar co-facilitadores para iniciar consultas e de considerar um 
plano de ação contra o tráfico de pessoas. Nesse contexto, reforçou a necessidade da realização 
de consultas abertas e transparentes. 

Fortalecimento do 
Programa das Nações 
Unidas de Prevenção 
do Crime e de Justiça 
Penal, em particular sua 
capacidade de cooperação 
técnica

A/C.3/64/L.12/Rev.1 A/RES/64/179 104 Itália Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG solicitou que o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime finalize o Pacto 
de Santo Domingo e outros programas regionais, assim como o documento do Mecanismo 
Managua para aprovação dos Estados Partes. Apelou-se para que esse Escritório continue 
oferecendo assistência técnica aos Estados Membros para combater a lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terrorismo por meio do Programa Global contra a Lavagem de Dinheiro. Além 
disso, a AG solicitou que o Secretário-Geral convoque, dentro da estrutura do décimo aniversário 
da Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, um encontro especial da Assembléia de 
alto escalão sobre tais crimes e corrupção no segundo semestre de 2010.

Preparativos para o XII 
Congresso das Nações 
Unidas sobre Prevenção do 
Crime e Justiça Penal

A/C.3/64/L.13 A/RES/64/180 104 Brasil - Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O texto da resolução solicitou ao Secretário-Geral que prepare um panorama geral sobre o estado 
atual do crime e da justiça criminal ao redor do mundo para o 12º Congresso, que ocorreu no 
Brasil (Salvador), entre 12 a 19 de abril de 2010. Foi reiterado o pedido para que o Secretário-Geral 
disponibilizasse recursos para assegurar a participação dos países menos desenvolvidos e para 
que auxiliasse a organização de reuniões de organizações não-governamentais e profissionais 
participantes do encontro.

Instituto Africano das 
Nações Unidas para a 
Prevenção do Crime

A/C.3/64/L.14 A/RES/64/181 104
Uganda

(em nome do 
Grupo Africano)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou ao Secretário-Geral que intensifique os esforços para mobilizar todas as 
entidades relevantes do sistema das Nações Unidas para oferecer o suporte financeiro e técnico 
necessários para o Instituto realizar seu mandato. Ela também solicitou ao Secretário-Geral 
a continuar seus esforços para mobilizar os recursos financeiros necessários para manter a 
equipe profissional do Instituto.

Cooperação Internacional 
sobre o Problema Mundial 
das Drogas

A/C.3/64/L.15/Rev.1 A/RES/64/182 105 México Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia adotou a Declaração Política e Plano de Ação sobre Cooperação Internacional 
rumo a uma Estratégia Integrada e Equilibrada para Conter o Problema Mundial das Drogas, 
como adotada no segmento de alto nível da 52ª sessão da Comissão de Drogas Narcóticas, e 
convocou os Estados a implementar os objetivos e metas contidos nela. A Assembléia também 
reconheceu que estratégias de controle sustentável de plantações requerem cooperação 
internacional, baseada no princípio de responsabilidade compartilhada, assim como de uma 
abordagem integrada e equilibrada, e deveria incluir desenvolvimento alternativo, programas de 
desenvolvimento preventivo alternativo e erradicação e medidas de execução da lei, entre outras 
coisas.  
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Situação dos Direitos 
Humanos em Mianmar A/C.3/64/L.36  A/RES/64/238 69 Suécia Não Adotada 

(92/26/65) Absteve-se Adotada 
(86/23/39) Absteve-se

A resolução condenou as violações sistemáticas dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
do povo neste país. Ela expressou preocupação em relação ao julgamento, condenação e 
sentença contra Aung San Suu Kyi e pediu sua liberação imediata e incondicional. Além 
disso, apelou para que o governo liberte todos os prisioneiros de consciência sem atraso ou 
condicionamentos. Após a liberação, deve haver restauração total de seus direitos políticos e 
que assegure que os passos necessários para a realização de um processo eleitoral livre, justo, 
transparente e inclusivo sejam tomados. O governo foi chamado a promulgar as leis eleitorais 
necessárias para autorizar a participação de todos os eleitores, partidos políticos e outras partes 
interessadas, no processo eleitoral.

Assistência técnica para 
a implementação das 
convenções internacionais 
e protocolos relacionados a 
terrorismo

A/C.3/64/L.2 A/RES/64/177 104 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Com essa resolução, a Assembléia solicitou ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime que ofereça assistência técnica aos Estados Membros, treinando pessoal para utilizar 
mecanismos de cooperação no combate ao terrorismo. A Assembléia apelou para que os Estados 
Membros, em troca, fortaleçam a cooperação internacional concluindo tratados bilaterais e 
multilaterais sobre extradição e assistência mútua legal, dentro da estrutura das convenções 
internacionais e protocolos relacionados ao terrorismo e das resoluções das Nações Unidas que 
sejam relevantes, e de acordo com a lei internacional.

Aperfeiçoamento da 
coordenação de esforços 
contra o tráfico de pessoas

A/C.3/64/L.11/Rev.1 A/RES/64/178 104 Belarus Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia apelou aos Estados Membros que ainda não ratificaram ou aderiram à Convenção 
contra o Crime Organizado Transnacional e o Protocolo para Prevenir, Suprimir a Punir o Tráfico 
de Pessoas, especialmente de Mulheres e Crianças, para que o façam.  Também os instou a 
ratificar ou aderir a outros instrumentos internacionais relevantes, como o Protocolo Facultativo 
à Convenção sobre os Direitos da Criança sobre a venda de crianças, prostituição infantil e 
pornografia infantil. Além disso, a Assembléia demonstrou sua satisfação com a decisão do 
presidente da 63ª sessão de apontar co-facilitadores para iniciar consultas e de considerar um 
plano de ação contra o tráfico de pessoas. Nesse contexto, reforçou a necessidade da realização 
de consultas abertas e transparentes. 

Fortalecimento do 
Programa das Nações 
Unidas de Prevenção 
do Crime e de Justiça 
Penal, em particular sua 
capacidade de cooperação 
técnica

A/C.3/64/L.12/Rev.1 A/RES/64/179 104 Itália Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A AG solicitou que o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime finalize o Pacto 
de Santo Domingo e outros programas regionais, assim como o documento do Mecanismo 
Managua para aprovação dos Estados Partes. Apelou-se para que esse Escritório continue 
oferecendo assistência técnica aos Estados Membros para combater a lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terrorismo por meio do Programa Global contra a Lavagem de Dinheiro. Além 
disso, a AG solicitou que o Secretário-Geral convoque, dentro da estrutura do décimo aniversário 
da Convenção contra o Crime Organizado Transnacional, um encontro especial da Assembléia de 
alto escalão sobre tais crimes e corrupção no segundo semestre de 2010.

Preparativos para o XII 
Congresso das Nações 
Unidas sobre Prevenção do 
Crime e Justiça Penal

A/C.3/64/L.13 A/RES/64/180 104 Brasil - Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O texto da resolução solicitou ao Secretário-Geral que prepare um panorama geral sobre o estado 
atual do crime e da justiça criminal ao redor do mundo para o 12º Congresso, que ocorreu no 
Brasil (Salvador), entre 12 a 19 de abril de 2010. Foi reiterado o pedido para que o Secretário-Geral 
disponibilizasse recursos para assegurar a participação dos países menos desenvolvidos e para 
que auxiliasse a organização de reuniões de organizações não-governamentais e profissionais 
participantes do encontro.

Instituto Africano das 
Nações Unidas para a 
Prevenção do Crime

A/C.3/64/L.14 A/RES/64/181 104
Uganda

(em nome do 
Grupo Africano)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou ao Secretário-Geral que intensifique os esforços para mobilizar todas as 
entidades relevantes do sistema das Nações Unidas para oferecer o suporte financeiro e técnico 
necessários para o Instituto realizar seu mandato. Ela também solicitou ao Secretário-Geral 
a continuar seus esforços para mobilizar os recursos financeiros necessários para manter a 
equipe profissional do Instituto.

Cooperação Internacional 
sobre o Problema Mundial 
das Drogas

A/C.3/64/L.15/Rev.1 A/RES/64/182 105 México Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A Assembléia adotou a Declaração Política e Plano de Ação sobre Cooperação Internacional 
rumo a uma Estratégia Integrada e Equilibrada para Conter o Problema Mundial das Drogas, 
como adotada no segmento de alto nível da 52ª sessão da Comissão de Drogas Narcóticas, e 
convocou os Estados a implementar os objetivos e metas contidos nela. A Assembléia também 
reconheceu que estratégias de controle sustentável de plantações requerem cooperação 
internacional, baseada no princípio de responsabilidade compartilhada, assim como de uma 
abordagem integrada e equilibrada, e deveria incluir desenvolvimento alternativo, programas de 
desenvolvimento preventivo alternativo e erradicação e medidas de execução da lei, entre outras 
coisas.  
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2.3 Menção ao Brasil em 
relatórios de relatores especiais 
apresentados na Assembléia Geral 

Apesar dos relatores especiais serem um mecanismo 

do Conselho de Direitos Humanos da ONU, vários deles 

também apresentam relatórios para a Terceira Comissão 

(TC) da Assembléia Geral (AG). Algumas vezes, os relatórios 

tratam de temáticas levemente distintas das abordadas 

no Conselho de Direitos Humanos, mas em geral os 

temas abordados se sobrepõem. 

Segue um resumo não-exaustivo dos relatórios de 

relatores especiais apresentados na AG que mencionaram 

o Brasil: 

Relatório do Relator Especial sobre o Direito à •	

Alimentação – Olivier De Schutter (A/64/170)16 

– Ao tratar do tema dos direitos de propriedade 

intelectual no contexto da criação de novas 

variedades de plantas, o relatório cita o Brasil 

como exemplo de país que decidiu não distribuir 

patentes para tais casos. Segundo o relator, as novas 

variedades de plantas podem ter impacto positivo, 

diminuindo a extensão de terras cultivadas, 

aproveitando solos marginalizados e apresentando 

maiores valores nutricionais. O relator avaliou 

tal decisão positivamente, uma vez que em sua 

opinião, a proteção excessiva dos direitos de 

propriedade dos cultivadores pode bloquear 

a inovação no campo, ao invés de estimulá-la. 

Relatório do Relator Especial sobre Execuções •	

Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias – Philip 

Alston (A/64/187)17 – O relatório, cujo tema é 

execuções sumárias por grupos de extermínio, cita o 

Brasil várias vezes como um dos países no qual essa 

prática tem se disseminado. Segundo o documento, 

o assassinato de supostos criminosos por civis (que 

assumem a posição de justiceiros) tem sido cada 

vez mais documentado no Brasil. As vítimas de tais 

atos seriam em sua maioria homens jovens e pobres 

acusados de crimes como roubo. O relator assinalou 

a importância de que todos os acusados tenham 

direito a um julgamento justo e que não sejam 

sentenciados ou punidos antes da conclusão deste.  

Relatório da Relatora Especial sobre Moradia •	

Adequada como Componente do Direito a 

uma Condição de Vida Adequada e para a Não-

Discriminação neste Contexto – Raquel Rolnik 

(A/64/255)18 – Em seu relatório, que discutia o 

impacto da questão da mudança climática no direito 

à moradia, Raquel Rolnik faz algumas menções ao 

Brasil, citando o furacão que atingiu a costa brasileira 

em 2004 como um dos inúmeros desastres naturais 

ocorridos no período. O Brasil ainda é apontado 

como exemplo de país com alta concentração 

de moradores pobres em áreas urbanas de risco, 

sujeitos a inundações e deslizamentos de terra. 

Relatório da Especialista Independente sobre •	

Direitos Humanos e Pobreza Extrema – Maria 

Magdalena Sepúlveda Carmona (A/64/279)19  

– A relatora faz uma breve menção ao Brasil 

no relatório que abordou o impacto da crise 

econômica e financeira global no combate à 

extrema pobreza. Ressaltando a necessidade dos 

países incluírem medidas de proteção social em 

seus pacotes de recuperação econômica, a relatora 

citou o exemplo do Brasil, que teria incluído, em 

seu pacote, medidas para estender benefícios 

relacionados ao desemprego. 
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Capítulo 3

O Brasil no 

Conselho de 
Direitos Humanos da ONU

O Conselho de Direitos Humanos (CDH) é o principal órgão da ONU 

para tratar de questões de direitos humanos pelo mundo. Além da 

realização de sessões regulares e especiais, o Conselho conta com outros 

mecanismos para a realização de seu mandato, destacando-se: (a) os 

procedimentos especiais, compostos por especialistas independentes 

que monitoram violações de direitos humanos em determinados países 

ou com relação a temas específicos, e (b) a Revisão Periódica Universal, 

pela qual todos os Estados Membros da ONU têm sua situação de direitos 

humanos revisada em ciclos de quatro anos.

Em 2009, o Conselho de Direitos Humanos realizou três sessões regulares 

(11ª, 12ª e 13ª sessões, em março, junho e setembro) e quatro sessões 

especiais (9ª, 10ª, 11ª em janeiro, fevereiro e maio). 

SISTEMA ExTRACONVENCIONAL
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Em 2009, a visita ao Brasil do Presidente do Conselho 

de Direitos Humanos, o embaixador nigeriano Martin 

Uhomoibhi, e a presença do Presidente Lula na 11ª 

sessão do Conselho de Direitos Humanos são alguns dos 

destaques desse capítulo. Ademais, o Brasil participou das 

sessões regulares e especiais do Conselho, como um dos 47 

Estados que o compõem, e foi um dos co-patrocinadores 

de duas, das quatro sessões especiais realizadas em 

2009. Das propostas de resolução, decisão, emendas, 

pronunciamentos do presidente do CDH e moções 

consideradas nas sessões regulares e especiais, o Brasil 

se posicionou favoravelmente em relação a 24, absteve-

se em 5, foi contrário a apenas 1 das propostas e aderiu 

ao consenso em 106 casos. Além disso, introduziu 5 das 

propostas levadas à votação e co-patrocinou 36. O Brasil 

também participou da Revisão Periódica Universal de 48 

países, fazendo comentários, perguntas e recomendações 

aos países revisados.  

Vale ainda destacar que, no período coberto por este 

Anuário, três relatores especiais apresentaram relatórios 

sobre visitas realizadas ao Brasil: Olivier De Schutter, Relator 

Especial sobre o Direito à Alimentação; James Anaya, 

Relator Especial sobre a Situação dos Direitos Humanos 

e Liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas; Philip 

Alston, Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, 

Sumárias ou Arbitrárias. Foram ainda apresentados 

relatórios ao CDH por nove relatores especiais, contendo 

comunicações enviadas ao governo brasileiro a partir de 

denúncias recebidas por estes. Em 2009, o Brasil apoiou 

todas as resoluções que criavam ou estendiam mandatos 

de relatores especiais, com uma exceção: absteve-se na 

resolução “Situação de Direitos Humanos na República 

Popular Democrática da Coréia” que previa a extensão por 

um ano do mandato do Relator Especial sobre a Situação 

de Direitos Humanos na República Democrática Popular 

da Coréia (Coréia do Norte), criado em 2004.

3.1 Visita do Presidente do Conselho 
de Direitos Humanos ao Brasil

A convite do governo brasileiro, o Presidente do 

Conselho de Direitos Humanos na época, o embaixador 

nigeriano Martin Uhomoibhi, visitou o Brasil em 

abril de 2009. As informações referentes à visita aqui 

indicadas foram retiradas do relatório A/HRC/11/CRP.41, 

apresentadas pelo Presidente do CDH na 11ª sessão do 

Conselho (junho de 2009).

A visita iniciou-se na cidade de Manaus, onde o 

Presidente do CDH encontrou o presidente Lula e 

participou de uma série de eventos oficiais do governo. 

Além do presidente Lula, Uhomoibhi encontrou em 

Manaus os ministros Paulo Vannuchi (SDH) e Guilherme 

Cassel (Desenvolvimento Agrário), os secretários André 

Lázaro (Secretaria da Educação Continuada), Marcia 

Mazzoli (Ministério da Saúde) e Izabella Teixeira 

(Ministério do Meio Ambiente), o Corregedor Nacional 

de Justiça, Gilson Dipp, e a deputada do Amapá Dalva 

Figueiredo. Em Manaus, Uhomoibhi visitou o Lar 

Azemor Gonçalves Pinheiro, centro especializado no 

tratamento da hanseníase e participou de um evento 

da campanha “Compromisso mais Amazônia pela 

Cidadania”, destinada a combater a falta de registros 

oficiais, especialmente na região Norte do país.  Na 

oportunidade, Uhomoibhi estendeu convite ao 

Presidente Lula para que comparecesse a uma sessão 

do Conselho. Este convite foi honrado, uma vez que o 

presidente brasileiro participou da sessão seguinte do 

órgão. A participação de Lula no CDH é apresentada na 

próxima seção deste Anuário. 

Em Brasília, o presidente do CDH reuniu-se com 

autoridades brasileiras e teve a oportunidade de 

descrever o trabalho do Conselho e propor meios de 

cooperação com o órgão, além de proferir uma palestra 

no Instituto Rio Branco sobre o órgão que presidia. 

Ainda na capital federal, Uhomoibhi encontrou-se 

com representante da Conectas Direitos Humanos, que 

tratou de questões como execuções sumárias e outras 

violações que persistem no Brasil.

O presidente então seguiu para o Rio de Janeiro onde 

se reuniu com o governador Sérgio Cabral e vários 

secretários de estado. Na favela da Maré, Uhomoibhi 

visitou a organização Viva Rio, onde conheceu alguns 

projetos desenvolvidos pela organização; além disso, 

AConteCeu em 2009: 
Visita do Presidente do CDH ao Brasil

O Presidente do Conselho de Direitos Humanos visitou 

o Brasil nos dias 27 a 29 de abril de 2009 e passou 

por Manaus, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Ele 

se encontrou com o Presidente Lula, com diversos 

ministros e autoridades dos estados visitados, visitou 

projetos sociais e se reuniu com alguns membros da 

sociedade civil. 
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participou de uma reunião promovida pela ONG Justiça 

Global com vítimas da violência policial na favela. 

Durante o encontro, além de ouvir testemunhos a 

respeito das execuções arbitrárias, realizadas apenas 

algumas semanas antes, e do clima de total insegurança 

na favela, o presidente recebeu documentação extensiva 

acerca do tema. 

Por fim, Uhomoibhi seguiu para Salvador, onde além de 

se reunir com autoridades do estado, como o governador 

Jacques Wagner, ele teve a oportunidade de conhecer 

as iniciativas sociais do grupo Olodum. Em Salvador 

ele teve contato com o projeto “Água para Todos”, 

destinado a expandir o acesso à água e ao saneamento 

básico no estado baiano – recomendou a leitura dos 

relatórios da Especialista Independente sobre Questões 

Relacionadas ao Acesso à Água e Saneamento.

Em seu relatório final sobre a visita, o Presidente do 

CDH avaliou positivamente a experiência. De uma 

forma mais geral, defendeu a realização de visitas por 

parte do presidente do CDH, não só para manter em 

perspectiva as situações no terreno, mas principalmente 

pela oportunidade de apresentar o trabalho do 

Conselho para autoridades nacionais que, em muitos 

casos, desconhecem o órgão. 

Em relação à situação de direitos humanos no Brasil, 

Uhomoibhi registrou em seu relatório algumas 

experiências, desafios e práticas no país. Os seguintes 

temas foram abordados: combate à extrema pobreza e 

fome; falta de registro civil de cidadãos; acesso à água; 

acesso à saúde; hanseníase; educação em direitos 

humanos e violência urbana. 

A cooperação internacional para promoção de direitos 

humanos teve destaque durante a visita. Sobre o 

assunto, o embaixador nigeriano afirmou que “o 

Brasil tem muita experiência para compartilhar, 

exemplificada por sua luta contra a extrema pobreza 

e a fome, combatendo o HIV/AIDS e fortalecendo a 

cooperação Sul-Sul em direitos humanos”2 .  

3.2 Participação do Presidente Lula 
em sessão do Conselho de Direitos 
Humanos

O Presidente Luis Inácio Lula da Silva discursou durante a 

11ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Esta foi sua 

primeira visita ao órgão e aconteceu após o Presidente do 

Conselho na época, o embaixador nigeriano Uhomoibhi, 

ter visitado o Brasil e ter feito um convite especial ao 

presidente brasileiro para que participasse de uma sessão 

do órgão. Conectas publicou uma nota pública acerca da 

visita do presidente Lula ao CDH, que pode ser lida na 

íntegra no Anexo II desse Anuário.

AConteCeu em 2009: 
Presidente Lula participa de sessão do CDH

Lula esteve na 11ª sessão do órgão. Na ocasião, 

discursou acerca da importância do órgão, dos 

desafios para promoção dos direitos humanos, 

especialmente em um contexto de crise econômica, 

e do esforço brasileiro no sentido de reforçar a 

importância do Conselho. 

Segue abaixo a íntegra do discurso do Presidente Lula 

proferido à plenária do Conselho de Direitos Humanos3.

Discurso do Presidente da República Federativa do 

Brasil durante a 11ª sessão regular do Conselho de 

Direitos Humanos da ONU (Genebra, 15/06/2009)

Senhoras e senhores,

É com grande satisfação que me dirijo ao Conselho de 

Direitos Humanos. 

Gostaria de cumprimentar a Alta Comissária, Navanethem 

Pillay. O histórico da vida de Pillay é a maior prova de seu 

comprometimento com a causa dos direitos humanos. 

Em abril último, sua contribuição foi fundamental para o 

sucesso da Conferência de Revisão de Durban. 

Senhor Presidente, tive a grande satisfação de recebê-lo em 

recente visita ao Brasil durante a assinatura, em Manaus, do 

compromisso “Mais Amazônia pela Cidadania”. Permita-me 

expressar a satisfação do governo brasileiro com o sucesso 

da primeira presidência africana do Conselho de Direitos 

Humanos sob sua sábia liderança. Ao longo de seu mandato, 

este Conselho fortaleceu-se em sua vocação para o diálogo, 

em seu compromisso com a universalidade de seus temas.

Senhor Presidente,

De certo modo, a luta pelos direitos humanos se confunde 
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com a minha trajetória pessoal e política. Fui trabalhador 

infantil, conheci a exclusão social que aflige milhões de 

homens, mulheres e crianças em todo mundo, sobretudo 

nos países em desenvolvimento. Convivi com as restrições 

da liberdade de associação durante o regime autoritário 

no meu país. Tendo experimentado a ausência de direitos, 

fiz da promoção e da proteção dos direitos humanos, um 

objetivo central de meu governo. 

Lembro que no dia da minha posse em 2003, mantive 

uma excelente reunião com Sérgio Vieira de Mello, então 

Alto Comissário para os Direitos Humanos. Em sua curta 

e marcante gestão, Vieira de Mello defendeu um enfoque 

abrangente e equilibrado, que leva em consideração 

os princípios de universalidade, interdependência e 

indivisibilidade dos direitos humanos. A figura de Sérgio 

Vieira de Mello estará para sempre associada aos mais 

altos valores defendidos pelas Nações Unidas. 

Senhor Presidente,

Sabemos que o tratamento dos direitos humanos é um dos 

principais desafios do sistema multilateral. A criação deste 

Conselho, para a qual o Brasil tanto contribuiu, representou 

avanço importante. Reflete a necessidade de substituir 

a dinâmica contraproducente de tempos passados por 

um ambiente de cooperação e convencimento. Um de 

seus instrumentos inovadores é o Mecanismo de Revisão 

Periódica Universal. Ao garantir avaliação abrangente e 

transparente da situação de direitos humanos em todos 

os membros da ONU, o Mecanismo tornou o sistema mais 

racional e mais equilibrado. 

O Brasil se orgulha de ter sido um dos primeiros países a 

apresentar seu relatório nesse novo modelo. O Conselho 

está mais apto a responder prontamente a situações 

que merecem atenção especial e urgente da comunidade 

internacional. Estou certo de que a maior ênfase na 

cooperação produzirá resultados tangíveis. Uma agenda 

positiva é mais eficaz para melhorar as condições de 

vida da população afetada e prevenir novas e sistêmicas 

violações de direitos humanos.

Agradeço a forte aprovação deste Conselho à proposta 

brasileira sobre Metas Voluntárias em Direitos Humanos, 

como parte das comemorações dos 60 anos da Declaração 

Universal de 1948. Este documento é importante para a 

conjugação entre igualdade e liberdade em cada país, 

indispensável à conquista da paz entre os povos.

É fundamental estender a mão a governos nacionais e 

atraí-los para colaborar com a comunidade internacional 

de forma aberta e receptiva. Governos acuados tendem 

ao isolamento e ao radicalismo. Não interessa a ninguém 

um ambiente que incentiva o rancor e alimenta a 

intransigência. Este Conselho deve buscar no diálogo, e 

não na imposição, o caminho para fazer avançar a causa 

dos direitos humanos.

O Brasil trabalha para que este Conselho se afirme 

como uma instância universal, objetiva e cooperativa, 

à qual todos - governos, sociedade civil, indivíduos - 

possam recorrer para garantir que os direitos humanos 

sejam plenamente respeitados em todos os países. A 

universalidade só tem consistência quando incorpora 

a diversidade e a pluralidade, respeitando diferentes 

costumes, tradições, visões científicas, racionalidades, 

crenças e pensamentos políticos. 

Senhor Presidente,

A realização dos direitos econômicos, sociais e culturais 

não é apenas essencial para garantir um padrão de vida 

digno a todos. Ela é, sobretudo, importante para preservar 

direitos civis e políticos, para consolidar o Estado de Direito 

e para construir sociedades democráticas justas e prósperas. 

Acredito que o exemplo é a melhor forma de persuasão. É 

preciso passar das palavras às ações concretas. O Brasil 

investe na cooperação Sul-Sul como forma de promover os 

direitos humanos.

Em diversas regiões do continente africano, prestamos 

cooperação técnica na área de pesquisa agrícola com 

vistas a promover o direito à alimentação. Na área da 

saúde, estamos participando dos esforços para ampliar o 

acesso a medicamentos para Aids, por meio da construção 

de fábrica de antirretrovirais em Moçambique. 

No Haiti, emprestamos um novo significado às operações de 

paz da ONU ao demonstrar que, para se obter a verdadeira 

paz, não basta combater a violência pela força das 

armas: deve-se, ao contrário, promover o desenvolvimento 

econômico e, com ele, a inclusão e justiça social. Na 

Palestina, além de importante contribuição financeira, 

estamos implementando, juntamente com a África do Sul e 

com a Índia, projeto de inclusão social em Ramalá. 

Quero fazer um apelo à paz. Junto-me a outras vozes 

que vêm proclamando mudanças no Oriente Médio. Não 
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podemos desperdiçar os novos ventos de mudanças.

Senhor Presidente,

Em momento de crise econômica mundial como a que 

vivemos precisamos, mais do que nunca, unir esforços. 

A atenção aos direitos humanos é parte indispensável de 

qualquer estratégia para superar os efeitos da crise mundial 

que eclodiu em setembro de 2008. Foi esse o espírito 

que animou o Brasil, juntamente com os companheiros 

africanos e com a Rússia, Índia e China, a promover Sessão 

Especial do Conselho sobre a dimensão humana da atual 

crise econômica e financeira.

No Brasil, a consolidação da democracia e a consagração 

dos direitos humanos avançam com o esforço do governo e 

a determinação da nossa sociedade. Desde 2003 definimos 

uma moldura institucional para tratar do tema dentro 

do governo. Conferimos status ministerial à Secretaria de 

Direitos Humanos, à Secretaria da Promoção da Igualdade 

Racial e à Secretaria de Políticas para as Mulheres.

Adotamos políticas econômicas e financeiras responsáveis, 

sem comprometer os investimentos na área social. O 

programa Fome Zero, por meio do Bolsa Família, assegura 

alimentação regular e adequada e já atinge 11 milhões de 

famílias pobres no Brasil. Ao longo dos últimos seis anos e 

meio, nos esforçamos para garantir emprego e renda para 

as pessoas. Reduzimos a desigualdade, diminuindo pela 

metade a pobreza extrema. Dez milhões de brasileiros 

saíram da miséria, 20 milhões migraram para a classe 

média. O salário mínimo real cresceu 65%. Criamos mais 

de 10 milhões de empregos formais. Foram medidas 

importantes e essenciais, mas ainda insuficientes para 

saldar o legado de desigualdades no meu país. Temos 

muito caminho pela frente.

Assinarei, em breve, um decreto presidencial instituindo o 

3º Programa Nacional de Direitos Humanos, que o Brasil 

introduziu já em 1996, atendendo às recomendações 

da Conferência de Viena de 1993. A terceira edição 

do Programa se baseia nas resoluções de uma ampla 

conferência nacional concluída em Brasília, em dezembro 

passado, envolvendo a participação direta de milhares de 

cidadãos. Incorpora, também, propostas aprovadas em 

50 conferências nacionais que meu governo promoveu 

desde 2003, somando 4 milhões de pessoas num debate 

democrático sobre as políticas públicas que concretizam 

direitos humanos: da saúde à educação profissional, 

da diversidade sexual à segurança alimentar, do 

desenvolvimento agrário à proteção do meio ambiente.

Senhor Presidente,

Como governante de um país em desenvolvimento, espero 

que dessa crise possa emergir uma ordem internacional que 

recompense a produção e não a especulação, que respeite 

padrões ambientalmente viáveis, que faça do comércio 

internacional um instrumento do desenvolvimento, 

que apóie os esforços para combater a pobreza e os 

desequilíbrios que maculam o mundo hoje.

A crise financeira, que nasceu da desregulação das 

economias mais ricas, não será pretexto para incentivar 

o descumprimento das obrigações de cada Estado com a 

promoção e proteção dos direitos humanos. Tampouco 

deve conduzir a que sejam descumpridos compromissos 

com os mais necessitados.

O Congresso brasileiro acaba de aprovar, por iniciativa do 

Executivo, legislação que regulariza a situação de centenas 

de milhares de migrantes no País. O Brasil foi e continuará 

a ser um país aberto e solidário aos trabalhadores 

migrantes e suas famílias.

Apesar do empenho da comunidade internacional 

em eliminar todas as formas de intolerância, nossas 

sociedades continuam a testemunhar os flagelos causados 

pela discriminação.

Há menos de dois meses, na Conferência de Revisão de 

Durban, reafirmamos nosso compromisso coletivo de 

combater o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e 

as formas correlatas de intolerância. Agora é preciso zelar 

pelo cumprimento dessas promessas. Não pode haver 

respeito integral aos direitos humanos em um mundo 

onde é crescente a desigualdade entre pessoas e entre 

nações. A reforma das instituições internacionais, com 

maior participação dos países em desenvolvimento em 

suas decisões, é essencial para assegurar uma governança 

mais justa e eficaz.

O mais importante é garantir que a dignidade dos 

seres humanos esteja sempre no centro das atenções 

e preocupações da comunidade internacional. Tenho 

certeza de que, com esse enfoque, será muito mais fácil 

promover uma cultura de respeito aos direitos humanos 

em todo o mundo.
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Garantir e promover a paz é a razão de existir das Nações 

Unidas. Não haverá paz no mundo enquanto persistirem 

injustiças, desigualdades e intolerância. A tolerância está 

na base da verdadeira paz e concórdia, é a base para a 

efetiva realização de todos os direitos humanos. Uma das 

maiores conquistas dos direitos humanos é a democracia, é 

a convivência democrática na diversidade. Ninguém precisa 

falar a mesma língua, ninguém precisa ter a mesma cor. 

Não precisam ter as mesmas idéias ou credos. Precisamos, 

sim, é de ter a grandeza de sentar em torno de uma mesa, 

discutir nossas propostas e fazer avançar nossas ideias.

Senhor Presidente, amigos e amigas aqui presentes, Alta 

Comissária,

Eu queria dizer a vocês que é exatamente no lugar em 

que se discute direitos humanos que nós precisaríamos 

fazer uma discussão sobre a crise econômica mundial, 

suas causas e seus efeitos. O que nós estamos percebendo 

é que, em vez de os países pobres ficarem reclamando dos 

efeitos da crise, nós temos a oportunidade, pela primeira 

vez de, junto com os países ricos, debatermos a crise com 

profundidade, as suas causas, os seus efeitos e as soluções 

para que a crise não repercuta mais fortemente na parte 

mais pobre da humanidade. 

Essa crise traz um efeito perverso, sobretudo quando 

os imigrantes - sobretudo os pobres africanos, latino-

americanos, asiáticos - que transitam pelo mundo à procura 

de oportunidade de trabalho, começam a ser enxergados 

como responsáveis por ocupar um lugar das pessoas filhas 

dos países. Como disse em meu documento, no Brasil nós 

acabamos de legalizar centenas de milhares de imigrantes que 

viviam ilegalmente no país, para dar uma resposta, para dar 

um sinal aos preconceituosos, àqueles que imediatamente 

querem encontrar os responsáveis pela sua própria desgraça, 

pelo seu desemprego. E não são os imigrantes os responsáveis 

pela crise, não são os pobres do mundo [os] responsáveis pela 

crise. Os responsáveis pela crise são os mesmos que durante 

séculos sabiam como ensinar a administrar os Estados. 

Sabiam ter ingerência nos Estados pobres da América Latina 

e da África. E esses mesmos senhores, que sabiam de tudo há 

algum tempo, hoje não sabem mais nada. Não conseguem 

explicar como davam tantos palpites sobre as políticas dos 

países pobres e que não têm sequer uma palavra para 

analisar a crise dos países ricos.

Este é um momento em que os países pobres precisam 

fazer valer a soberania dos seus Estados. Os países não são 

respeitados porque são ricos. Os países não são respeitados 

porque têm alta tecnologia. Os países não são respeitados 

apenas porque têm um grande sistema de defesa. Os 

países são respeitados quando seus dirigentes se respeitam. 

Os países são respeitados quando seus dirigentes falam 

exatamente aquilo que o povo deseja que eles falem. Não 

existe, na história da humanidade, nenhum interlocutor 

que respeite outro interlocutor que não se respeita.

A discussão econômica, neste momento, embora eu faça 

parte do G-20, exige a participação de todos os países 

do mundo. Disse ao secretário Ban Ki-Moon que a ONU 

deveria trazer para dentro das Nações Unidas o debate 

sobre as questões econômicas, para que pudéssemos ouvir o 

presidente Obama, para que pudéssemos ouvir o presidente 

Hu Jintao, mas que também pudéssemos ouvir os países 

menores do mundo. Porque, de forma direta ou indireta, 

todos estão sofrendo a consequência da irresponsabilidade 

de um sistema financeiro desregulado e que durante tanto 

tempo viveu da especulação e não da produção.

Nós não temos um momento mais importante do que este. 

Falo a vocês com a convicção de um país que foi o último 

a entrar na crise e será o primeiro a entrar [sair] na [da] 

crise, mas que estava vivendo um momento excepcional, 

como todos os países. A África está consolidando a sua 

democracia, na América Latina estamos consolidando a 

nossa democracia. E nós temos clareza que os princípios 

elementares dos direitos humanos são o direito de a pessoa 

levantar de manhã e tomar um café, almoçar, jantar, ter 

acesso à cultura, ter acesso à educação. Não é mais aquele 

tempo em que direitos humanos eram apenas o direito de 

nós gritarmos que queríamos comida.

Hoje, nós não queremos gritar. Nós queremos comer, 

queremos estudar, e queremos que o bolo da riqueza 

produzida no mundo seja distribuído de forma mais 

justa, mais solidária, para que a gente possa concretizar, 

definitivamente, os direitos humanos no planeta Terra.

Muito obrigado

3.3 Posições do Brasil em 2009 
(sessões regulares e especiais)

Nesta seção serão apresentadas as posições do Brasil 

no Conselho de Direitos Humanos da ONU (CDH), em 

2009, com relação às propostas de resoluções, emendas, 

moções e decisões submetidas ao processo de aprovação 
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nas sessões regulares e especiais. Os pronunciamentos 

do Presidente do CDH (president statements) também 

foram incluídos nesta sistematização.

  metodologia

As posições do Brasil diante das propostas consideradas 

no Conselho de Direitos Humanos em 2009 foram 

levantadas a partir de fontes primárias da ONU, quais 

sejam, os relatórios de sessões regulares e especiais 

elaborados pelo próprio órgão4. Estes relatórios 

também contêm, na íntegra, os textos das resoluções 

e decisões aprovadas pelo Conselho. Outras fontes 

da ONU também foram consultadas para verificação, 

como os comunicados de imprensa oficiais5 e a página 

de Extranet6 do Conselho - sobretudo para acesso ao 

conteúdo das propostas que foram rejeitadas e por isso 

não estão no relatório das sessões7. 

A partir deste levantamento, foi elaborada uma tabela 

contendo as informações referentes às posições 

brasileiras. Nela, para cada proposta considerada pelo 

Conselho (resolução, emenda, decisão ou pronunciamento 

do Presidente), constam as seguintes colunas: 

(I) título da proposta 

A tradução livre ao português foi feita a partir dos 

títulos oficiais em inglês. 

(II) código

Cada proposta recebe um código exclusivo, 

contendo:

a) indicação do âmbito no qual foi apresentada - 

A/HRC, demonstrando que a proposta foi feita no 

Conselho de Direitos Humanos da ONU; 

b) tipo de proposta - RES para resolução, DEC para 

decisão, PRST para pronunciamento do Presidente8, 

e S para resoluções emanadas de sessões especiais; 

c) número da sessão na qual foi apresentada; 

d) numeração da proposta.

(III) sessão na qual foi apresentada 

Em 2009, foram realizadas as 10ª, 11ª e 12ª sessões 

regulares e a 9ª, 10ª, 11ª e 12ª sessões especiais do 

Conselho.

(IV) item da agenda sob o qual foi apresentada

A agenda do CDH é composta por dez itens 

(detalhados no Capítulo 1 deste Anuário, sub-item 

“Conselho de Direitos Humanos”). As propostas 

apresentadas nas sessões especiais não requerem 

indicação do item.

(V) país que introduziu a proposta

 As propostas no Conselho só podem ser introduzidas 

por um Estado (membro ou observador) ou pelo 

Presidente do órgão. A apresentação de uma 

proposta pode ser feita individualmente pelo 

seu Estado patrocinador9 ou por ele em nome de 

um grupo regional ou de outro cunho (ex: União 

Européia, Grupo Asiático, OCI - Organização da 

Conferência Islâmica ou NAM - Movimento dos 

não-alinhados, entre outros). Esta informação está 

contida nos relatórios de cada sessão.

(VI) indicação se houve co-patrocínio do Brasil

Quando uma proposta é introduzida no CDH, os 

Estados que desejarem podem se inscrever como 

co-patrocinadores. A lista dos co-patrocinadores 

de cada proposta consta no relatório produzido 

pelo Conselho para cada sessão. Foram indicados 

aqui apenas os casos em que o Brasil aparece 

nominalmente nesta lista. Vale lembrar, como 

indicado acima, que um Estado pode introduzir 

uma proposta em nome de um grupo. 

(VII) resultado no processo de aprovação pelo CDH 

As propostas podem ser aprovadas por consenso, 

o que acontece na maioria dos casos, ou serem 

levadas ao processo de votação. Uma vez votadas, 

elas são rejeitadas ou aprovadas por maioria dos 

votos válidos. Segundo os padrões das Nações 

Unidas, o resultado final de uma votação é 

apresentado na seguinte ordem: número de votos a 

favor da aprovação da resolução / número de votos 

contra essa aprovação / número de abstenções. 

Nas tabelas abaixo, adotamos esse mesmo padrão 

seqüencial. Por exemplo, para uma resolução 

que tenha sido aprovada após receber 30 votos a 

favor, 5 contra e ter contato com 12 abstenções seu 

resultado será apresentado como (30/5/12). Esse 

padrão não inclui o número de Estados que não 

compareceram à votação. A informação sobre o 

resultado de aprovação de cada proposta também 

está contida nos relatórios de cada sessão.

(VIII) voto do Brasil em cada caso

O Brasil, por ser membro do Conselho, participou 
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das votações e teve que optar por uma das 

seguintes posições: votar a favor, contra, abster-se 

ou se ausentar. Nos casos em que a proposta foi 

aprovada sem votação, é indicado nesta coluna 

que o Brasil aderiu ao consenso. A lista de países 

e seus respectivos votos, incluindo os do Brasil, é 

apresentada nos relatórios de cada sessão do CDH.

(IX) resumo do conteúdo da resolução 

Os resumos das propostas foram traduzidos 

não-oficialmente do inglês a partir das notas de 

imprensa divulgadas pelo Alto Comissariado da 

ONU. Não há pretensão de apresentar de forma 

exaustiva o conteúdo de cada proposta. Seus 

textos, na íntegra, estão nos relatórios de trabalho 

do Conselho10.

AConteCeu em 2009: 
Brasil co-patrocinou duas sessões especiais do CDH

O Brasil co-patrocinou o pedido para a realização 

de duas, das quatro sessões especiais realizadas em 

2009. Foram co-patrocinadas pelo Brasil as sessões 

sobre os Territórios Palestinos Ocupados e sobre 

o impacto da crise econômica na realização dos 

direitos humanos.

O BRASIL NO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS EM 2009
9ª, 10ª, 11ª e 12ª Sessões Especiais  

Propostas introduzidas Propostas co-patrocinadas Adesões ao consenso11 votos a favor votos contra Abstenções

1
(resolução)

1
(resolução)

1
(decisão)

4
(resoluções) 0

1
(moção de  
não-ação)

A apresentação dos votos segue uma ordem cronológica, 

separando as sessões regulares das sessões especiais. 

Em cada sessão, as propostas são apresentadas 

seguindo a ordem dos itens da agenda do Conselho. 

Dentro de cada item, as diferentes propostas aparecem 

em ordem crescente de acordo com a numeração que 

consta em seu código. 

 Posições do Brasil nas sessões especiais do Conselho de Direitos Humanos

Proposta introduzida pelo Brasil: O impacto da crise econômica e financeira global na realização universal e no gozo 

efetivo dos direitos humanos (A/HRC/S-10/1), em conjunto com Egito

Proposta co-patrocinada pelo Brasil: A situação de direitos humanos no Sri Lanka

Brasil aderiu ao consenso: Decisão sobre resolução “A situação dos direitos humanos nos Territórios Ocupados da 

Palestina, incluindo Jerusalém Oriental” (A/HRC/ S-12/101)

Brasil votou a favor: As graves violações dos Direitos Humanos nos Territórios Ocupados da Palestina, incluindo as recentes 

agressões ocorridas na Faixa de Gaza ocupada (S-9/1), O impacto da crise econômica e financeira global na realização 

universal e no gozo efetivo dos direitos humanos (S-10/1), A situação dos Direitos Humanos nos Territórios Ocupados da 

Palestina e em Jerusalém Oriental (S-12/1), A situação dos Direitos Humanos no Sri Lanka (S-11/1)

Brasil absteve-se: Moção de não-ação sobre emenda apresentada pela Alemanha (em nome da União Européia) à resolução 

“A situação dos direitos humanos no Sri Lanka”
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O BRASIL NO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS EM 2009
7ª, 8ª, e 9ª Sessões Regulares 

Propostas introduzidas Propostas 
co-patrocinadas

Adesões ao 
consenso11 votos a favor votos 

contra Abstenções

5
(resoluções)

35
(34 resoluções 

e 1 decisão)

105
(54 resoluções e 

51 decisões)

20
(em 16 resoluções, 1 emenda, 
1 decisão, 1 moção e 1 votação 

de parágrafo)

1
(decisão)

4
(em 3 resoluções 

e 1 emenda)

  Posições do Brasil nas sessões regulares do Conselho de Direitos Humanos

O quadro abaixo traz uma síntese quantitativa dos votos e iniciativas do Brasil nas sessões regulares do CDH em 2009:

Lista de propostas introduzidas ou co-patrocinadas pelo Brasil

Propostas introduzidas pelo Brasil: Projeto de Diretrizes da ONU sobre Cuidados Alternativos para Crianças Privadas  de 

Cuidados Parentais (A/HRC/RES/10/8), Diretrizes da ONU sobre Cuidados Alternativos para Crianças Privadas de Cuidados 

Parentais (A/HRC/RES/11/7), Acesso a medicamento no contexto do direito de todos ao desfrute do mais alto nível possível 

de saúde física e mental (A/HRC/RES/12/24), A proteção dos direitos humanos no contexto do vírus da Imunodeficiência 

(HIV) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (A/HRC/RES/12/27) e Acompanhamento da 10ª sessão especial do 

CDH sobre o impacto da crise econômica e financeira global na realização universal e no gozo efetivo dos direitos humanos 

(A/HRC/RES/12/28).

Propostas co-patrocinadas pelo Brasil: Direitos Humanos na administração de justiça, em particular da justiça juvenil (A/

HRC/RES/10/2), Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos (A/HRC/RES/10/3), Direitos humanos das pessoas 

com deficiência: Estruturas nacionais para promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência (A/

HRC/RES/10/7), Detenção arbitrária (A/HRC/RES/10/9), Desaparecimentos forçados ou involuntários (A/HRC/RES/10/10), 

Direito à alimentação (A/HRC/RES/10/12), Implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança e seus Protocolos 

Facultativos (A/HRC/RES/10/14), Proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no combate ao terrorismo 

(A/HRC/RES/10/15), Genética forense e direitos humanos (A/HRC/RES/10/26), Declaração das Nações Unidas sobre Educação 

e Formação em Direitos Humanos (A/HRC/RES/10/28), O Fórum Social, (A/HRC/RES/10/29), Grupo de Trabalho (Open-ended 

Working Group) sobre o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança que estabelece um procedimento de 

comunicações (A/HRC/RES/11/1), Aceleração de esforços para eliminar todas as formas de violência contra a mulher (A/HRC/

RES/11/2), Tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças (A/HRC/RES/11/3), Direito à educação: acompanhamento 

da resolução 8/4 do CDH (A/HRC/RES/11/6), Mortalidade e morbidez maternas por causas que podem ser prevenidas e 

direitos humanos (A/HRC/RES/11/8), Os direitos humanos de migrantes em centros de detenção (A/HRC/RES/11/9), Grupo 

de Trabalho (Open-ended Working Group) sobre revisão do Conselho de Direitos Humanos e seu funcionamento (A/HRC/

RES/12/1), Cooperação no campo dos direitos humanos com as Nações Unidas e seus representantes e mecanismos (A/

HRC/RES/12/2), Independência e imparcialidade dos juízes, jurados e assessores e independência dos advogados (A/HRC/

RES/12/3), Programa mundial para educação em direitos humanos (A/HRC/RES/12/4), Proteção dos direitos humanos de 

civis em conflitos armados (A/HRC/RES/12/5), Direitos humanos dos migrantes: migração e os direitos humanos das crianças 

(A/HRC/RES/12/6), Eliminação da discriminação contra pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares (A/HRC/RES/12/7), 

Acompanhamento da 7ª sessão especial do CDH sobre o impacto negativo do agravamento da crise alimentar mundial 

sobre a realização do direito universal à alimentação  (A/HRC/RES/12/10), Direitos humanos e justiça transicional (A/HRC/

RES/12/11), Direito à verdade (A/HRC/RES/12/12), Direitos humanos e povos indígenas (A/HRC/RES/12/13), Situação de 

direitos humanos em Honduras desde o golpe de estado de 28 de junho de 2009 (A/HRC/RES/12/14), Liberdade de opinião 

e expressão (A/HRC/RES/12/16), Eliminação da discriminação contra a mulher (A/HRC/RES/12/17), Efeitos nocivos do manejo 

e despejo de produtos e resíduos tóxicos e perigosos ao exercício dos direitos humanos (A/HRC/RES/12/18), Projeto de 
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diretrizes sobre extrema pobreza e direitos humanos (A/HRC/RES/12/19), O direito ao desenvolvimento (A/HRC/RES/12/23), 

Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação em Direitos Humanos (A/HRC/DEC/12/118).

Votos do Brasil

Brasil votou contra em: Publicação dos relatórios realizados pela Subcomissão para Promoção e Proteção dos Direitos 

Humanos (A/HRC/DEC/10/117).

Brasil se absteve em: Situação de Direitos Humanos na República Popular Democrática da Coréia (Coréia do Norte) (A/

HRC/RES/10/16); Combate à difamação de religiões (A/HRC/RES/10/22); Emenda à resolução “Situação de direitos humanos 

na República Democrática do Congo e o fortalecimento da cooperação técnica e de serviços consultivos” (apresentada 

oralmente); Promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais por meio de uma melhor compreensão dos valores 

tradicionais da humanidade (A/HRC/RES/12/21). 

Brasil votou a favor em: Composição da equipe do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (A/HRC/RES/10/5); O uso de mercenários como meio de violar os direitos humanos e impedir o exercício do 

direito dos povos à autodeterminação (A/HRC/RES/10/11); Direitos Humanos no Território Sírio Ocupado de Golã (A/HRC/

RES/10/17), Assentamentos israelenses nos Territórios Palestinos Ocupados, incluindo Jerusalém Oriental e Território Sírio 

Ocupado de Golã (A/HRC/RES/10/18), Violações de direitos humanos derivadas dos ataques e operações militares de Israel 

nos Territórios Palestinos Ocupados (A/HRC/RES/10/19); Acompanhamento da resolução S-9/1 do Conselho sobre as graves 

violações de direitos humanos nos Territórios Palestinos Ocupados, particularmente decorrentes dos recentes ataques 

militares israelenses contra a Faixa de Gaza ocupada (A/HRC/RES/10/21); Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanas ou degradantes: o papel dos médicos e outros profissionais de saúde (A/HRC/RES/10/24); Votação do parágrafo 

18 da resolução “Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes: o papel dos médicos e outros 

profissionais de saúde” (apresentada oralmente); Discriminação baseada em religião ou crença e seu impacto no gozo 

dos direitos econômicos, culturais e sociais (A/HRC/RES/10/25); Elaboração de padrões complementares para a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (A/HRC/RES/10/30); Situação de direitos 

humanos na República Democrática do Congo e o fortalecimento da cooperação técnica e de serviços consultivos (A/HRC/

RES/10/33); Moção para que a proposta de resolução introduzida pelo Grupo Africano sobre a “Situação de direitos humanos 

na República Democrática do Congo e o fortalecimento da cooperação técnica e de serviços consultivos” fosse votada 

antes da proposta de resolução introduzida pela União Européia sobre o mesmo tema (apresentada oralmente); Promoção 

do direito dos povos à paz (A/HRC/RES/11/4), Os efeitos da dívida externa e outras obrigações financeiras internacionais 

relacionadas dos Estados na realização de todos os direitos humanos, particularmente os econômicos, culturais e sociais 

(A/HRC/RES/11/5); Situação de Direitos Humanos no Sudão (A/HRC/RES/11/10); Emenda à resolução “Situação de direitos 

humanos no Sudão” (A/HRC/11/L.19); Direitos humanos e solidariedade internacional (A/HRC/RES/12/9), Direitos humanos e 

medidas coercitivas unilaterais (A/HRC/RES/12/22); O direito ao desenvolvimento (A/HRC/RES/12/23); Efeitos da dívida externa 

e outras obrigações financeiras internacionais dos Estados na realização de todos os direitos humanos, particularmente os 

direitos econômicos, sociais e culturais (A/HRC/DEC/12/119).
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Tabela de posições do Brasil

no Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2009
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9ª sessão especial: 9-12 de janeiro de 2009 
As graves violações de direitos humanos nos Territórios Palestinos Ocupados, 
incluindo as recentes agressões ocorridas na Faixa de Gaza ocupada

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

As graves violações de 
direitos humanos nos 
Territórios Palestinos 
Ocupados, particularmente 
decorrentes dos recentes 
ataques militares 
israelenses contra a Faixa de 
Gaza ocupada

A/HRC/S-9/1

Egito 
(em nome do 

Grupo dos 
Países Árabes 

e do Grupo 
Africano)

Não Adotada
(33/1/13) A favor

A resolução aprovada condenou veementemente os ataques israelenses aos Territórios Palestinos Ocupados, em particular à 
Faixa de Gaza ocupada, demandando que Israel retire imediatamente sua presença militar da região. Ela também convocou o 
Estado israelense a honrar seus compromissos com o processo de paz que levará ao estabelecimento de um Estado palestino 
independente e soberano, sendo a capital Jerusalém Oriental. O fim dos ataques contra civis e instalações médicas foi também 
solicitado, bem como a retirada do bloqueio e abertura das fronteiras da Faixa de Gaza ocupada. Por meio do texto, o Conselho 
decidiu enviar uma missão internacional independente para investigar in loco as violações ao direito internacional dos direitos 
humanos e ao direito internacional humanitário. O Conselho solicitou ainda que o Secretário-Geral conduza uma investigação do 
último ataque em Gaza contra instalações da ONU, incluindo escolas, que resultou na morte de civis palestinos.

10ª sessão especial: 20-23 de fevereiro de 2009 
Impacto da crise econômica e financeira global na realização 
universal e no gozo efetivo dos direitos humanos

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

O impacto da crise econômica 
e financeira global na 
realização universal e no 
gozo efetivo dos direitos 
humanos

A/HRC/S-10/1

Egito 
(em nome do 

Grupo Africano) 
e Brasil

- Adotada
(31/0/14) A favor

O texto da resolução aprovada expressou a profunda preocupação do Conselho de Direitos Humanos de que a realização universal 
e o gozo efetivo dos direitos humanos estariam em risco devido à crise econômica e financeira global. Reconheceu ainda os 
impactos severos sobre a habilidade dos países, particularmente os países em desenvolvimento, de mobilizar recursos para lidar 
com seus impactos. O Conselho destacou a necessidade urgente de que seja estabelecido um sistema internacional equitativo, 
transparente e democrático para fortalecer e expandir a participação dos países em desenvolvimento nos processos decisórios 
da economia internacional. Os Estados foram convocados a não reduzir recursos financeiros destinados ao desenvolvimento e a 
não impor medidas protecionistas. Além disso, o CDH convidou os relatores especiais a considerar o tema do impacto da crise 
econômica e financeira na realização dos direitos relativos ao seu mandato, e a integrar suas conclusões em seus relatórios 
periódicos apresentados para o Conselho, com atenção especial à não-discriminação e ao respeito dos direitos humanos 
de grupos vulneráveis e marginalizados. Por fim, reforçou que a ocorrência de uma crise econômica global não diminui a 
responsabilidade dos Estados de assegurar o respeito por todos os direitos humanos e apelou para que preservem programas de 
apoio social, especialmente em relação aos segmentos mais vulneráveis de suas sociedades.

11ª sessão especial: 26-27 de maio de 2009 
A situação dos Direitos Humanos do Sri Lanka

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

A situação dos direitos 
humanos no Sri Lanka A/HRC/S-11/1 Sri Lanka Sim Adotada

(29/12/6) A favor

A resolução reconheceu os avanços realizados pelo governo do Sri Lanka no campo dos direitos humanos, e em particular 
na proteção dos direitos dos deslocados internos, além de receber com satisfação os compromissos do governo cingalês na 
promoção e proteção de todos os direitos fundamentais. O Conselho, por meio da resolução, encorajou o governo do Sri Lanka a 
continuar cooperando com os órgãos das Nações Unidas para o oferecimento de assistência humanitária básica, em particular 
ao acesso à água potável, a serviços sanitários, à alimentação e ao tratamento médico e aos deslocados internos. A resolução 
também apelou para que o governo continue fortalecendo suas atividades para assegurar que não haja discriminação contra 
minorias étnicas no gozo de todos os seus direitos humanos. 

Moção de não-ação sobre 
emenda apresentada pela 
Alemanha (em nome da 
União Européia) à resolução 
“A situação dos direitos 
humanos no Sri Lanka”

Moção de não-ação Cuba Não Adotada
(22/17/7) Absteve-se

A aprovação desta moção de não-ação não permitiu que a emenda fosse discutida e levada à votação. O pacote de emendas 
apresentado pela União Européia visava, entre outras coisas, a suprimir do texto a menção à questão da não-interferência em 
assuntos internos e incluir parágrafos que reconhecessem e deplorassem as graves violações de direitos humanos ocorridas 
durante o conflito armado no Sri Lanka. Além disso, elas solicitavam ao governo que permitisse o acesso rápido e desimpedido de 
agências humanitárias internacionais e que realizasse investigações imediatas e transparentes acerca das violações de direitos 
humanos, responsabilizando os perpetradores, em conformidade com o direito internacional.
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Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

As graves violações de 
direitos humanos nos 
Territórios Palestinos 
Ocupados, particularmente 
decorrentes dos recentes 
ataques militares 
israelenses contra a Faixa de 
Gaza ocupada

A/HRC/S-9/1

Egito 
(em nome do 

Grupo dos 
Países Árabes 

e do Grupo 
Africano)

Não Adotada
(33/1/13) A favor

A resolução aprovada condenou veementemente os ataques israelenses aos Territórios Palestinos Ocupados, em particular à 
Faixa de Gaza ocupada, demandando que Israel retire imediatamente sua presença militar da região. Ela também convocou o 
Estado israelense a honrar seus compromissos com o processo de paz que levará ao estabelecimento de um Estado palestino 
independente e soberano, sendo a capital Jerusalém Oriental. O fim dos ataques contra civis e instalações médicas foi também 
solicitado, bem como a retirada do bloqueio e abertura das fronteiras da Faixa de Gaza ocupada. Por meio do texto, o Conselho 
decidiu enviar uma missão internacional independente para investigar in loco as violações ao direito internacional dos direitos 
humanos e ao direito internacional humanitário. O Conselho solicitou ainda que o Secretário-Geral conduza uma investigação do 
último ataque em Gaza contra instalações da ONU, incluindo escolas, que resultou na morte de civis palestinos.

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

O impacto da crise econômica 
e financeira global na 
realização universal e no 
gozo efetivo dos direitos 
humanos

A/HRC/S-10/1

Egito 
(em nome do 

Grupo Africano) 
e Brasil

- Adotada
(31/0/14) A favor

O texto da resolução aprovada expressou a profunda preocupação do Conselho de Direitos Humanos de que a realização universal 
e o gozo efetivo dos direitos humanos estariam em risco devido à crise econômica e financeira global. Reconheceu ainda os 
impactos severos sobre a habilidade dos países, particularmente os países em desenvolvimento, de mobilizar recursos para lidar 
com seus impactos. O Conselho destacou a necessidade urgente de que seja estabelecido um sistema internacional equitativo, 
transparente e democrático para fortalecer e expandir a participação dos países em desenvolvimento nos processos decisórios 
da economia internacional. Os Estados foram convocados a não reduzir recursos financeiros destinados ao desenvolvimento e a 
não impor medidas protecionistas. Além disso, o CDH convidou os relatores especiais a considerar o tema do impacto da crise 
econômica e financeira na realização dos direitos relativos ao seu mandato, e a integrar suas conclusões em seus relatórios 
periódicos apresentados para o Conselho, com atenção especial à não-discriminação e ao respeito dos direitos humanos 
de grupos vulneráveis e marginalizados. Por fim, reforçou que a ocorrência de uma crise econômica global não diminui a 
responsabilidade dos Estados de assegurar o respeito por todos os direitos humanos e apelou para que preservem programas de 
apoio social, especialmente em relação aos segmentos mais vulneráveis de suas sociedades.

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

A situação dos direitos 
humanos no Sri Lanka A/HRC/S-11/1 Sri Lanka Sim Adotada

(29/12/6) A favor

A resolução reconheceu os avanços realizados pelo governo do Sri Lanka no campo dos direitos humanos, e em particular 
na proteção dos direitos dos deslocados internos, além de receber com satisfação os compromissos do governo cingalês na 
promoção e proteção de todos os direitos fundamentais. O Conselho, por meio da resolução, encorajou o governo do Sri Lanka a 
continuar cooperando com os órgãos das Nações Unidas para o oferecimento de assistência humanitária básica, em particular 
ao acesso à água potável, a serviços sanitários, à alimentação e ao tratamento médico e aos deslocados internos. A resolução 
também apelou para que o governo continue fortalecendo suas atividades para assegurar que não haja discriminação contra 
minorias étnicas no gozo de todos os seus direitos humanos. 

Moção de não-ação sobre 
emenda apresentada pela 
Alemanha (em nome da 
União Européia) à resolução 
“A situação dos direitos 
humanos no Sri Lanka”

Moção de não-ação Cuba Não Adotada
(22/17/7) Absteve-se

A aprovação desta moção de não-ação não permitiu que a emenda fosse discutida e levada à votação. O pacote de emendas 
apresentado pela União Européia visava, entre outras coisas, a suprimir do texto a menção à questão da não-interferência em 
assuntos internos e incluir parágrafos que reconhecessem e deplorassem as graves violações de direitos humanos ocorridas 
durante o conflito armado no Sri Lanka. Além disso, elas solicitavam ao governo que permitisse o acesso rápido e desimpedido de 
agências humanitárias internacionais e que realizasse investigações imediatas e transparentes acerca das violações de direitos 
humanos, responsabilizando os perpetradores, em conformidade com o direito internacional.
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12ª sessão especial: 15 - 16 de outubro de 2009 
A situação dos direitos humanos nos Territórios Palestinos 
Ocupados e em Jerusalém Oriental

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo

A situação dos direitos humanos 
nos Territórios Ocupados da 
Palestina, incluindo Jerusalém 
Oriental

A/HRC/S-12/1

Paquistão 
(em nome da 
OCI, do Grupo 
Africano, do 
Grupo dos 

Países Árabes e 
NAM)

Não Adotada 
(25/6/11) A favor

Por meio da resolução, o Conselho condenou fortemente as políticas e medidas adotadas por Israel que limitam o acesso de 
palestinos as suas propriedades e locais sagrados, particularmente aqueles localizados em Jerusalém Oriental ocupada, com 
base na origem nacional, religião, sexo, idade ou qualquer outro critério discriminatório. O texto aprovado também condenou 
as recentes violações cometidas por Israel em Jerusalém Oriental ocupada, sobretudo o confisco de terras e propriedades, a 
demolição de casas, a construção e expansão de assentamentos, a construção do muro de separação, as restrições contra a 
liberdade de ir e vir dos cidadãos palestinos de Jerusalém Oriental e as escavações dentro e no entorno da mesquita Al-Aqsa. O 
Conselho também condenou a falta de cooperação por parte de Israel com a missão internacional independente para investigação 
in loco estabelecida na 9ª sessão especial. O Conselho endossou as recomendações contidas no relatório da Missão e convocou 
todas as partes interessadas a assegurar sua implementação.

Decisão sobre resolução “A 
situação dos direitos humanos nos 
Territórios Ocupados da Palestina, 
incluindo Jerusalém Oriental”

A/HRC/ S-12/101 - Não Adotada sem votação Aderiu ao 
consenso

O Conselho de Direitos Humanos decidiu solicitar que o seu Presidente transmita urgentemente a resolução A/HRC/S-12/1 à 
Assembléia Geral da ONU, para que a AG considere o texto durante a parte principal de sua 64ª sessão.
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Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo

A situação dos direitos humanos 
nos Territórios Ocupados da 
Palestina, incluindo Jerusalém 
Oriental

A/HRC/S-12/1

Paquistão 
(em nome da 
OCI, do Grupo 
Africano, do 
Grupo dos 

Países Árabes e 
NAM)

Não Adotada 
(25/6/11) A favor

Por meio da resolução, o Conselho condenou fortemente as políticas e medidas adotadas por Israel que limitam o acesso de 
palestinos as suas propriedades e locais sagrados, particularmente aqueles localizados em Jerusalém Oriental ocupada, com 
base na origem nacional, religião, sexo, idade ou qualquer outro critério discriminatório. O texto aprovado também condenou 
as recentes violações cometidas por Israel em Jerusalém Oriental ocupada, sobretudo o confisco de terras e propriedades, a 
demolição de casas, a construção e expansão de assentamentos, a construção do muro de separação, as restrições contra a 
liberdade de ir e vir dos cidadãos palestinos de Jerusalém Oriental e as escavações dentro e no entorno da mesquita Al-Aqsa. O 
Conselho também condenou a falta de cooperação por parte de Israel com a missão internacional independente para investigação 
in loco estabelecida na 9ª sessão especial. O Conselho endossou as recomendações contidas no relatório da Missão e convocou 
todas as partes interessadas a assegurar sua implementação.

Decisão sobre resolução “A 
situação dos direitos humanos nos 
Territórios Ocupados da Palestina, 
incluindo Jerusalém Oriental”

A/HRC/ S-12/101 - Não Adotada sem votação Aderiu ao 
consenso

O Conselho de Direitos Humanos decidiu solicitar que o seu Presidente transmita urgentemente a resolução A/HRC/S-12/1 à 
Assembléia Geral da ONU, para que a AG considere o texto durante a parte principal de sua 64ª sessão.
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10ª sessão regular: 2-27 de março de 2009

Título Código Sessão 
Regular Item Introduzido 

por

Co-
patrocínio 

pelo 
Brasil

Resultado 
(votos a 

favor/contra/ 
abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo

Composição da equipe do 
Escritório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos

A/HRC/
RES/10/5 10 2 Cuba Não Adotada 

(33/12/2) A favor

A resolução solicitou à Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos que a composição de sua equipe de trabalho respeite 
o balanço geográfico. O EACNUDH deve adotar medidas para alcançar uma melhor representação de países e regiões pouco 
ou não representados no quadro de funcionários do escritório, especialmente do chamado mundo em desenvolvimento. 
A resolução também solicitou que seja aplicada uma política de congelamento de novas contratações que aumentariam a 
representação de países e regiões já muito presentes no quadro do EACNUDH.

Aumento da cooperação 
internacional no campo dos 
direitos humanos

A/HRC/
RES/10/6 10 2

Cuba 
(em nome 
do NAM)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho, por meio da resolução, instou a todos os atores internacionais a construírem uma ordem internacional baseada na 
inclusão, justiça, igualdade, equidade, dignidade humana, compreensão mútua e na promoção e respeito da diversidade cultural 
e dos direitos humanos. Também os instou rejeitar todas as doutrinas de exclusão baseadas no racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas. 

Questão da realização em 
todos os países dos direitos 
econômicos, sociais e culturais: 
acompanhamento da resolução 
4/1 do CDH

A/HRC/
RES/10/1 10 3 Portugal Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução reconheceu com satisfação a adoção, por parte da Assembléia Geral, do Protocolo Facultativo ao Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais como uma importante ferramenta para fortalecer a proteção dos 
direitos econômicos, sociais e culturais no mundo.  O texto aprovado ainda convidou os Estados a participar da cerimônia para 
abertura a assinaturas do Protocolo Facultativo.

Direitos humanos na 
administração da justiça, em 
particular da justiça juvenil

A/HRC/
RES/10/2 10 3 Áustria Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, o Conselho reforçou a necessidade de capacitação nacional no campo da administração da justiça. A resolução 
encorajou os governos para que ofereçam educação em direitos humanos aos funcionários que trabalham na administração da justiça, 
incluindo formação anti-racista, multicultural e sensível às questões de gênero e de direitos da criança.

Programa Mundial para Educação 
em Direitos Humanos

A/HRC/
RES/10/3 10 3 Costa Rica Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou à Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos que consulte Estados Membros da ONU, Instituições 
Nacionais de Direitos Humanos e organizações não-governamentais e intergovernamentais sobre o foco temático da segunda 
fase do Programa Mundial, com início em 1º de janeiro 2010. Foi ainda determinado que um relatório com os resultados das 
consultas deve ser apresentado na 12ª sessão do Conselho de Direitos Humanos.

Direitos humanos e mudança 
climática

A/HRC/
RES/10/4 10 3 Maldivas Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho, por meio da resolução, decidiu promover um painel de discussão sobre a relação entre mudança climática e 
direitos humanos em sua 11ª sessão a fim de contribuir com os objetivos estabelecidos no Plano de Ação de Bali. A resolução 
também demonstrou satisfação com a decisão da Relatora Especial sobre Moradia Adequada como Componente do Direito 
a uma Condição de Vida Adequada e para a Não-Discriminação neste Contexto de apresentar um relatório temático sobre o 
potencial impacto da mudança climática no direito à moradia adequada.

Direitos humanos das pessoas 
com deficiência: estruturas 
nacionais para promoção e 
proteção dos direitos humanos 
das pessoas com deficiência

A/HRC/
RES/10/7 10 3

Nova 
Zelândia e 

México
Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu que o próximo debate anual interativo sobre os direitos das pessoas com deficiências acontecerá na 13ª 
sessão do CDH. O debate terá como foco a estrutura e papel dos mecanismos nacionais para a implementação e monitoramento 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Projeto de Diretrizes da ONU 
sobre Cuidados Alternativos para 
Crianças Privadas de Cuidados 
Parentais

A/HRC/
RES/10/8 10 3 Brasil - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, o Conselho demonstrou satisfação com o progresso feito durante as consultas sobre os esboços de diretrizes e 
decidiu continuar esforços para que estas sejam adotadas em sua 12ª sessão. 

Detenção arbitrária A/HRC/
RES/10/9 10 3 França Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O texto da resolução encorajou todos os Estados a assegurar que os imigrantes em situação irregular e pessoas em busca de 
asilo sejam protegidos de detenção e prisão arbitrárias. Também foi solicitado ao Secretário-Geral que assegure que o Grupo de 
Trabalho sobre Detenção Arbitrária receba toda assistência e recursos necessários para a completa realização de seu mandato.  

Desaparecimentos forçados ou 
involuntários

A/HRC/
RES/10/10 10 3 França Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução instou os governos que não tinham apresentado, por um longo período, respostas substantivas em relação a 
alegações de desaparecimentos forçados em seus países para que o fizessem e para que dessem a devida consideração às 
recomendações presentes nos relatórios do Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários. Além disso, 
instou aos Estados a prevenir a ocorrência de desaparecimentos forçados.

Uso de mercenários como meio 
de violar os direitos humanos e 
impedir o exercício do direito dos 
povos à autodeterminação

A/HRC/
RES/10/11 10 3 Cuba Não Adotada 

(32/12/3) A favor
A resolução solicitou ao EACNUDH que priorize a divulgação pública dos efeitos adversos das atividades de mercenários e 
de companhias privadas que oferecem assistência, consultoria e outros serviços relacionados à segurança militar em nível 
internacional.

Direito à alimentação A/HRC/
RES/10/12 10 3 Cuba Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução expressou a preocupação do Conselho com o fato de que mulheres e crianças sofrem desproporcionalmente 
com a fome, insegurança alimentar e pobreza. O texto solicitou ainda que o Comitê Consultivo realize um estudo sobre 
discriminação no contexto do direito à alimentação, incluindo nele a identificação de boas práticas de políticas e estratégias 
antidiscriminatórias. 

Direitos humanos e privação 
arbitrária da nacionalidade

A/HRC/
RES/10/13 10 3 Federação 

Russa Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O texto aprovado apelou a todos os Estados para não adotar medidas discriminatórias, bem como não decretar ou manter 
legislação que possa privar arbitrariamente indivíduos de exercer a sua nacionalidade em razão de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política, origem nacional ou social, propriedade, nascimento e outros.

Implementação da Convenção 
sobre os Direitos da Criança e de 
seus Protocolos Facultativos

A/HRC/
RES/10/14 10 3

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 

Européia) e 
GRULAC

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução conclamou os Estados que ainda não aderiram à Convenção e aos seus Protocolos Facultativos que o faça o mais 
breve possível. Além disso, solicitou que os governos avaliem sempre se um projeto de lei proposto, diretriz administrativa ou 
alocação de recursos possa impactar sobre as crianças e seus direitos, respeitando assim as obrigações assumidas diante da 
Convenção e seus Protocolos.
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Título Código Sessão 
Regular Item Introduzido 

por

Co-
patrocínio 

pelo 
Brasil

Resultado 
(votos a 

favor/contra/ 
abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo

Composição da equipe do 
Escritório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos

A/HRC/
RES/10/5 10 2 Cuba Não Adotada 

(33/12/2) A favor

A resolução solicitou à Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos que a composição de sua equipe de trabalho respeite 
o balanço geográfico. O EACNUDH deve adotar medidas para alcançar uma melhor representação de países e regiões pouco 
ou não representados no quadro de funcionários do escritório, especialmente do chamado mundo em desenvolvimento. 
A resolução também solicitou que seja aplicada uma política de congelamento de novas contratações que aumentariam a 
representação de países e regiões já muito presentes no quadro do EACNUDH.

Aumento da cooperação 
internacional no campo dos 
direitos humanos

A/HRC/
RES/10/6 10 2

Cuba 
(em nome 
do NAM)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho, por meio da resolução, instou a todos os atores internacionais a construírem uma ordem internacional baseada na 
inclusão, justiça, igualdade, equidade, dignidade humana, compreensão mútua e na promoção e respeito da diversidade cultural 
e dos direitos humanos. Também os instou rejeitar todas as doutrinas de exclusão baseadas no racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias correlatas. 

Questão da realização em 
todos os países dos direitos 
econômicos, sociais e culturais: 
acompanhamento da resolução 
4/1 do CDH

A/HRC/
RES/10/1 10 3 Portugal Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução reconheceu com satisfação a adoção, por parte da Assembléia Geral, do Protocolo Facultativo ao Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais como uma importante ferramenta para fortalecer a proteção dos 
direitos econômicos, sociais e culturais no mundo.  O texto aprovado ainda convidou os Estados a participar da cerimônia para 
abertura a assinaturas do Protocolo Facultativo.

Direitos humanos na 
administração da justiça, em 
particular da justiça juvenil

A/HRC/
RES/10/2 10 3 Áustria Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, o Conselho reforçou a necessidade de capacitação nacional no campo da administração da justiça. A resolução 
encorajou os governos para que ofereçam educação em direitos humanos aos funcionários que trabalham na administração da justiça, 
incluindo formação anti-racista, multicultural e sensível às questões de gênero e de direitos da criança.

Programa Mundial para Educação 
em Direitos Humanos

A/HRC/
RES/10/3 10 3 Costa Rica Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou à Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos que consulte Estados Membros da ONU, Instituições 
Nacionais de Direitos Humanos e organizações não-governamentais e intergovernamentais sobre o foco temático da segunda 
fase do Programa Mundial, com início em 1º de janeiro 2010. Foi ainda determinado que um relatório com os resultados das 
consultas deve ser apresentado na 12ª sessão do Conselho de Direitos Humanos.

Direitos humanos e mudança 
climática

A/HRC/
RES/10/4 10 3 Maldivas Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho, por meio da resolução, decidiu promover um painel de discussão sobre a relação entre mudança climática e 
direitos humanos em sua 11ª sessão a fim de contribuir com os objetivos estabelecidos no Plano de Ação de Bali. A resolução 
também demonstrou satisfação com a decisão da Relatora Especial sobre Moradia Adequada como Componente do Direito 
a uma Condição de Vida Adequada e para a Não-Discriminação neste Contexto de apresentar um relatório temático sobre o 
potencial impacto da mudança climática no direito à moradia adequada.

Direitos humanos das pessoas 
com deficiência: estruturas 
nacionais para promoção e 
proteção dos direitos humanos 
das pessoas com deficiência

A/HRC/
RES/10/7 10 3

Nova 
Zelândia e 

México
Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu que o próximo debate anual interativo sobre os direitos das pessoas com deficiências acontecerá na 13ª 
sessão do CDH. O debate terá como foco a estrutura e papel dos mecanismos nacionais para a implementação e monitoramento 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Projeto de Diretrizes da ONU 
sobre Cuidados Alternativos para 
Crianças Privadas de Cuidados 
Parentais

A/HRC/
RES/10/8 10 3 Brasil - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução, o Conselho demonstrou satisfação com o progresso feito durante as consultas sobre os esboços de diretrizes e 
decidiu continuar esforços para que estas sejam adotadas em sua 12ª sessão. 

Detenção arbitrária A/HRC/
RES/10/9 10 3 França Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O texto da resolução encorajou todos os Estados a assegurar que os imigrantes em situação irregular e pessoas em busca de 
asilo sejam protegidos de detenção e prisão arbitrárias. Também foi solicitado ao Secretário-Geral que assegure que o Grupo de 
Trabalho sobre Detenção Arbitrária receba toda assistência e recursos necessários para a completa realização de seu mandato.  

Desaparecimentos forçados ou 
involuntários

A/HRC/
RES/10/10 10 3 França Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução instou os governos que não tinham apresentado, por um longo período, respostas substantivas em relação a 
alegações de desaparecimentos forçados em seus países para que o fizessem e para que dessem a devida consideração às 
recomendações presentes nos relatórios do Grupo de Trabalho sobre Desaparecimentos Forçados ou Involuntários. Além disso, 
instou aos Estados a prevenir a ocorrência de desaparecimentos forçados.

Uso de mercenários como meio 
de violar os direitos humanos e 
impedir o exercício do direito dos 
povos à autodeterminação

A/HRC/
RES/10/11 10 3 Cuba Não Adotada 

(32/12/3) A favor
A resolução solicitou ao EACNUDH que priorize a divulgação pública dos efeitos adversos das atividades de mercenários e 
de companhias privadas que oferecem assistência, consultoria e outros serviços relacionados à segurança militar em nível 
internacional.

Direito à alimentação A/HRC/
RES/10/12 10 3 Cuba Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução expressou a preocupação do Conselho com o fato de que mulheres e crianças sofrem desproporcionalmente 
com a fome, insegurança alimentar e pobreza. O texto solicitou ainda que o Comitê Consultivo realize um estudo sobre 
discriminação no contexto do direito à alimentação, incluindo nele a identificação de boas práticas de políticas e estratégias 
antidiscriminatórias. 

Direitos humanos e privação 
arbitrária da nacionalidade

A/HRC/
RES/10/13 10 3 Federação 

Russa Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O texto aprovado apelou a todos os Estados para não adotar medidas discriminatórias, bem como não decretar ou manter 
legislação que possa privar arbitrariamente indivíduos de exercer a sua nacionalidade em razão de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política, origem nacional ou social, propriedade, nascimento e outros.

Implementação da Convenção 
sobre os Direitos da Criança e de 
seus Protocolos Facultativos

A/HRC/
RES/10/14 10 3

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 

Européia) e 
GRULAC

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução conclamou os Estados que ainda não aderiram à Convenção e aos seus Protocolos Facultativos que o faça o mais 
breve possível. Além disso, solicitou que os governos avaliem sempre se um projeto de lei proposto, diretriz administrativa ou 
alocação de recursos possa impactar sobre as crianças e seus direitos, respeitando assim as obrigações assumidas diante da 
Convenção e seus Protocolos.
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Proteção dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais no 
combate ao terrorismo

A/HRC/
RES/10/15 10 3 México Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O texto da resolução solicitou aos Estados para que assegurem que todas as medidas tomadas para conter o terrorismo 
estejam de acordo com o direito humanitário, em particular com o direito internacional dos direitos humanos e os direitos 
dos refugiados. O Conselho também expressou profunda preocupação com as violações de direitos humanos que ocorrem no 
contexto do combate ao terrorismo.

Especialista Independente no 
Campo dos Direitos Culturais

A/HRC/
RES/10/23 10 3 Cuba Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu, por meio da resolução, criar o posto de Especialista Independente para a Promoção e Proteção dos Direitos 
Culturais por um mandato de três anos (renováveis). O especialista deverá trabalhar em cooperação com os Estados, fomentando 
a adoção de medidas voltadas à promoção e proteção dos direitos culturais por meio de propostas concretas que aumentem a 
cooperação sub-regional, regional e internacional no tema. Seu trabalho também consistirá em identificar lacunas existentes na 
promoção e proteção dos direitos culturais e submeter propostas e recomendações ao Conselho visando a superá-las.

Tortura e outros tratamentos 
ou penas cruéis, desumanas ou 
degradantes: o papel dos médicos 
e outros profissionais de saúde

A/HRC/
RES/10/24 10 3 Dinamarca Não Adotada 

(31/0/13) A favor
A resolução condenou todas as formas de tortura e outras formas de tratamento ou punição cruéis, desumanas ou degradantes, 
uma vez que estas nunca são justificáveis. Além disso, conclamou todos os Estados a implementar a proibição absoluta da  
tortura e outras formas de tratamento ou punição cruéis, desumanas ou degradantes.

Votação do parágrafo 18 da 
resolução "Tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, 
desumanas ou degradantes: 
o papel dos médicos e outros 
profissionais de saúde"

Votação de 
parágrafo 10 3 Egito Não Adotada 

(27/10/10) A favor
A pedido do Egito, o Conselho votou separadamente o parágrafo 18, decidindo mantê-lo. O parágrafo em questão afirmava que o 
Conselho reconhecia o relatório anual do Relator Especial sobre Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes (A/HRC/10/44) 

Discriminação baseada em 
religião ou crença e seu impacto 
no gozo dos direitos econômicos, 
sociais e culturais

A/HRC/
RES/10/25 10 3

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 
Européia)

Não Adotada 
(22/1/24) A favor

Nesta resolução, o CDH enfatizou que a discriminação com base em religião ou crença frequentemente prejudica a realização 
dos direitos econômicos, sociais e culturais, particularmente de os membros de minorias religiosas e grupos vulneráveis. A 
resolução ainda instou aos Estados a assegurar direitos e condições adequadas de vida a todos, sem discriminação com base 
em religião ou crença.

Genética forense e direitos 
humanos

A/HRC/
RES/10/26 10 3 Argentina Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução encorajou os Estados a considerar o uso de genética forense para contribuir com a identificação dos restos mortais 
de vítimas de graves violações de direitos humanos e do direito humanitário. O texto também clamou para que a problema da 
impunidade seja tratado com seriedade.

Situação de direitos humanos na 
República Popular Democrática 
da Coréia (Coréia do Norte)

A/HRC/
RES/10/16 10 4

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 

Européia) e 
Japão

Não Adotada 
(26/6/15) Absteve-se

Na resolução, o Conselho expressou séria preocupação com as graves, disseminadas e sistemáticas violações de direitos 
humanos que ocorrem na República Democrática Popular da Coréia. O Conselho parabenizou o Relator Especial sobre a 
Situação de Direitos Humanos na República Democrática Popular da Coréia por seu trabalho até então e por seu contínuo 
esforço em conduzir seu mandato, apesar do acesso limitado a informações.  A resolução decidiu estender o mandato do relator 
por um ano.

Situação de direitos humanos em 
Mianmar

A/HRC/
RES/10/27 10 4

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 
Européia)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O texto aprovado condenou as sistemáticas violações de direitos humanos e liberdades fundamentais contra o povo de Mianmar, 
apelando para que o governo cesse a prática de detenções políticas. Além disso, instou o governo a libertar imediatamente todos 
os prisioneiros políticos e sem condicionantes, e decidiu estender por um ano o mandato do Relator Especial sobre a Situação 
de Direitos Humanos em Mianmar.

Declaração das Nações Unidas 
sobre Educação e Formação em 
Direitos Humanos

A/HRC/
RES/10/28 10 5 Marrocos Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho congratulou a iniciativa da Plataforma para Educação e Formação em Direitos Humanos de organizar um seminário 
para aprofundar a reflexão sobre os elementos a serem incluídos no projeto de Declaração das Nações Unidas sobre Educação 
e Formação em Direitos Humanos. O CDH solicitou ainda ao seu Comitê Consultivo que apresente o projeto de declaração em 
sua 13ª sessão. 

O Fórum Social A/HRC/
RES/10/29 10 5 Cuba Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Pela resolução, o CDH solicitou que a próxima reunião do Fórum Social ocorresse em 2009 em Genebra. Decidiu-se que o foco 
dessa sessão será o impacto negativo da crise econômica e financeira mundial no combate à pobreza.

Publicação dos relatórios 
realizados pela Subcomissão para 
Promoção e Proteção dos Direitos 
Humanos

A/HRC/
DEC/10/117 10 5

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 
Européia)

Não Adotada 
(29/3/15) Contra

O Conselho decidiu que todos os relatórios da Subcomissão para Promoção e Proteção dos Direitos Humanos encomendados 
pela Comissão de Direitos Humanos que foram completados e submetidos ao EACNUDH em observância às resoluções e 
decisões da Subcomissão em sua 58a sessão sejam emitidos como documentos das Nações Unidas.

Relatórios do Comitê Consultivo A/HRC/
PRST/10/1 10 5 Presidente - - -

O pronunciamento do presidente tomou nota do relatório da primeira sessão do Comitê Consultivo (A/HRC/10/2-A/HRC/
AC/2008/1/2) e notou que algumas sugestões contidas nele foram incluídas no relatório do Comitê Consultivo em sua segunda 
sessão ou em outras decisões e resoluções do Conselho, e que outras sugestões podem ser consideradas em futuras sessões. 
Ele também tomou nota do relatório da segunda sessão do Comitê Consultivo (A/HRC/AC/2/2).

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Botsuana

A/HRC/
DEC/10/101 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Botsuana pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Bahamas

A/HRC/
DEC/10/102 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas às Bahamas pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Burundi

A/HRC/
DEC/10/103 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Burundi pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.
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Proteção dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais no 
combate ao terrorismo

A/HRC/
RES/10/15 10 3 México Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O texto da resolução solicitou aos Estados para que assegurem que todas as medidas tomadas para conter o terrorismo 
estejam de acordo com o direito humanitário, em particular com o direito internacional dos direitos humanos e os direitos 
dos refugiados. O Conselho também expressou profunda preocupação com as violações de direitos humanos que ocorrem no 
contexto do combate ao terrorismo.

Especialista Independente no 
Campo dos Direitos Culturais

A/HRC/
RES/10/23 10 3 Cuba Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu, por meio da resolução, criar o posto de Especialista Independente para a Promoção e Proteção dos Direitos 
Culturais por um mandato de três anos (renováveis). O especialista deverá trabalhar em cooperação com os Estados, fomentando 
a adoção de medidas voltadas à promoção e proteção dos direitos culturais por meio de propostas concretas que aumentem a 
cooperação sub-regional, regional e internacional no tema. Seu trabalho também consistirá em identificar lacunas existentes na 
promoção e proteção dos direitos culturais e submeter propostas e recomendações ao Conselho visando a superá-las.

Tortura e outros tratamentos 
ou penas cruéis, desumanas ou 
degradantes: o papel dos médicos 
e outros profissionais de saúde

A/HRC/
RES/10/24 10 3 Dinamarca Não Adotada 

(31/0/13) A favor
A resolução condenou todas as formas de tortura e outras formas de tratamento ou punição cruéis, desumanas ou degradantes, 
uma vez que estas nunca são justificáveis. Além disso, conclamou todos os Estados a implementar a proibição absoluta da  
tortura e outras formas de tratamento ou punição cruéis, desumanas ou degradantes.

Votação do parágrafo 18 da 
resolução "Tortura e outros 
tratamentos ou penas cruéis, 
desumanas ou degradantes: 
o papel dos médicos e outros 
profissionais de saúde"

Votação de 
parágrafo 10 3 Egito Não Adotada 

(27/10/10) A favor
A pedido do Egito, o Conselho votou separadamente o parágrafo 18, decidindo mantê-lo. O parágrafo em questão afirmava que o 
Conselho reconhecia o relatório anual do Relator Especial sobre Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes (A/HRC/10/44) 

Discriminação baseada em 
religião ou crença e seu impacto 
no gozo dos direitos econômicos, 
sociais e culturais

A/HRC/
RES/10/25 10 3

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 
Européia)

Não Adotada 
(22/1/24) A favor

Nesta resolução, o CDH enfatizou que a discriminação com base em religião ou crença frequentemente prejudica a realização 
dos direitos econômicos, sociais e culturais, particularmente de os membros de minorias religiosas e grupos vulneráveis. A 
resolução ainda instou aos Estados a assegurar direitos e condições adequadas de vida a todos, sem discriminação com base 
em religião ou crença.

Genética forense e direitos 
humanos

A/HRC/
RES/10/26 10 3 Argentina Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução encorajou os Estados a considerar o uso de genética forense para contribuir com a identificação dos restos mortais 
de vítimas de graves violações de direitos humanos e do direito humanitário. O texto também clamou para que a problema da 
impunidade seja tratado com seriedade.

Situação de direitos humanos na 
República Popular Democrática 
da Coréia (Coréia do Norte)

A/HRC/
RES/10/16 10 4

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 

Européia) e 
Japão

Não Adotada 
(26/6/15) Absteve-se

Na resolução, o Conselho expressou séria preocupação com as graves, disseminadas e sistemáticas violações de direitos 
humanos que ocorrem na República Democrática Popular da Coréia. O Conselho parabenizou o Relator Especial sobre a 
Situação de Direitos Humanos na República Democrática Popular da Coréia por seu trabalho até então e por seu contínuo 
esforço em conduzir seu mandato, apesar do acesso limitado a informações.  A resolução decidiu estender o mandato do relator 
por um ano.

Situação de direitos humanos em 
Mianmar

A/HRC/
RES/10/27 10 4

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 
Européia)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O texto aprovado condenou as sistemáticas violações de direitos humanos e liberdades fundamentais contra o povo de Mianmar, 
apelando para que o governo cesse a prática de detenções políticas. Além disso, instou o governo a libertar imediatamente todos 
os prisioneiros políticos e sem condicionantes, e decidiu estender por um ano o mandato do Relator Especial sobre a Situação 
de Direitos Humanos em Mianmar.

Declaração das Nações Unidas 
sobre Educação e Formação em 
Direitos Humanos

A/HRC/
RES/10/28 10 5 Marrocos Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho congratulou a iniciativa da Plataforma para Educação e Formação em Direitos Humanos de organizar um seminário 
para aprofundar a reflexão sobre os elementos a serem incluídos no projeto de Declaração das Nações Unidas sobre Educação 
e Formação em Direitos Humanos. O CDH solicitou ainda ao seu Comitê Consultivo que apresente o projeto de declaração em 
sua 13ª sessão. 

O Fórum Social A/HRC/
RES/10/29 10 5 Cuba Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

Pela resolução, o CDH solicitou que a próxima reunião do Fórum Social ocorresse em 2009 em Genebra. Decidiu-se que o foco 
dessa sessão será o impacto negativo da crise econômica e financeira mundial no combate à pobreza.

Publicação dos relatórios 
realizados pela Subcomissão para 
Promoção e Proteção dos Direitos 
Humanos

A/HRC/
DEC/10/117 10 5

República 
Tcheca 

(em nome 
da União 
Européia)

Não Adotada 
(29/3/15) Contra

O Conselho decidiu que todos os relatórios da Subcomissão para Promoção e Proteção dos Direitos Humanos encomendados 
pela Comissão de Direitos Humanos que foram completados e submetidos ao EACNUDH em observância às resoluções e 
decisões da Subcomissão em sua 58a sessão sejam emitidos como documentos das Nações Unidas.

Relatórios do Comitê Consultivo A/HRC/
PRST/10/1 10 5 Presidente - - -

O pronunciamento do presidente tomou nota do relatório da primeira sessão do Comitê Consultivo (A/HRC/10/2-A/HRC/
AC/2008/1/2) e notou que algumas sugestões contidas nele foram incluídas no relatório do Comitê Consultivo em sua segunda 
sessão ou em outras decisões e resoluções do Conselho, e que outras sugestões podem ser consideradas em futuras sessões. 
Ele também tomou nota do relatório da segunda sessão do Comitê Consultivo (A/HRC/AC/2/2).

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Botsuana

A/HRC/
DEC/10/101 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Botsuana pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Bahamas

A/HRC/
DEC/10/102 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas às Bahamas pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Burundi

A/HRC/
DEC/10/103 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Burundi pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.
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favor/contra/ 
abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo
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Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Luxemburgo

A/HRC/
DEC/10/104 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Luxemburgo pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Barbados

A/HRC/
DEC/10/105 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Barbados pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Montenegro

A/HRC/
DEC/10/106 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Montenegro pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Emirados 
Árabes Unidos

A/HRC/
DEC/10/107 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas aos Emirados Árabes Unidos pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a 
fase de diálogo interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Liechtenstein

A/HRC/
DEC/10/108 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Liechtenstein pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Sérvia

A/HRC/
DEC/10/109 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Sérvia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da 
Revisão Periódica Universal: 
Turcomenistão

A/HRC/
DEC/10/110 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Turcomenistão pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de 
diálogo interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Burkina 
Fasso

A/HRC/
DEC/10/111 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Burkina Fasso pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Israel

A/HRC/
DEC/10/112 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Israel pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Cabo Verde

A/HRC/
DEC/10/113 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Cabo Verde pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Colômbia

A/HRC/
DEC/10/114 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Colômbia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Uzbequistão

A/HRC/
DEC/10/115 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Uzbequistão pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Tuvalu

A/HRC/
DEC/10/116 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Tuvalu pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Direitos humanos no Território 
Sírio Ocupado de Golã

A/HRC/
RES/10/17 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada 
(33/1/13) A favor A resolução expressou a profunda preocupação do Conselho com os cidadãos sírios no Território Sírio Ocupado de Golã devido 

às violações sistemáticas e contínuas de seus direitos perpetradas por Israel desde a ocupação militar israelense de 1967.

Assentamentos israelenses nos 
Territórios Palestinos Ocupados, 
incluindo Jerusalém Oriental e 
Território Sírio Ocupado de Golã

A/HRC/
RES/10/18 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada 
(46/1/0) A favor

A resolução deplorou as recentes declarações de Israel de que iria construir novas unidades de moradia em assentamentos 
israelenses nos Territórios Palestinos Ocupados. Tais construções enfraqueceriam o processo de paz e a criação de um Estado 
Palestino contíguo, soberano e independente.

Violações de direitos humanos 
derivadas dos ataques e 
operações militares de Israel nos 
Territórios Palestinos Ocupados 

A/HRC/
RES/10/19 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada 
(35/4/8) A favor O Conselho condenou veementemente os ataques e operações militares israelenses nos Territórios Palestinos Ocupados, 

particularmente os que haviam ocorrido na Faixa de Gaza ocupada recentemente à aprovação da resolução.

Direito do povo palestino à 
autodeterminação

A/HRC/
RES/10/20 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O CDH reafirmou o direito inalienável, permanente e inqualificável do povo Palestino à autodeterminação, incluindo seu direito 
de viver em liberdade, justiça e dignidade e de estabelecer seu Estado soberano, independente, democrático e com contigüidade 
viável (viable contiguous). 

Título Código Sessão 
Regular Item Introduzido 

por

Co-
patrocínio 

pelo 
Brasil

Resultado 
(votos a 

favor/contra/ 
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Voto do 
Brasil Resumo

10ª sessão regular: 2-27 de março de 2009



95

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Luxemburgo

A/HRC/
DEC/10/104 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Luxemburgo pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Barbados

A/HRC/
DEC/10/105 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Barbados pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Montenegro

A/HRC/
DEC/10/106 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Montenegro pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Emirados 
Árabes Unidos

A/HRC/
DEC/10/107 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas aos Emirados Árabes Unidos pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a 
fase de diálogo interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Liechtenstein

A/HRC/
DEC/10/108 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Liechtenstein pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Sérvia

A/HRC/
DEC/10/109 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Sérvia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da 
Revisão Periódica Universal: 
Turcomenistão

A/HRC/
DEC/10/110 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Turcomenistão pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de 
diálogo interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Burkina 
Fasso

A/HRC/
DEC/10/111 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Burkina Fasso pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Israel

A/HRC/
DEC/10/112 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Israel pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Cabo Verde

A/HRC/
DEC/10/113 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Cabo Verde pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Colômbia

A/HRC/
DEC/10/114 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Colômbia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Uzbequistão

A/HRC/
DEC/10/115 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Uzbequistão pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Tuvalu

A/HRC/
DEC/10/116 10 6 - - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Tuvalu pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Direitos humanos no Território 
Sírio Ocupado de Golã

A/HRC/
RES/10/17 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada 
(33/1/13) A favor A resolução expressou a profunda preocupação do Conselho com os cidadãos sírios no Território Sírio Ocupado de Golã devido 

às violações sistemáticas e contínuas de seus direitos perpetradas por Israel desde a ocupação militar israelense de 1967.

Assentamentos israelenses nos 
Territórios Palestinos Ocupados, 
incluindo Jerusalém Oriental e 
Território Sírio Ocupado de Golã

A/HRC/
RES/10/18 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada 
(46/1/0) A favor

A resolução deplorou as recentes declarações de Israel de que iria construir novas unidades de moradia em assentamentos 
israelenses nos Territórios Palestinos Ocupados. Tais construções enfraqueceriam o processo de paz e a criação de um Estado 
Palestino contíguo, soberano e independente.

Violações de direitos humanos 
derivadas dos ataques e 
operações militares de Israel nos 
Territórios Palestinos Ocupados 

A/HRC/
RES/10/19 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada 
(35/4/8) A favor O Conselho condenou veementemente os ataques e operações militares israelenses nos Territórios Palestinos Ocupados, 

particularmente os que haviam ocorrido na Faixa de Gaza ocupada recentemente à aprovação da resolução.

Direito do povo palestino à 
autodeterminação

A/HRC/
RES/10/20 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O CDH reafirmou o direito inalienável, permanente e inqualificável do povo Palestino à autodeterminação, incluindo seu direito 
de viver em liberdade, justiça e dignidade e de estabelecer seu Estado soberano, independente, democrático e com contigüidade 
viável (viable contiguous). 
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Acompanhamento da resolução 
S-9/1 do Conselho sobre as graves 
violações de direitos humanos nos 
Territórios Palestinos Ocupados, 
particularmente decorrentes 
dos recentes ataques militares 
israelenses contra a Faixa de 
Gaza ocupada

A/HRC/
RES/10/21 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada 
(33/1/13) A favor

A resolução expressou a insatisfação do Conselho com o fato da resolução S-9/1 não ter sido completamente implementada 
até então. O texto solicitou ao Presidente do Conselho que continue seus esforços para apontar uma missão internacional 
independente de averiguação in loco (fact-finding mission).  

Combate à difamação de religiões A/HRC/
RES/10/22 10 9

Paquistão 
(em nome 

da OCI)
Não Adotada 

(23/11/13) Absteve-se

O CDH deplorou todos os atos de violência física e psicológica e todo tipo de incitamento contra indivíduos com base em sua 
religião ou crença, além de atos direcionados às suas propriedades, locais de trabalho, centros culturais e locais de culto 
religioso.  Também condenou o ataque (targeting) a símbolos religiosos, locais e personagens sagrados de todas as religiões.  
Por fim, o Conselho expressou profunda preocupação com a intensificação de uma campanha generalizada de difamação 
de religiões e de incitamento ao ódio às religiões em geral, incluindo a perseguição a minorias muçulmanas, como uma 
conseqüência dos trágicos eventos ocorridos em 11 de setembro de 2001.

Elaboração de padrões 
complementares para a 
Convenção Internacional para a 
Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial

A/HRC/
RES/10/30 10 9

África do Sul 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Adotada 
(34/13/0) A favor

A resolução endossou o passo-a-passo (road map) adotado pelo Comitê Ad Hoc do Conselho de Direitos Humanos sobre a 
Elaboração de Padrões Complementares em sua primeira sessão como uma estrutura para guiar os futuros trabalhos no tema. 
Ela ainda solicitou ao Presidente (Chairperson-Rapporteur) que assegure que o resultado do passo-a-passo seja circulado entre 
todos os interessados. A resolução também solicitou que todas as sessões futuras do Comitê Ad Hoc fossem realizadas em 
um período consolidado de 10 dias úteis consecutivos, e decidiu que a próxima sessão ocorreria em outubro de 2009. Por fim, o 
Conselho decidiu manter esta questão prioritária em seu programa de trabalho e rever os progressos feitos na sua 13ª sessão.

Da retórica à realidade: um 
chamado global para ação 
concreta contra o racismo, a 
discriminação racial, a xenofobia 
e intolerâncias correlatas

A/HRC/
RES/10/31 10 9

África do Sul 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou ao Secretário-Geral que examinasse os desafios que impediram o Grupo dos Cinco Especialistas 
Independentes Eminentes de cumprir seu mandato de acompanhar e monitorar a implementação da Declaração Programa de 
Ação de Durban. Assim, o texto solicitou que o Conselho adote medidas apropriadas que estejam de acordo com o processo de 
revisão, racionalização e melhoria dos mandatos de seus mecanismos de direitos humanos.

Assistência à Somália no campo 
dos direitos humanos

A/HRC/
RES/10/32 10 10

Egito 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu convidar o Especialista Independente sobre a Situação de Direitos Humanos na Somália a continuar seu 
trabalho até setembro de 2009, sem prejuízo das provisões da resolução 5/1 do CDH. A resolução também solicitou que o 
especialista apresente uma atualização de seu relatório na 12ª sessão do Conselho.

Situação de direitos humanos na 
República Democrática do Congo 
e o fortalecimento da cooperação 
técnica e de serviços consultivos 

A/HRC/
RES/10/33 10 10

Egito 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Adotada 
(33/0/14) A favor

O CDH tomou nota do relatório conjunto de sete relatores especiais temáticos sobre assistência técnica ao governo da República 
Democrática do Congo e o exame da situação no leste do país (A/HRC/10/59). O texto aprovado também solicitou que os relatores 
se reportem novamente ao Conselho em sua 13ª sessão. Além disso, chamou a comunidade internacional a aumentar as várias 
formas de assistência solicitadas pelo país africano em questão, com vistas a melhorar sua situação de direitos humanos.

Moção para que a proposta de 
resolução introduzida pelo Grupo 
Africano sobre a "Situação de 
direitos humanos na República 
Democrática do Congo e o 
fortalecimento da cooperação 
técnica e de serviços consultivos" 
fosse votada antes da proposta de 
resolução introduzida pela União 
Européia sobre o mesmo tema

Moção 
apresentada 
oralmente

10 10 Egito Não Adotada 
(30/15/2) A favor

A moção apresentada pelo Egito solicitou que o Conselho votasse o projeto de resolução sobre a República Democrática do 
Congo introduzida pelo Grupo Africano antes do projeto de resolução A/HRC/10/L.1, apresentado pela República Tcheca em 
nome da União Européia, que tratava do mesmo tema. Com a aprovação da moção, a proposta de resolução egípcia foi votada 
antes e, uma vez aprovada, não houve consideração do texto proposto pela União Européia.

Emenda à resolução "Situação de 
direitos humanos na República 
Democrática do Congo e o 
fortalecimento da cooperação 
técnica e de serviços consultivos"

Emenda 
apresentada 
oralmente

10 10 Alemanha Não Rejeitada 
(18/21/8) Absteve-se

Uma vez que a proposta européia de resolução foi rejeitada por causa da aprovação da proposta africana concorrente 
de resolução, a Alemanha apresentou um pacote de quatro emendas ao texto africano. O pacote de emendas rejeitado 
expressava preocupação com a situação na República Democrática do Congo, solicitava aos relatores especiais temáticos que 
formassem um grupo coordenado para monitorar e reportar a situação, realizando visitas, estabelecendo marcos e avaliando 
progressos feitos. As emendas também visavam a solicitar que esse grupo se reportasse ao Conselho em sua 12ª sessão com 
recomendações e publicasse um relatório completo na 13ª sessão.

11ª sessão regular: 2-19 de junho de 2009
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Grupo de Trabalho (Open-ended 
Working Group) sobre o Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os 
Direitos da Criança que estabelece 
um procedimento de comunicações 

A/HRC/
RES/11/1 11 3 Eslováquia Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu estabelecer um Grupo de Trabalho (Open-ended Working Group) para analisar a possibilidade de elaboração 
um protocolo facultativo que estabeleceria um procedimento de comunicação complementar ao procedimento de relatórios no 
âmbito da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Título Código Sessão 
Regular Item Introduzido 

por

Co-
patrocínio 

pelo 
Brasil

Resultado 
(votos a 

favor/contra/ 
abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo
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Acompanhamento da resolução 
S-9/1 do Conselho sobre as graves 
violações de direitos humanos nos 
Territórios Palestinos Ocupados, 
particularmente decorrentes 
dos recentes ataques militares 
israelenses contra a Faixa de 
Gaza ocupada

A/HRC/
RES/10/21 10 7

Paquistão 
(em nome 
da OCI e 

Grupo dos 
Países 
Árabes)

Não Adotada 
(33/1/13) A favor

A resolução expressou a insatisfação do Conselho com o fato da resolução S-9/1 não ter sido completamente implementada 
até então. O texto solicitou ao Presidente do Conselho que continue seus esforços para apontar uma missão internacional 
independente de averiguação in loco (fact-finding mission).  

Combate à difamação de religiões A/HRC/
RES/10/22 10 9

Paquistão 
(em nome 

da OCI)
Não Adotada 

(23/11/13) Absteve-se

O CDH deplorou todos os atos de violência física e psicológica e todo tipo de incitamento contra indivíduos com base em sua 
religião ou crença, além de atos direcionados às suas propriedades, locais de trabalho, centros culturais e locais de culto 
religioso.  Também condenou o ataque (targeting) a símbolos religiosos, locais e personagens sagrados de todas as religiões.  
Por fim, o Conselho expressou profunda preocupação com a intensificação de uma campanha generalizada de difamação 
de religiões e de incitamento ao ódio às religiões em geral, incluindo a perseguição a minorias muçulmanas, como uma 
conseqüência dos trágicos eventos ocorridos em 11 de setembro de 2001.

Elaboração de padrões 
complementares para a 
Convenção Internacional para a 
Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial

A/HRC/
RES/10/30 10 9

África do Sul 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Adotada 
(34/13/0) A favor

A resolução endossou o passo-a-passo (road map) adotado pelo Comitê Ad Hoc do Conselho de Direitos Humanos sobre a 
Elaboração de Padrões Complementares em sua primeira sessão como uma estrutura para guiar os futuros trabalhos no tema. 
Ela ainda solicitou ao Presidente (Chairperson-Rapporteur) que assegure que o resultado do passo-a-passo seja circulado entre 
todos os interessados. A resolução também solicitou que todas as sessões futuras do Comitê Ad Hoc fossem realizadas em 
um período consolidado de 10 dias úteis consecutivos, e decidiu que a próxima sessão ocorreria em outubro de 2009. Por fim, o 
Conselho decidiu manter esta questão prioritária em seu programa de trabalho e rever os progressos feitos na sua 13ª sessão.

Da retórica à realidade: um 
chamado global para ação 
concreta contra o racismo, a 
discriminação racial, a xenofobia 
e intolerâncias correlatas

A/HRC/
RES/10/31 10 9

África do Sul 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou ao Secretário-Geral que examinasse os desafios que impediram o Grupo dos Cinco Especialistas 
Independentes Eminentes de cumprir seu mandato de acompanhar e monitorar a implementação da Declaração Programa de 
Ação de Durban. Assim, o texto solicitou que o Conselho adote medidas apropriadas que estejam de acordo com o processo de 
revisão, racionalização e melhoria dos mandatos de seus mecanismos de direitos humanos.

Assistência à Somália no campo 
dos direitos humanos

A/HRC/
RES/10/32 10 10

Egito 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu convidar o Especialista Independente sobre a Situação de Direitos Humanos na Somália a continuar seu 
trabalho até setembro de 2009, sem prejuízo das provisões da resolução 5/1 do CDH. A resolução também solicitou que o 
especialista apresente uma atualização de seu relatório na 12ª sessão do Conselho.

Situação de direitos humanos na 
República Democrática do Congo 
e o fortalecimento da cooperação 
técnica e de serviços consultivos 

A/HRC/
RES/10/33 10 10

Egito 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Adotada 
(33/0/14) A favor

O CDH tomou nota do relatório conjunto de sete relatores especiais temáticos sobre assistência técnica ao governo da República 
Democrática do Congo e o exame da situação no leste do país (A/HRC/10/59). O texto aprovado também solicitou que os relatores 
se reportem novamente ao Conselho em sua 13ª sessão. Além disso, chamou a comunidade internacional a aumentar as várias 
formas de assistência solicitadas pelo país africano em questão, com vistas a melhorar sua situação de direitos humanos.

Moção para que a proposta de 
resolução introduzida pelo Grupo 
Africano sobre a "Situação de 
direitos humanos na República 
Democrática do Congo e o 
fortalecimento da cooperação 
técnica e de serviços consultivos" 
fosse votada antes da proposta de 
resolução introduzida pela União 
Européia sobre o mesmo tema

Moção 
apresentada 
oralmente

10 10 Egito Não Adotada 
(30/15/2) A favor

A moção apresentada pelo Egito solicitou que o Conselho votasse o projeto de resolução sobre a República Democrática do 
Congo introduzida pelo Grupo Africano antes do projeto de resolução A/HRC/10/L.1, apresentado pela República Tcheca em 
nome da União Européia, que tratava do mesmo tema. Com a aprovação da moção, a proposta de resolução egípcia foi votada 
antes e, uma vez aprovada, não houve consideração do texto proposto pela União Européia.

Emenda à resolução "Situação de 
direitos humanos na República 
Democrática do Congo e o 
fortalecimento da cooperação 
técnica e de serviços consultivos"

Emenda 
apresentada 
oralmente

10 10 Alemanha Não Rejeitada 
(18/21/8) Absteve-se

Uma vez que a proposta européia de resolução foi rejeitada por causa da aprovação da proposta africana concorrente 
de resolução, a Alemanha apresentou um pacote de quatro emendas ao texto africano. O pacote de emendas rejeitado 
expressava preocupação com a situação na República Democrática do Congo, solicitava aos relatores especiais temáticos que 
formassem um grupo coordenado para monitorar e reportar a situação, realizando visitas, estabelecendo marcos e avaliando 
progressos feitos. As emendas também visavam a solicitar que esse grupo se reportasse ao Conselho em sua 12ª sessão com 
recomendações e publicasse um relatório completo na 13ª sessão.
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Brasil Resumo

Grupo de Trabalho (Open-ended 
Working Group) sobre o Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os 
Direitos da Criança que estabelece 
um procedimento de comunicações 

A/HRC/
RES/11/1 11 3 Eslováquia Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu estabelecer um Grupo de Trabalho (Open-ended Working Group) para analisar a possibilidade de elaboração 
um protocolo facultativo que estabeleceria um procedimento de comunicação complementar ao procedimento de relatórios no 
âmbito da Convenção sobre os Direitos da Criança.
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Aceleração de esforços para 
eliminar todas as formas de 
violência contra a mulher

A/HRC/
RES/11/2 11 3 Canadá Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou que o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (EACNUDH) convoque, 
em 2010, uma oficina composta por peritos a fim de discutir medidas específicas para superar obstáculos e desafios dos Estados 
na prevenção, investigação, perseguição e punição de autores de violência contra mulheres e meninas; bem como medidas para 
prover proteção, apoio, assistência e reabilitação às vítimas. 

Tráfico de pessoas, especialmente 
de mulheres e crianças

A/HRC/
RES/11/3 11 3 Alemanha e 

Filipinas Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

Ao EACNUDH foi solicitado organizar, em coordenação com a Relatora Especial sobre Tráfico de Pessoas, especialmente de 
Mulheres e Crianças, um seminário de dois dias com objetivo de identificar oportunidades e desafios no desenvolvimento de 
reações contra o tráfico de pessoas orientadas pelo respeito aos direitos humanos. 

Promoção do direito dos povos à paz A/HRC/
RES/11/4 11 3 Cuba Não Adotada 

(32/13/1) A favor
O Conselho reiterou sua solicitação ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que este convoque, 
antes de fevereiro de 2010, uma oficina sobre o direito dos povos à paz, com a participação de peritos de todas as regiões do 
mundo. 

Os efeitos da dívida externa e 
outras obrigações financeiras 
internacionais relacionadas dos 
Estados na realização de todos os 
direitos humanos, particularmente 
os econômicos, culturais e sociais

A/HRC/
RES/11/5 11 3 Cuba Não Adotada 

(31/13/2) A favor

O texto da resolução aprovada recebeu com satisfação o relatório do Especialista Independente sobre Efeitos da Dívida Externa 
e outras Obrigações Financeiras Internacionais dos Estados na Realização de todos os Direitos Humanos, particularmente os 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A resolução solicitou ao especialista a continuar a explorar as inter-relações entre o 
comércio e outros temas, inclusive HIV/AIDS, ao examinar o impacto do ajustamento estrutural e da dívida externa. 

Direito à educação: 
acompanhamento da resolução 8/4 
do Conselho de Direitos Humanos

A/HRC/
RES/11/6 11 3 Portugal Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou a todos os atores relevantes envolvidos que aumentem seus esforços a fim de atingir, até 2015, os objetivos 
da iniciativa Educação para Todos ao combater desigualdades baseadas na renda, gênero, etnia, língua e deficiência física ou 
mental entre outros. 

Diretrizes da ONU sobre Cuidados 
Alternativos para Crianças Privadas 
de Cuidados Parentais

A/HRC/
RES/11/7 11 3 Brasil - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho, por meio da resolução aprovada, recebeu com satisfação a conclusão do processo de criação das Diretrizes da 
ONU sobre Cuidados Alternativos para Crianças Privadas de Cuidados Parentais e decidiu submetê-las à Assembléia Geral para 
consideração visando à sua adoção no vigésimo aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Mortalidade e morbidez maternas 
por causas que podem ser 
prevenidas e direitos humanos

A/HRC/
RES/11/8 11 3 Colômbia e Nova 

Zelândia Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou a preparação de um estudo temático sobre a mortalidade e morbidez maternas evitáveis e os direitos 
humanos ao Alto Comissariado, que deve fazê-lo em consulta com Estados, a Organização Mundial de Saúde e outros atores 
relevantes. 

Os direitos humanos de migrantes 
em centros de detenção

A/HRC/
RES/11/9 11 3

Egito 
(em nome do 

Grupo Africano)
Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu organizar um painel de discussão sobre a questão em sua 12ª sessão, com participação balanceada segundo 
gênero e origem geográfica de especialistas e representantes de governos e da sociedade civil. 

Situação de direitos humanos no 
Sudão

A/HRC/
RES/11/10 11 4

Egito 
(em nome do 

Grupo Africano, 
exceto Uganda)

Não Adotada 
(20/18/9) A favor

Na resolução aprovada, o Governo de Unidade Nacional do Sudão foi chamado a intensificar seus esforços na promoção e 
proteção de direitos humanos no país. Após inclusão da emenda A/HRC/11/L.19 apresentada pela União Européia (ver abaixo), 
a resolução decidiu também criar o mandato de Especialista Independente sobre a Situação de Direitos Humanos no Sudão 
por um período de um ano (renovável). Após a aprovação da emenda e sua inclusão no texto da resolução, a delegação egípcia 
solicitou que seu país fosse retirado da lista de patrocinadores do texto.  

Emenda à resolução "Situação de 
direitos humanos no Sudão"

A/HRC/11/
L.19 11 4

República 
Tcheca 

(em nome da 
União Européia)

Não Adotada 
(20/19/8) A favor

A emenda aprovada incluiu um parágrafo que estabeleceu a criação do mandato de Especialista Independente sobre a Situação 
de Direitos Humanos no Sudão por um período de um ano por um período de um ano (renovável). Determinou ainda que o 
ocupante do posto assuma o mandato e as responsabilidades estabelecidos pelo Conselho em suas resoluções 6/34, 6/35, 7/16 
e 9/17. Este posto proposto nesta emenda garantiu a permanência de um mecanismo de monitoramento da situação de direitos 
humanos no Sudão, uma vez que substituiu a extinta Relatoria Especial da ONU sobre a Situação de Direitos Humanos no Sudão.

Sistema de procedimentos 
especiais

A/HRC/
RES/11/11 11 5

Cuba 
(em nome do 

NAM)
Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

Os titulares de mandatos dos procedimentos especiais do Conselho (relatores especiais, integrantes de grupos de trabalho e 
especialistas independentes) foram lembrados de exercer suas funções em completo respeito e na estrita observância de seus 
mandatos, como sublinhado nas resoluções do Conselho que os criou. Também foram lembrados a atuar totalmente de acordo 
com as disposições do Código de Conduta estabelecido pelo CDH. 

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Alemanha

A/HRC/
DEC/11/101 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Alemanha pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Djibuti

A/HRC/
DEC/11/102 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Djibuti pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Canadá

A/HRC/
DEC/11/103 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Canadá pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Bangladesh

A/HRC/
DEC/11/104 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Bangladesh pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Federação 
Russa

A/HRC/
DEC/11/105 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Federação Russa pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de 
diálogo interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Camarões

A/HRC/
DEC/11/106 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Camarões pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Cuba

A/HRC/
DEC/11/107 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Cuba pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo interativo 
da revisão.
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Aceleração de esforços para 
eliminar todas as formas de 
violência contra a mulher

A/HRC/
RES/11/2 11 3 Canadá Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou que o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (EACNUDH) convoque, 
em 2010, uma oficina composta por peritos a fim de discutir medidas específicas para superar obstáculos e desafios dos Estados 
na prevenção, investigação, perseguição e punição de autores de violência contra mulheres e meninas; bem como medidas para 
prover proteção, apoio, assistência e reabilitação às vítimas. 

Tráfico de pessoas, especialmente 
de mulheres e crianças

A/HRC/
RES/11/3 11 3 Alemanha e 

Filipinas Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

Ao EACNUDH foi solicitado organizar, em coordenação com a Relatora Especial sobre Tráfico de Pessoas, especialmente de 
Mulheres e Crianças, um seminário de dois dias com objetivo de identificar oportunidades e desafios no desenvolvimento de 
reações contra o tráfico de pessoas orientadas pelo respeito aos direitos humanos. 

Promoção do direito dos povos à paz A/HRC/
RES/11/4 11 3 Cuba Não Adotada 

(32/13/1) A favor
O Conselho reiterou sua solicitação ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que este convoque, 
antes de fevereiro de 2010, uma oficina sobre o direito dos povos à paz, com a participação de peritos de todas as regiões do 
mundo. 

Os efeitos da dívida externa e 
outras obrigações financeiras 
internacionais relacionadas dos 
Estados na realização de todos os 
direitos humanos, particularmente 
os econômicos, culturais e sociais

A/HRC/
RES/11/5 11 3 Cuba Não Adotada 

(31/13/2) A favor

O texto da resolução aprovada recebeu com satisfação o relatório do Especialista Independente sobre Efeitos da Dívida Externa 
e outras Obrigações Financeiras Internacionais dos Estados na Realização de todos os Direitos Humanos, particularmente os 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A resolução solicitou ao especialista a continuar a explorar as inter-relações entre o 
comércio e outros temas, inclusive HIV/AIDS, ao examinar o impacto do ajustamento estrutural e da dívida externa. 

Direito à educação: 
acompanhamento da resolução 8/4 
do Conselho de Direitos Humanos

A/HRC/
RES/11/6 11 3 Portugal Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou a todos os atores relevantes envolvidos que aumentem seus esforços a fim de atingir, até 2015, os objetivos 
da iniciativa Educação para Todos ao combater desigualdades baseadas na renda, gênero, etnia, língua e deficiência física ou 
mental entre outros. 

Diretrizes da ONU sobre Cuidados 
Alternativos para Crianças Privadas 
de Cuidados Parentais

A/HRC/
RES/11/7 11 3 Brasil - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho, por meio da resolução aprovada, recebeu com satisfação a conclusão do processo de criação das Diretrizes da 
ONU sobre Cuidados Alternativos para Crianças Privadas de Cuidados Parentais e decidiu submetê-las à Assembléia Geral para 
consideração visando à sua adoção no vigésimo aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Mortalidade e morbidez maternas 
por causas que podem ser 
prevenidas e direitos humanos

A/HRC/
RES/11/8 11 3 Colômbia e Nova 

Zelândia Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou a preparação de um estudo temático sobre a mortalidade e morbidez maternas evitáveis e os direitos 
humanos ao Alto Comissariado, que deve fazê-lo em consulta com Estados, a Organização Mundial de Saúde e outros atores 
relevantes. 

Os direitos humanos de migrantes 
em centros de detenção

A/HRC/
RES/11/9 11 3

Egito 
(em nome do 

Grupo Africano)
Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu organizar um painel de discussão sobre a questão em sua 12ª sessão, com participação balanceada segundo 
gênero e origem geográfica de especialistas e representantes de governos e da sociedade civil. 

Situação de direitos humanos no 
Sudão

A/HRC/
RES/11/10 11 4

Egito 
(em nome do 

Grupo Africano, 
exceto Uganda)

Não Adotada 
(20/18/9) A favor

Na resolução aprovada, o Governo de Unidade Nacional do Sudão foi chamado a intensificar seus esforços na promoção e 
proteção de direitos humanos no país. Após inclusão da emenda A/HRC/11/L.19 apresentada pela União Européia (ver abaixo), 
a resolução decidiu também criar o mandato de Especialista Independente sobre a Situação de Direitos Humanos no Sudão 
por um período de um ano (renovável). Após a aprovação da emenda e sua inclusão no texto da resolução, a delegação egípcia 
solicitou que seu país fosse retirado da lista de patrocinadores do texto.  

Emenda à resolução "Situação de 
direitos humanos no Sudão"

A/HRC/11/
L.19 11 4

República 
Tcheca 

(em nome da 
União Européia)

Não Adotada 
(20/19/8) A favor

A emenda aprovada incluiu um parágrafo que estabeleceu a criação do mandato de Especialista Independente sobre a Situação 
de Direitos Humanos no Sudão por um período de um ano por um período de um ano (renovável). Determinou ainda que o 
ocupante do posto assuma o mandato e as responsabilidades estabelecidos pelo Conselho em suas resoluções 6/34, 6/35, 7/16 
e 9/17. Este posto proposto nesta emenda garantiu a permanência de um mecanismo de monitoramento da situação de direitos 
humanos no Sudão, uma vez que substituiu a extinta Relatoria Especial da ONU sobre a Situação de Direitos Humanos no Sudão.

Sistema de procedimentos 
especiais

A/HRC/
RES/11/11 11 5

Cuba 
(em nome do 

NAM)
Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

Os titulares de mandatos dos procedimentos especiais do Conselho (relatores especiais, integrantes de grupos de trabalho e 
especialistas independentes) foram lembrados de exercer suas funções em completo respeito e na estrita observância de seus 
mandatos, como sublinhado nas resoluções do Conselho que os criou. Também foram lembrados a atuar totalmente de acordo 
com as disposições do Código de Conduta estabelecido pelo CDH. 

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Alemanha

A/HRC/
DEC/11/101 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Alemanha pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Djibuti

A/HRC/
DEC/11/102 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Djibuti pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Canadá

A/HRC/
DEC/11/103 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Canadá pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Bangladesh

A/HRC/
DEC/11/104 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Bangladesh pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Federação 
Russa

A/HRC/
DEC/11/105 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Federação Russa pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de 
diálogo interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Camarões

A/HRC/
DEC/11/106 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Camarões pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Cuba

A/HRC/
DEC/11/107 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Cuba pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo interativo 
da revisão.
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Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Arábia Saudita

A/HRC/
DEC/11/108 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Arábia Saudita pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Senegal

A/HRC/
DEC/11/109 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Senegal pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: China

A/HRC/
DEC/11/110 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à China pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo interativo 
da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Azerbaidjão

A/HRC/
DEC/11/111 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Azerbaidjão pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Nigéria

A/HRC/
DEC/11/112 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Nigéria pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: México

A/HRC/
DEC/11/113 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao México pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Maurício

A/HRC/
DEC/11/114 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Maurício pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Malásia

A/HRC/
DEC/11/115 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Malásia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Jordânia

A/HRC/
DEC/11/116 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Jordânia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Publicação dos relatórios do Grupo 
de Trabalho da Revisão Periódica 
Universal em todas as línguas 
oficiais das Nações Unidas

A/HRC/
DEC/11/117 11 6 México Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão determinou que todos os relatórios adotados pelo Grupo de Trabalho da RPU devem ser publicados em todos os 
idiomas oficiais da ONU em tempo hábil antes de serem apresentados para consideração do Conselho. O Secretário-Geral foi 
solicitado a garantir o suporte necessário para que essa determinação seja cumprida. 

Grupo de Trabalho 
Intergovernamental para a 
implementação efetiva da 
Declaração e Programa de Ação de 
Durban

A/HRC/
RES/11/12 11 9

Nigéria

(em nome do 
Grupo Africano)

Não Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu estender o mandato do Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre a implementação efetiva da Declaração 
e do Programa de Ação de Durban por três anos. 
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Grupo de Trabalho (Open-ended 
Working Group) sobre revisão do 
Conselho de Direitos Humanos e 
seu funcionamento

A/HRC/
RES/12/1 12 1 Federação 

Russa Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução estabeleceu um grupo intergovernamental com o mandato de revisar as formas de trabalho e funcionamento do 
Conselho. O Conselho, por meio da resolução, também solicitou ao Secretário-Geral que apresente um relatório em sua 15º 
sessão sobre como melhorar os serviços de conferência e secretariado para o Conselho. 

Cooperação no campo dos direitos 
humanos com as Nações Unidas e 
seus representantes e mecanismos 

A/HRC/
RES/12/2 12 2 Hungria Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução instou aos Estados para que previnam e freiem todos os atos de intimidação ou repressão contra aqueles que 
cooperam com as Nações Unidas, por exemplo, submetendo comunicados de denúncia aos procedimentos existentes no sistema 
ONU de direitos humanos. O texto também se refere à proteção dos parentes das vítimas de violações ou daqueles que proveram 
assistência legal ou de outro tipo aos que sofreram abusos. Os atos de intimidação cometidos por governos e atores não-estatais 
a estes indivíduos foram condenados pela resolução.

Independência e imparcialidade 
dos juízes, jurados e assessores e 
independência dos advogados

A/HRC/
RES/12/3 12 3 Hungria Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho solicitou à Relatora Especial sobre a Independência de Juízes e Advogados que elabore salvaguardas para garantir e 
reforçar a independência de advogados. A resolução também encorajou os Estados a promover a diversidade na composição dos 
membros do Judiciário e ainda instou todos os governos a respeitar e apoiar a independência de juízes e advogados. 

Programa Mundial para Educação 
em Direitos Humanos

A/HRC/
RES/12/4 12 3 Costa Rica Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu que a segunda fase do programa mundial se focará na educação em direitos humanos no ensino superior 
e programas de formação em direitos humanos para professores e educadores, funcionários, oficiais de aplicação da lei e 
militares. Estados que ainda não tinham adotado medidas para incorporar a educação em direitos humanos nos sistemas 
escolares primário e secundário foram encorajados a fazê-lo. 

Proteção dos direitos humanos de 
civis em conflitos armados

A/HRC/
RES/12/5 12 3 Egito Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos foi convidado a realizar uma segunda rodada de 
consulta com especialistas sobre proteção dos direitos humanos de civis em conflitos armados. A resolução solicitou também 
que o Alto Comissariado elabore um relatório com o resultado da consulta. 
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Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Arábia Saudita

A/HRC/
DEC/11/108 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Arábia Saudita pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Senegal

A/HRC/
DEC/11/109 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Senegal pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: China

A/HRC/
DEC/11/110 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à China pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo interativo 
da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Azerbaidjão

A/HRC/
DEC/11/111 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Azerbaidjão pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Nigéria

A/HRC/
DEC/11/112 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Nigéria pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: México

A/HRC/
DEC/11/113 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao México pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Maurício

A/HRC/
DEC/11/114 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Maurício pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Malásia

A/HRC/
DEC/11/115 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Malásia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Jordânia

A/HRC/
DEC/11/116 11 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Jordânia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Publicação dos relatórios do Grupo 
de Trabalho da Revisão Periódica 
Universal em todas as línguas 
oficiais das Nações Unidas

A/HRC/
DEC/11/117 11 6 México Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão determinou que todos os relatórios adotados pelo Grupo de Trabalho da RPU devem ser publicados em todos os 
idiomas oficiais da ONU em tempo hábil antes de serem apresentados para consideração do Conselho. O Secretário-Geral foi 
solicitado a garantir o suporte necessário para que essa determinação seja cumprida. 

Grupo de Trabalho 
Intergovernamental para a 
implementação efetiva da 
Declaração e Programa de Ação de 
Durban

A/HRC/
RES/11/12 11 9

Nigéria

(em nome do 
Grupo Africano)

Não Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu estender o mandato do Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre a implementação efetiva da Declaração 
e do Programa de Ação de Durban por três anos. 
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por

Co-
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Grupo de Trabalho (Open-ended 
Working Group) sobre revisão do 
Conselho de Direitos Humanos e 
seu funcionamento

A/HRC/
RES/12/1 12 1 Federação 

Russa Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução estabeleceu um grupo intergovernamental com o mandato de revisar as formas de trabalho e funcionamento do 
Conselho. O Conselho, por meio da resolução, também solicitou ao Secretário-Geral que apresente um relatório em sua 15º 
sessão sobre como melhorar os serviços de conferência e secretariado para o Conselho. 

Cooperação no campo dos direitos 
humanos com as Nações Unidas e 
seus representantes e mecanismos 

A/HRC/
RES/12/2 12 2 Hungria Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução instou aos Estados para que previnam e freiem todos os atos de intimidação ou repressão contra aqueles que 
cooperam com as Nações Unidas, por exemplo, submetendo comunicados de denúncia aos procedimentos existentes no sistema 
ONU de direitos humanos. O texto também se refere à proteção dos parentes das vítimas de violações ou daqueles que proveram 
assistência legal ou de outro tipo aos que sofreram abusos. Os atos de intimidação cometidos por governos e atores não-estatais 
a estes indivíduos foram condenados pela resolução.

Independência e imparcialidade 
dos juízes, jurados e assessores e 
independência dos advogados

A/HRC/
RES/12/3 12 3 Hungria Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho solicitou à Relatora Especial sobre a Independência de Juízes e Advogados que elabore salvaguardas para garantir e 
reforçar a independência de advogados. A resolução também encorajou os Estados a promover a diversidade na composição dos 
membros do Judiciário e ainda instou todos os governos a respeitar e apoiar a independência de juízes e advogados. 

Programa Mundial para Educação 
em Direitos Humanos

A/HRC/
RES/12/4 12 3 Costa Rica Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu que a segunda fase do programa mundial se focará na educação em direitos humanos no ensino superior 
e programas de formação em direitos humanos para professores e educadores, funcionários, oficiais de aplicação da lei e 
militares. Estados que ainda não tinham adotado medidas para incorporar a educação em direitos humanos nos sistemas 
escolares primário e secundário foram encorajados a fazê-lo. 

Proteção dos direitos humanos de 
civis em conflitos armados

A/HRC/
RES/12/5 12 3 Egito Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos foi convidado a realizar uma segunda rodada de 
consulta com especialistas sobre proteção dos direitos humanos de civis em conflitos armados. A resolução solicitou também 
que o Alto Comissariado elabore um relatório com o resultado da consulta. 
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Direitos humanos dos migrantes: 
migração e os direitos humanos das 
crianças

A/HRC/
RES/12/6 12 3 México Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

Os Estados foram convocados a promover e proteger efetivamente os direitos humanos de todos os migrantes, especialmente os 
direitos das crianças. O Conselho também instou aos Estados de origem a adotar medidas apropriadas para promover e proteger 
efetivamente os direitos das crianças que foram deixadas por familiares migrantes. Ainda foi solicitado a todos os Estados 
adotar medidas concretas para prevenir a violação dos direitos humanos da criança migrante em trânsito. 

Eliminação da discriminação contra 
pessoas afetadas pela hanseníase e 
seus familiares

A/HRC/
RES/12/7 12 3 Japão Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho solicitou ao Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a coleta de opiniões de 
atores relevantes sobre o projeto de princípios e diretrizes para eliminação da discriminação contra pessoas afetadas pela 
hanseníase e seus familiares. Os comentários devem ser disponibilizados ao Comitê Consultivo do CDH. A resolução solicitou 
ainda que o Comitê Consultivo finalize o projeto de princípios e diretrizes levando em plena consideração as opiniões reunidas. 

Direitos humanos e o acesso à água 
potável e ao saneamento

A/HRC/
RES/12/8 12 3 Alemanha e 

Espanha Não Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

Os Estados foram convidados, entre outros, a coletar informação atual, acurada e detalhada sobre a cobertura do saneamento 
no país; e desenvolver, quando apropriado, planos nacionais ou locais de ação a fim de combater de maneira abrangente a falta 
de acesso ao saneamento, dando a devida consideração à gestão do uso da água, incluindo seu tratamento e reutilização. 

Direitos humanos e solidariedade 
internacional

A/HRC/
RES/12/9 12 3 Cuba Não Adotada 

(33/14/0) A favor
A resolução convocou a comunidade internacional a promover a solidariedade e a cooperação internacionais como 
uma importante ferramenta para a superação dos efeitos negativos das atuais crises econômica, financeira e climática, 
particularmente em países em desenvolvimento. 

Acompanhamento da 7ª sessão 
especial do CDH sobre o impacto 
negativo do agravamento da 
crise alimentar mundial sobre a 
realização 
do direito universal à alimentação

A/HRC/
RES/12/10 12 3 Cuba Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho convocou os Estados, as instituições multilaterais e outros atores relevantes a adotar todas as medidas necessárias 
para garantir a realização do direito à alimentação. Por meio da resolução, o CDH também clamou para que seja considerada 
a revisão de toda e qualquer política ou medida que possa ter um impacto negativo sobre a implementação do direito à 
alimentação. 

Direitos humanos e justiça 
transicional

A/HRC/
RES/12/11 12 3 Suíça Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho convocou a comunidade internacional e as organizações regionais a oferecerem auxílio aos países que assim 
consentirem no contexto da justiça transicional, a fim de garantir a promoção e a proteção de direitos humanos e incorporar 
boas práticas no desenvolvimento e implementação de mecanismos de justiça transicional. 

Direito à verdade A/HRC/
RES/12/12 12 3 Argentina Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução convidou o Escritório do Alto Comissariado a promover, com recursos existentes, um seminário que leve em conta 
diferentes experiências sobre a importância da criação, organização e administração de sistemas públicos de arquivos como um 
meio de garantir o direito à verdade. Solicitou-se que no seminário seja estudada a necessidade de criação de diretrizes sobre o 
tema. 

Direitos humanos e povos indígenas A/HRC/
RES/12/13 12 3 Guatemala 

e México Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou ao Relator Especial sobre a Situação dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais dos Povos 
Indígenas que apresente na 65ª sessão da Assembléia Geral da ONU as atividades conduzidas para cumprimento de seu 
mandato. O texto aprovado também solicitou que o Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas realize um 
estudo sobre povos indígenas e o direito de participação em processos decisórios. 

Sistemas regionais para a 
promoção e proteção dos direitos 
humanos

A/HRC/
RES/12/15 12 3 Bélgica Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, o Conselho solicitou que a Alta Comissária promova regularmente oficinas sobre os sistemas regionais 
para a promoção e proteção dos direitos humanos.  

Liberdade de opinião e expressão A/HRC/
RES/12/16 12 3 Egito e EUA Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução expressou preocupação diante de incidentes de intolerância, discriminação e violência relacionados à raça e à 
religião, bem como a disseminação de estereótipos negativos. O texto aprovado também convocou todas as partes envolvidas em 
conflitos armados a respeitar o direito humanitário internacional. 

Eliminação da discriminação contra 
a mulher

A/HRC/
RES/12/17 12 3 México Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho exortou os Estados a cumprir suas obrigações e compromissos internacionais e revogar qualquer lei que discrimine 
com base em gênero. O texto aprovado exortou ainda os Estados a garantir igual representação e participação das mulheres em 
processos decisórios políticos, sociais e econômicos, como uma condição essencial para igualdade de gênero. 

Efeitos nocivos do manejo e despejo 
de produtos e resíduos tóxicos e 
perigosos ao exercício dos direitos 
humanos

A/HRC/
RES/12/18 12 3

Costa do 
Marfim 

(em nome 
do Grupo 
Africano)

Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou fortemente o manejo e despejo de produtos e resíduos tóxicos e perigosos que impactam negativamente 
no exercício dos direitos humanos. Decidiu-se ainda pela realização de um painel de discussão sobre a questão durante a 13º 
sessão do CDH.

Projeto de diretrizes sobre extrema 
pobreza e direitos humanos

A/HRC/
RES/12/19 12 3 França Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A Especialista Independente sobre Direitos Humanos e Pobreza Extrema foi convidada a elaborar um relatório sobre o progresso 
da questão, para ser apresentando ao Conselho em sua 15ª sessão. O documento deve conter recomendações sobre como 
melhorar a versão preliminar das diretrizes sobre pobreza extrema e direitos humanos, contribuindo para que o Conselho, em 
2012, decida sobre a possibilidade de adoção destas diretrizes. 

Direitos humanos e medidas 
coercitivas unilaterais

A/HRC/
RES/12/22 12 3

Egito 
(em nome 
do NAM)

Não Adotada 
(32/14/0) A favor

O Conselho chamou a atenção de todos os Estados para interromper a adoção ou implementação de medidas coercitivas 
unilaterais que não estejam de acordo com o direito internacional, o direito internacional humanitário, a Carta das Nações 
Unidas e as normas e princípios que regem as relações pacíficas entre os Estados. A resolução condenou o uso de tais 
medidas por algumas potências como forma de pressão política ou econômica contra demais países, em particular, os em 
desenvolvimento, visando a comprometer o exercício autônomo de seu direito de decidir quais sistemas político, econômico e 
social adotar.

O direito ao desenvolvimento A/HRC/
RES/12/23 12 3

Egito 
(em nome 
do NAM)

Sim Adotada 
(33/0/14) A favor

O Conselho decidiu continuar atuando de modo que sua agenda promova o desenvolvimento sustentável e o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, contribuindo assim para que o direito ao desenvolvimento esteja no mesmo patamar 
dos outros direitos humanos e liberdades fundamentais, como estabelecido nos parágrafos 5 e 10 da Declaração e Programa de 
Ação de Viena.
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Direitos humanos dos migrantes: 
migração e os direitos humanos das 
crianças

A/HRC/
RES/12/6 12 3 México Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

Os Estados foram convocados a promover e proteger efetivamente os direitos humanos de todos os migrantes, especialmente os 
direitos das crianças. O Conselho também instou aos Estados de origem a adotar medidas apropriadas para promover e proteger 
efetivamente os direitos das crianças que foram deixadas por familiares migrantes. Ainda foi solicitado a todos os Estados 
adotar medidas concretas para prevenir a violação dos direitos humanos da criança migrante em trânsito. 

Eliminação da discriminação contra 
pessoas afetadas pela hanseníase e 
seus familiares

A/HRC/
RES/12/7 12 3 Japão Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho solicitou ao Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a coleta de opiniões de 
atores relevantes sobre o projeto de princípios e diretrizes para eliminação da discriminação contra pessoas afetadas pela 
hanseníase e seus familiares. Os comentários devem ser disponibilizados ao Comitê Consultivo do CDH. A resolução solicitou 
ainda que o Comitê Consultivo finalize o projeto de princípios e diretrizes levando em plena consideração as opiniões reunidas. 

Direitos humanos e o acesso à água 
potável e ao saneamento

A/HRC/
RES/12/8 12 3 Alemanha e 

Espanha Não Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

Os Estados foram convidados, entre outros, a coletar informação atual, acurada e detalhada sobre a cobertura do saneamento 
no país; e desenvolver, quando apropriado, planos nacionais ou locais de ação a fim de combater de maneira abrangente a falta 
de acesso ao saneamento, dando a devida consideração à gestão do uso da água, incluindo seu tratamento e reutilização. 

Direitos humanos e solidariedade 
internacional

A/HRC/
RES/12/9 12 3 Cuba Não Adotada 

(33/14/0) A favor
A resolução convocou a comunidade internacional a promover a solidariedade e a cooperação internacionais como 
uma importante ferramenta para a superação dos efeitos negativos das atuais crises econômica, financeira e climática, 
particularmente em países em desenvolvimento. 

Acompanhamento da 7ª sessão 
especial do CDH sobre o impacto 
negativo do agravamento da 
crise alimentar mundial sobre a 
realização 
do direito universal à alimentação

A/HRC/
RES/12/10 12 3 Cuba Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho convocou os Estados, as instituições multilaterais e outros atores relevantes a adotar todas as medidas necessárias 
para garantir a realização do direito à alimentação. Por meio da resolução, o CDH também clamou para que seja considerada 
a revisão de toda e qualquer política ou medida que possa ter um impacto negativo sobre a implementação do direito à 
alimentação. 

Direitos humanos e justiça 
transicional

A/HRC/
RES/12/11 12 3 Suíça Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho convocou a comunidade internacional e as organizações regionais a oferecerem auxílio aos países que assim 
consentirem no contexto da justiça transicional, a fim de garantir a promoção e a proteção de direitos humanos e incorporar 
boas práticas no desenvolvimento e implementação de mecanismos de justiça transicional. 

Direito à verdade A/HRC/
RES/12/12 12 3 Argentina Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução convidou o Escritório do Alto Comissariado a promover, com recursos existentes, um seminário que leve em conta 
diferentes experiências sobre a importância da criação, organização e administração de sistemas públicos de arquivos como um 
meio de garantir o direito à verdade. Solicitou-se que no seminário seja estudada a necessidade de criação de diretrizes sobre o 
tema. 

Direitos humanos e povos indígenas A/HRC/
RES/12/13 12 3 Guatemala 

e México Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou ao Relator Especial sobre a Situação dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais dos Povos 
Indígenas que apresente na 65ª sessão da Assembléia Geral da ONU as atividades conduzidas para cumprimento de seu 
mandato. O texto aprovado também solicitou que o Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas realize um 
estudo sobre povos indígenas e o direito de participação em processos decisórios. 

Sistemas regionais para a 
promoção e proteção dos direitos 
humanos

A/HRC/
RES/12/15 12 3 Bélgica Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, o Conselho solicitou que a Alta Comissária promova regularmente oficinas sobre os sistemas regionais 
para a promoção e proteção dos direitos humanos.  

Liberdade de opinião e expressão A/HRC/
RES/12/16 12 3 Egito e EUA Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução expressou preocupação diante de incidentes de intolerância, discriminação e violência relacionados à raça e à 
religião, bem como a disseminação de estereótipos negativos. O texto aprovado também convocou todas as partes envolvidas em 
conflitos armados a respeitar o direito humanitário internacional. 

Eliminação da discriminação contra 
a mulher

A/HRC/
RES/12/17 12 3 México Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho exortou os Estados a cumprir suas obrigações e compromissos internacionais e revogar qualquer lei que discrimine 
com base em gênero. O texto aprovado exortou ainda os Estados a garantir igual representação e participação das mulheres em 
processos decisórios políticos, sociais e econômicos, como uma condição essencial para igualdade de gênero. 

Efeitos nocivos do manejo e despejo 
de produtos e resíduos tóxicos e 
perigosos ao exercício dos direitos 
humanos

A/HRC/
RES/12/18 12 3

Costa do 
Marfim 

(em nome 
do Grupo 
Africano)

Sim Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou fortemente o manejo e despejo de produtos e resíduos tóxicos e perigosos que impactam negativamente 
no exercício dos direitos humanos. Decidiu-se ainda pela realização de um painel de discussão sobre a questão durante a 13º 
sessão do CDH.

Projeto de diretrizes sobre extrema 
pobreza e direitos humanos

A/HRC/
RES/12/19 12 3 França Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A Especialista Independente sobre Direitos Humanos e Pobreza Extrema foi convidada a elaborar um relatório sobre o progresso 
da questão, para ser apresentando ao Conselho em sua 15ª sessão. O documento deve conter recomendações sobre como 
melhorar a versão preliminar das diretrizes sobre pobreza extrema e direitos humanos, contribuindo para que o Conselho, em 
2012, decida sobre a possibilidade de adoção destas diretrizes. 

Direitos humanos e medidas 
coercitivas unilaterais

A/HRC/
RES/12/22 12 3

Egito 
(em nome 
do NAM)

Não Adotada 
(32/14/0) A favor

O Conselho chamou a atenção de todos os Estados para interromper a adoção ou implementação de medidas coercitivas 
unilaterais que não estejam de acordo com o direito internacional, o direito internacional humanitário, a Carta das Nações 
Unidas e as normas e princípios que regem as relações pacíficas entre os Estados. A resolução condenou o uso de tais 
medidas por algumas potências como forma de pressão política ou econômica contra demais países, em particular, os em 
desenvolvimento, visando a comprometer o exercício autônomo de seu direito de decidir quais sistemas político, econômico e 
social adotar.

O direito ao desenvolvimento A/HRC/
RES/12/23 12 3

Egito 
(em nome 
do NAM)

Sim Adotada 
(33/0/14) A favor

O Conselho decidiu continuar atuando de modo que sua agenda promova o desenvolvimento sustentável e o cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, contribuindo assim para que o direito ao desenvolvimento esteja no mesmo patamar 
dos outros direitos humanos e liberdades fundamentais, como estabelecido nos parágrafos 5 e 10 da Declaração e Programa de 
Ação de Viena.
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Acesso a medicamento no contexto 
do direito o direito de todos ao 
desfrute do mais alto nível possível 
de saúde física e mental

A/HRC/
RES/12/24 12 3 Brasil - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados a adotar medidas que garantam que sua atuação como membro de organismos internacionais 
atenda ao direito de todos ao gozo do mais alto padrão alcançável de saúde física e mental. O texto pede também que a aplicação 
dos acordos internacionais ocorra em prol de políticas públicas que promovam o amplo acesso a medicamentos seguros, 
efetivos e de baixo custo. 

A proteção dos direitos 
humanos no contexto do Vírus 
da Imunodeficiência (HIV) e da 
Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS)

A/HRC/
RES/12/27 12 3 Brasil - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução convidou os Estados, órgãos e agências da ONU e organizações internacionais e não-governamentais a assistir 
países em desenvolvimento, em particular àqueles situados na África, em seus esforços para prevenir a disseminação da 
epidemia e para mitigar e controlar o impacto prejudicial do HIV/AIDS sobre os direitos humanos das populações. O Conselho 
solicitou aos Estados que promovam políticas nacionais de resposta ao impacto do HIV que sejam coordenados, participativos, 
sensíveis às questões de gênero e transparentes. 

Acompanhamento da 10ª sessão 
especial do CDH sobre o impacto da 
crise econômica e financeira global 
na realização universal e no gozo 
efetivo dos direitos humanos

A/HRC/
RES/12/28 12 3 Brasil - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

Por meio desta resolução, o Conselho decidiu realizar um painel de discussão durante o segmento de alto nível em sua 13ª 
sessão para discutir e avaliar o impacto da crise financeira e econômica na concretização de todos os direitos humanos em 
escala global, com vistas a contribuir às atividades do Grupo do Trabalho da Assembléia Geral criado para dar seguimento aos 
pontos contidos no documento resultante da Conferência sobre a Crise Econômica e Financeira Mundial e seu Impacto sobre o 
Desenvolvimento. 

Efeitos da dívida externa e 
outras obrigações financeiras 
internacionais dos Estados na 
realização de todos os direitos 
humanos, particularmente os 
direitos econômicos, sociais e 
culturais

A/HRC/
DEC/12/119 12 3 Cuba Não Adotada 

(31/13/2) A favor

A decisão solicitou ao Escritório do Alto Comissariado a alocação de recursos orçamentários suficientes para a implementação 
das atividades previstas na resolução 11/5, incluindo a realização de consultas a atores regionais a respeito do projeto de 
diretrizes gerais sobre dívida externa e direitos humanos, ainda durante o período do mandato do Especialista Independente 
sobre Efeitos da Dívida Externa e outras Obrigações Financeiras Internacionais dos Estados na Realização de todos os Direitos 
Humanos, particularmente os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

Situação de direitos humanos em 
Honduras desde o golpe de estado 
de 28 de junho de 2009

A/HRC/
RES/12/14 12 4

Colômbia 
(em nome 

do GRULAC)
Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho condenou veementemente as violações de direitos humanos resultantes do golpe de Estado de 28 de junho de 2009 
e, em particular, as que acompanharam o retorno do presidente José Manuel Zelaya Rosales ao país em 21 de setembro de 2009. 
A resolução também clamou pelo fim imediato de todas as violações de direitos humanos em Honduras e pela restauração da 
democracia e do Estado de Direito. 

Aung San Suu Kyi e outros 
prisioneiros políticos em Mianmar

A/HRC/
RES/12/20 12 4

Suécia 
(em nome 
da União 
Européia)

Não Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho expressou estar seriamente preocupado com a recente condenação e sentença de Daw Aung San Suu Kyi, e clamou 
por sua libertação imediata e incondicional. A resolução também solicitou que o governo de Mianmar liberte todos os presos 
políticos, permitindo-lhes participar plenamente nas eleições de 2010. 

Pessoas desaparecidas A/HRC/
DEC/12/117 12 5 Azerbaidjão Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão tomou nota da recomendação 3/2 do Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos sobre o progresso de seu 
trabalho com vistas ao estudo de boas práticas na questão de pessoas desaparecidas. 

Declaração das Nações Unidas 
sobre Educação e Formação em 
Direitos Humanos

A/HRC/
DEC/12/118 12 5 Marrocos Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho recebeu com satisfação as diversas iniciativas objetivando o aprofundamento das discussões sobre o projeto de 
Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação em Direitos Humanos.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: República 
Centro-Africana

A/HRC/
DEC/12/101 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à República Centro-Africana pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase 
de diálogo interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Mônaco

A/HRC/
DEC/12/102 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Mônaco pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Belize

A/HRC/
DEC/12/103 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Belize pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Congo

A/HRC/
DEC/12/104 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Congo pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Malta

A/HRC/
DEC/12/105 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Malta pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo interativo 
da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Nova Zelândia

A/HRC/
DEC/12/106 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Nova Zelândia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Afeganistão

A/HRC/
DEC/12/107 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Afeganistão pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Chile

A/HRC/
DEC/12/108 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Chile pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Chade

A/HRC/
DEC/12/109 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Chade pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Vietnã

A/HRC/
DEC/12/110 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Vietnã pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.
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Acesso a medicamento no contexto 
do direito o direito de todos ao 
desfrute do mais alto nível possível 
de saúde física e mental

A/HRC/
RES/12/24 12 3 Brasil - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados a adotar medidas que garantam que sua atuação como membro de organismos internacionais 
atenda ao direito de todos ao gozo do mais alto padrão alcançável de saúde física e mental. O texto pede também que a aplicação 
dos acordos internacionais ocorra em prol de políticas públicas que promovam o amplo acesso a medicamentos seguros, 
efetivos e de baixo custo. 

A proteção dos direitos 
humanos no contexto do Vírus 
da Imunodeficiência (HIV) e da 
Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS)

A/HRC/
RES/12/27 12 3 Brasil - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução convidou os Estados, órgãos e agências da ONU e organizações internacionais e não-governamentais a assistir 
países em desenvolvimento, em particular àqueles situados na África, em seus esforços para prevenir a disseminação da 
epidemia e para mitigar e controlar o impacto prejudicial do HIV/AIDS sobre os direitos humanos das populações. O Conselho 
solicitou aos Estados que promovam políticas nacionais de resposta ao impacto do HIV que sejam coordenados, participativos, 
sensíveis às questões de gênero e transparentes. 

Acompanhamento da 10ª sessão 
especial do CDH sobre o impacto da 
crise econômica e financeira global 
na realização universal e no gozo 
efetivo dos direitos humanos

A/HRC/
RES/12/28 12 3 Brasil - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

Por meio desta resolução, o Conselho decidiu realizar um painel de discussão durante o segmento de alto nível em sua 13ª 
sessão para discutir e avaliar o impacto da crise financeira e econômica na concretização de todos os direitos humanos em 
escala global, com vistas a contribuir às atividades do Grupo do Trabalho da Assembléia Geral criado para dar seguimento aos 
pontos contidos no documento resultante da Conferência sobre a Crise Econômica e Financeira Mundial e seu Impacto sobre o 
Desenvolvimento. 

Efeitos da dívida externa e 
outras obrigações financeiras 
internacionais dos Estados na 
realização de todos os direitos 
humanos, particularmente os 
direitos econômicos, sociais e 
culturais

A/HRC/
DEC/12/119 12 3 Cuba Não Adotada 

(31/13/2) A favor

A decisão solicitou ao Escritório do Alto Comissariado a alocação de recursos orçamentários suficientes para a implementação 
das atividades previstas na resolução 11/5, incluindo a realização de consultas a atores regionais a respeito do projeto de 
diretrizes gerais sobre dívida externa e direitos humanos, ainda durante o período do mandato do Especialista Independente 
sobre Efeitos da Dívida Externa e outras Obrigações Financeiras Internacionais dos Estados na Realização de todos os Direitos 
Humanos, particularmente os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

Situação de direitos humanos em 
Honduras desde o golpe de estado 
de 28 de junho de 2009

A/HRC/
RES/12/14 12 4

Colômbia 
(em nome 

do GRULAC)
Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho condenou veementemente as violações de direitos humanos resultantes do golpe de Estado de 28 de junho de 2009 
e, em particular, as que acompanharam o retorno do presidente José Manuel Zelaya Rosales ao país em 21 de setembro de 2009. 
A resolução também clamou pelo fim imediato de todas as violações de direitos humanos em Honduras e pela restauração da 
democracia e do Estado de Direito. 

Aung San Suu Kyi e outros 
prisioneiros políticos em Mianmar

A/HRC/
RES/12/20 12 4

Suécia 
(em nome 
da União 
Européia)

Não Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho expressou estar seriamente preocupado com a recente condenação e sentença de Daw Aung San Suu Kyi, e clamou 
por sua libertação imediata e incondicional. A resolução também solicitou que o governo de Mianmar liberte todos os presos 
políticos, permitindo-lhes participar plenamente nas eleições de 2010. 

Pessoas desaparecidas A/HRC/
DEC/12/117 12 5 Azerbaidjão Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão tomou nota da recomendação 3/2 do Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos sobre o progresso de seu 
trabalho com vistas ao estudo de boas práticas na questão de pessoas desaparecidas. 

Declaração das Nações Unidas 
sobre Educação e Formação em 
Direitos Humanos

A/HRC/
DEC/12/118 12 5 Marrocos Sim Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

O Conselho recebeu com satisfação as diversas iniciativas objetivando o aprofundamento das discussões sobre o projeto de 
Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação em Direitos Humanos.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: República 
Centro-Africana

A/HRC/
DEC/12/101 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à República Centro-Africana pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase 
de diálogo interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Mônaco

A/HRC/
DEC/12/102 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Mônaco pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Belize

A/HRC/
DEC/12/103 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Belize pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Congo

A/HRC/
DEC/12/104 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Congo pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Malta

A/HRC/
DEC/12/105 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Malta pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo interativo 
da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Nova Zelândia

A/HRC/
DEC/12/106 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Nova Zelândia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Afeganistão

A/HRC/
DEC/12/107 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Afeganistão pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Chile

A/HRC/
DEC/12/108 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Chile pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Chade

A/HRC/
DEC/12/109 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Chade pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Vietnã

A/HRC/
DEC/12/110 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Vietnã pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.
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Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Uruguai

A/HRC/
DEC/12/111 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Uruguai pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Iêmen

A/HRC/
DEC/12/112 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Iêmen pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Vanuatu

A/HRC/
DEC/12/113 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Vanuatu pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Macedônia

A/HRC/
DEC/12/114 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Macedônia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Camarões

A/HRC/
DEC/12/115 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Camarões pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Eslováquia

A/HRC/
DEC/12/116 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Eslováquia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Promoção dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais por meio 
de uma melhor compreensão dos 
valores tradicionais da humanidade

A/HRC/
RES/12/21 12 8 Federação 

Russa Não Adotada 
(26/15/6)

Absteve-
se

O Conselho decidiu que o Alto Comissariado deve organizar em 2010 uma oficina para o intercâmbio de visões sobre como uma 
melhor compreensão dos valores tradicionais da humanidade, embasados em normas e padrões internacionais de direitos 
humanos, pode contribuir para a promoção e a proteção de direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Serviços consultivos e assistência 
técnica ao Camboja

A/HRC/
RES/12/25 12 10 Japão Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução convidou o Secretário-Geral, agências da ONU presentes no Camboja e a comunidade internacional a empreender 
mais esforços junto ao governo cambojano para o incremento da democracia, bem como para a garantia da proteção e promoção 
de direitos humanos de todas as pessoas no país. O Conselho decidiu prorrogar por um ano o mandato do Relator Especial sobre 
a Situação de Direitos Humanos no Camboja. 

Assistência à Somália no campo dos 
direitos humanos

A/HRC/
RES/12/26 12 10

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano

Não Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho pediu que todas as partes suspendam urgentemente todas as formas de violência contra a população civil e que 
previnam abusos de direitos humanos, incluindo o direito das pessoas pertencentes a grupos e minorias que vivem na Somália. 
A resolução decidiu também renovar o mandato do Especialista Independente sobre a Situação de Direitos Humanos na Somália 
por um período de um ano. 

Título Código Sessão 
Regular Item Introduzido 

por

Co-
patrocínio 

pelo 
Brasil

Resultado 
(votos a 
favor/ 

contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo

12ª sessão regular: 14 de setembro - 2 de outubro de 2009
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Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Uruguai

A/HRC/
DEC/12/111 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Uruguai pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Iêmen

A/HRC/
DEC/12/112 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Iêmen pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Vanuatu

A/HRC/
DEC/12/113 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas ao Vanuatu pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Macedônia

A/HRC/
DEC/12/114 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Macedônia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Camarões

A/HRC/
DEC/12/115 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas a Camarões pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Adoção do relatório da Revisão 
Periódica Universal: Eslováquia

A/HRC/
DEC/12/116 12 6 - - Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A decisão aprova as recomendações feitas à Eslováquia pela RPU e descreve os debates ocorridos durante a fase de diálogo 
interativo da revisão.

Promoção dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais por meio 
de uma melhor compreensão dos 
valores tradicionais da humanidade

A/HRC/
RES/12/21 12 8 Federação 

Russa Não Adotada 
(26/15/6)

Absteve-
se

O Conselho decidiu que o Alto Comissariado deve organizar em 2010 uma oficina para o intercâmbio de visões sobre como uma 
melhor compreensão dos valores tradicionais da humanidade, embasados em normas e padrões internacionais de direitos 
humanos, pode contribuir para a promoção e a proteção de direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Serviços consultivos e assistência 
técnica ao Camboja

A/HRC/
RES/12/25 12 10 Japão Não Adotada 

sem votação
Aderiu ao 
consenso

A resolução convidou o Secretário-Geral, agências da ONU presentes no Camboja e a comunidade internacional a empreender 
mais esforços junto ao governo cambojano para o incremento da democracia, bem como para a garantia da proteção e promoção 
de direitos humanos de todas as pessoas no país. O Conselho decidiu prorrogar por um ano o mandato do Relator Especial sobre 
a Situação de Direitos Humanos no Camboja. 

Assistência à Somália no campo dos 
direitos humanos

A/HRC/
RES/12/26 12 10

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano

Não Adotada 
sem votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho pediu que todas as partes suspendam urgentemente todas as formas de violência contra a população civil e que 
previnam abusos de direitos humanos, incluindo o direito das pessoas pertencentes a grupos e minorias que vivem na Somália. 
A resolução decidiu também renovar o mandato do Especialista Independente sobre a Situação de Direitos Humanos na Somália 
por um período de um ano. 

Título Código Sessão 
Regular Item Introduzido 

por

Co-
patrocínio 

pelo 
Brasil

Resultado 
(votos a 
favor/ 

contra/
abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo
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3.4 O Brasil e os relatores especiais

Conforme apresentado no Capítulo 1, os relatores 

especiais realizam visitas a países, verificam denúncias 

recebidas pelo mecanismo de comunicações individuais 

e apresentam relatórios anuais ao Conselho de Direitos 

Humanos da ONU. 

Abaixo estão listadas as atividades exercidas pelos relatores 

especiais12 em relação ao Brasil no ano de 2009.

3.4.1 Visitas ao Brasil

Em 19 de dezembro de 2001, o Brasil estendeu convite 

aberto a todos os relatores especiais para visitarem o 

país (standing invitation).

Como o Brasil não é objeto de um mandato específico 

por país, ele recebe apenas visita de relatores especiais 

temáticos e de outros representantes das Nações Unidas. Ao 

fim de suas visitas, os mandatários escrevem um relatório 

descrevendo-as e realizando uma série de recomendações 

ao país. Normalmente, os relatórios acerca de visitas a 

países são apresentados juntamente com o relatório anual 

do mandatário durante as sessões do CDH.

Em 2009, o Brasil recebeu a visita de Olivier De Schutter, 

Relator Especial sobre o Direito à Alimentação. 

Além disso, James Anaya – Relator Especial sobre a Situação 

dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais dos 

Povos Indígenas – apresentou o relatório sobre a visita 

que realizou ao Brasil em novembro de 200813. Nos dois 

casos, apresentaremos uma tradução livre apenas das 

recomendações feitas nos relatórios. 

Ainda em 2009, Philip Alston – Relator Especial sobre 

Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias – 

também realizou a apresentação formal, durante a 11ª 

sessão regular do Conselho, do relatório sobre a visita 

que fez ao Brasil em 2007. Este relatório foi publicado 

em 2008 e fez parte da edição anterior desse Anuário, 

disponível em www.conectas.org/anuario2008_2009.

 Visita ao Brasil de Olivier De 
Schutter, Relator Especial sobre o Direito 
à Alimentação (12 a 18 de outubro de 
2009) e apresentação de seu relatório (A/
HRC/13/33/Add.6)

Nos dias em que esteve no Brasil, o relator especial 

participou do “Seminário Internacional – Exigibilidade do 

direito à alimentação”, promovido pelo governo brasileiro. 

Em Brasília, reuniu-se com o Ministro das Relações 

Exteriores, Celso Amorim; o Ministro do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, Patrus Ananias e o Ministro 

do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, além 

de diversos representantes dos Ministérios da Saúde, 

Educação, Agricultura e Casa Civil. Além disso, encontrou 

os presidentes da Câmara e do Senado, José Sarney e 

Michel Temer, os presidentes do INCRA (Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária) e da Embrapa (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária), representantes do 

CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional) e do Ministério Público Federal. O relator 

também se reuniu com organizações da sociedade civil, 

incluindo representantes de comunidades indígenas e 

quilombolas. 

Em nota de imprensa divulgada pela ONU durante 

sua visita, De Schutter afirmou que a visita ao Brasil 

teria sido “uma das mais inspiradoras” já realizadas, 

especialmente devido ao progresso que o país 

apresentava no combate a fome desde 200214. No 

entanto, apontou os diversos desafios que o país 

deve enfrentar, particularmente no que diz respeito à 

consolidação das políticas bem sucedidas e na proteção 

das comunidades mais vulneráveis. 

Em 19 de fevereiro de 2010, De Schutter divulgou 

o relatório referente a essa visita. O documento fez 

referência aos seguintes temas: (a) Proteção legal do 

direito à alimentação; (b) Medidas que impedem o 

acesso aos recursos produtivos; (c) Uso excessivo da 

força e criminalização de movimentos sociais; (d) 

Relações Trabalhistas; (e) Regulação Ambiental; (f) 

Propriedade e uso de terras; (g) A estratégia nacional 

do “Fome Zero”; (h) O maior uso possível dos recursos 

disponíveis; (i) Apoio a agricultura familiar; (j) Reforma 

Agrária; (k) O impacto do comércio e da agricultura 

voltada à exportação; (l) Agrocombustíveis: a produção 

do etanol e de biocombustíveis; (m) Programa 

Territórios da Cidadania.

Ao final do documento, o relator elaborou  recomendações 

que serão apresentadas a seguir na íntegra, em tradução 

não-oficial da seção “Conclusões e Recomendações” 

(Conclusions and Recommendations) do relatório A/

HRC/13/33/Add.6.
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Conclusões e Recomendações - A/HRC/13/33/Add.6

O relator especial elogia o Brasil por seu progresso 

excepcional na implementação do direito à alimentação 

desde 2002. O país alcançou resultados significativos na 

redução da má-nutrição e da pobreza estabelecendo leis 

de segurança alimentar e instituições que promovem 

o direito à alimentação; criando e posteriormente 

ampliando programas do “Fome Zero” e provendo 

notável apoio à agricultura familiar. No entanto, alguns 

desafios persistem.

O Relator Especial faz as seguintes recomendações:

(a) O Brasil deve fortalecer a proteção do direito à 

alimentação por meio do estabelecimento de 

uma instituição nacional independente para a 

promoção e proteção dos direitos humanos, de 

acordo com os Princípios de Paris, conforme o país 

se comprometeu a fazer durante o processo de 

Revisão Periódica Universal.

(b) O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN) deve ser fortalecido pela adoção 

de uma estratégia nacional para a implementação 

do direito à alimentação, estabelecendo objetivos 

claros associados às possibilidades de prazo, 

identificando responsabilidades nas diferentes 

divisões do Governo e assegurando monitoramento 

adequado para cumprir os objetivos.

(c) A capacidade do Ministério Público Federal deve 

ser fortalecida, permitindo-o fazer uso mais pró-

ativo das garantias constitucionais para assegurar 

o direito à alimentação.

(d) O Relator Especial apela para que o Governo 

assegure que, no processo de regularização da terra 

na região amazônica e em todo o país, a devida 

consideração seja dada aos direitos dos povos 

indígenas e outras comunidades tradicionais. À 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) devem ser 

dados meios para o cumprimento efetivo de suas 

tarefas relativas a assuntos de demarcação e de 

garantir acesso a outros programas estaduais, 

incluindo aqueles do programa Fome Zero. Ademais, 

ele solicita ao Governo a inclusão, no processo 

de regularização, de forte comprometimento 

com a redução da concentração de terra e com 

a garantia de um padrão de ocupação efetivo 

e sustentável para a região, assegurando que 

considerações ambientais, de acesso ao mercado, 

entre outras, guiem a titulação da terra. Com 

respeito à grilagem, o Relator Especial solicita ao 

Governo que persiga todas as medidas necessárias 

para assegurar que o registro cadastral da terra 

produza, em todo o país, uma estrutura fundiária 

única, clara e consolidada, dentro da qual a posse 

da terra seja acompanhada pela responsabilidade 

de cumprir a função social da propriedade, pagar 

taxas correspondentes e preservar a “reserva legal” 

de cada estabelecimento. O Governo deve acelerar 

as demarcações de terra, demandadas pela 

Constituição, para as comunidades tradicionais, 

indígenas e quilombola e, no meio tempo, melhor 

proteger essas comunidades da grilagem.

(e) As autoridades devem realizar sistematicamente 

avaliações ex ante sobre o impacto sobre o direito à 

alimentação, quando se comprometer com projetos 

de infra-estrutura em larga-escala, tais como 

represas, com a participação das comunidades 

afetadas. Devem garantir que nenhum despejo 

ocorra, o que estaria em desacordo com os 

padrões internacionais relevantes, particularmente 

o comentário geral nº. 7 do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais sobre o direito à 

moradia adequada (artigo 11, parágrafo 1): despejos 

forçados e os Princípios Básicos e Orientações 

sobre Despejo e Deslocamentos baseados no 

Desenvolvimento apresentado em 2007 pelo 

então Relator Especial sobre Moradia Adequada 

como Componente do Direito a uma Condição de 

Vida Adequada e para a Não-Discriminação neste 

Contexto.

(f) Protesto social legítimo não deve ser criminalizado. 

O Estado, nos níveis federal, estadual e municipal, 

deve tomar todas as medidas necessárias para 

assegurar que formas legítimas de protesto gozem 

da proteção concedida pelos padrões internacionais 

de direitos humanos. Restrições a atividades 

consideradas ilegais devem ser baseadas nas regras 

do Direito e devem ser estritamente proporcionais 

aos objetivos públicos perseguidos. Uma sociedade 

civil forte e movimentos sociais fortes são os 

principais ativos para uma abordagem inclusiva do 

combate à fome no Brasil.  
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(g) Políticas sociais do programa “Fome Zero” podem ser 

melhor consolidadas: (1) sendo institucionalizadas 

sob uma estrutura legislativa única e unificante; 

(2) assegurando-se que autoridades locais tenham 

capacidade para distribuição, o que requer treino e 

monitoramento adequados; (3) assegurando-se que 

beneficiários sejam claramente informados de seus 

direitos dentro dos programas existentes, incluindo 

seus direitos a mecanismos de exigibilidade 

(claim mechanisms); (4) assegurando-se que 

administrações competentes por comunidades 

indígenas e quilombolas (incluindo, mas não se 

limitando à FUNAI) tenham oficiais visitando as 

comunidades em questão, visando a assisti-las e 

cumprindo com as formalidades necessárias; (5) 

assegurando-se que comunidades indígenas e 

quilombolas sejam sistematicamente representadas 

nas administrações concernentes e recebam 

apoio adequado para garantir a efetividade de tal 

participação.

(h) O Brasil deve rever a estrutura de sua receita 

e de seus gastos públicos existentes, a fim de 

assegurar que a implementação progressiva do 

direito à alimentação seja buscada por meio do 

maior uso possível dos recursos disponíveis. Na 

visão do Relator Especial, somente uma reforma 

tributária que invertesse a atual natureza regressiva 

das tributações permitiria ao Brasil realizar tal 

reivindicação; possibilitando até mesmo maior 

progresso na luta contra a fome. O relator especial 

também encoraja o Brasil a destinar uma parte 

das rendas provenientes da camada de pré-sal 

para o programa “Fome Zero”, incluindo o direito 

à alimentação entre os objetivos sociais a serem 

perseguidos pelo Fundo Social do Pré-Sal.

(i) O governo deve perseguir e ampliar a estratégia 

para assegurar uma redistribuição de terra mais 

eqüitativa de acordo com as Diretrizes Voluntárias 

em apoio à realização progressiva do direito à 

alimentação adequada no contexto da segurança 

alimentar. Ele insiste que o governo do Brasil 

reveja os obstáculos à aceleração do processo de 

redistribuição de terra.

(j) O relator especial clama pela realização de uma 

avaliação participativa, a fim de orientar as 

escolhas feitas pelo governo do Brasil relativas 

ao apoio que ele oferece às diferentes formas de 

agricultura (cultivo familiar em larga e pequena-

escala), inclusive por meio da pesquisa. O relator 

especial encoraja o governo a promover o aumento 

do apoio à agricultura familiar: (1) assegurando 

que esse apoio alcance os fazendeiros mais pobres, 

que devem ser assistidos na superação de barreiras 

existentes; (2) destinando os meios necessários para 

garantir a rápida execução do Ato Nº. 11947 de 16 

de junho de 2009 que prevê que um mínimo de 30% 

de todos os alimentos adquiridos para programas 

de alimentação escolar deve ser originado de 

cultivos familiares.

(k) A busca pelo acesso a mercados estrangeiros e o 

maior nível de abertura do mercado doméstico 

ao comércio devem ser acompanhados por 

considerações sérias sobre os efeitos – econômicos, 

sociais e ambientais – sobre diferentes grupos 

dentro do país e sobre a sustentabilidade do 

processo como um todo. A fim de assegurar que 

a promoção da agricultura voltada à exportação 

não seja feita às custas dos pequenos produtores, 

o Brasil deve continuar a promover a agricultura 

familiar e garantir que seja promovido o apoio 

necessário para enfrentar os desafios de uma 

eventual maior liberalização do comércio agrícola, 

inclusive pela promoção de cooperativas para 

ampliar as economias de escala e melhor se adaptar 

aos procedimentos de certificação e padronização 

requeridos pelos mercados de importação exigentes. 

O governo poderia estudar a possibilidade de usar a 

Agência Brasileira de Investimento e Promoção da 

Exportação como uma plataforma coordenadora 

para desenvolver ações para garantir a integração 

gradual de fazendeiros de pequena escala e suas 

cooperativas em projetos orientados à exportação, 

como já é efetivamente feito com fazendeiros de 

produtos agrícolas orgânicos.

(l) O Brasil poderia atuar como exemplo conduzindo 

uma avaliação abrangente e participativa sobre o 

impacto do direito à alimentação a fim de aferir os 

efeitos totais e distributivos de um maior comércio 

agrícola.

(m) O Brasil poderia intensificar seus esforços para 

monitorar a observância aos requerimentos sociais e 

ambientais nas plantações de cana-de-açúcar. O país 
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poderia estabelecer forças-tarefa compreendendo 

membros da Inspetoria do Trabalho, o Ministério 

do Meio Ambiente e o Ministério Público Federal, 

apoiados pela Polícia Federal, para realizar visitas 

sem aviso prévio a fim de verificar a observância 

àqueles requerimentos e impor penalidades 

dissuasivas em caso de não-observância, incluindo 

expropriação sem compensação. O Brasil poderia 

também tomar a liderança estabelecendo 

procedimentos sociais e ambientais integrados, 

com vistas a reduzir a desigualdade de renda nas 

áreas rurais, usando a cadeia de produção do 

etanol como uma ferramenta de desenvolvimento 

humano. Baseados nesses padrões, empréstimos 

públicos poderiam ser condicionados a conclusões 

bem-sucedidas de avaliações ex ante sobre 

impactos. A integração da produção de alimento e 

de energia deve ser encorajada no nível local, o que 

significaria que a atual iniciativa de zoneamento 

da cana-de-açúcar seria complementada por 

um zoneamento de micro-bioma (porcentagem 

máxima de cana-de-açúcar numa dada área em 

regiões onde é autorizada).

Após a apresentação do relatório de De Schutter na 

plenária do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 

o Brasil teve oportunidade de fala, como um país 

interessado. Além disso, durante o diálogo interativo 

que se seguiu às apresentações dos relatores, o Brasil 

fez um novo pronunciamento, no qual comentou, entre 

outros assuntos, a atuação do Relator sobre o Direito à 

Alimentação. 

Seguem abaixo os textos dos dois pronunciamentos 

realizados, em tradução livre.

Intervenção realizada pela Embaixadora Maria 

Nazareth Farani Azevêdo, Chefe da Missão 

Permanente do Brasil junto à ONU e demais 

organismos internacionais em Genebra, na 13ª sessão 

do Conselho de Direitos Humanos.15 (05/03/2010)

Sr. Presidente,

De acordo com a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), e eu cito, “O esforço do 

Brasil para reduzir sua própria desigualdade estabeleceu 

um exemplo para todas as nações onde a fome existe – 

em outras palavras, todas as nações. O Brasil foi além das 

palavras, além da simples menção ao direito à alimentação, 

ele traduziu as palavras em ações que levam à progressiva 

realização do direito universal à alimentação”.

Como reconhecido pelo próprio relator, “o Brasil colocou 

o direito à alimentação no centro de sua estratégia de 

desenvolvimento”. No centro dessa estratégia está o 

programa “Fome Zero”.

O Fome Zero é uma estratégia social baseada em mais 

de 40 programas com objetivo de oferecer segurança 

alimentar e social no Brasil. Ele inclui uma variedade de 

programas que provêm tanto assistência direta e medidas 

de alívio da pobreza no longo prazo, com base na ação 

coordenada por todas as áreas do governo, nos âmbitos 

federais, estaduais e municipais. 

O Fome Zero tem feito progressos. O Governo brasileiro e a 

sociedade civil, por meio do Ministério do Desenvolvimento 

Social e o CONSEA estão trabalhando muito no sentido de 

melhorar sua implementação.

Dentre as ferramentas existentes, vale mencionar o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional 

para o Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o 

programa de transferência de renda “Bolsa Família”, que 

em 2010 espera estima alcançar 11 milhões de famílias. 

Ainda há muito trabalho a ser feito. Valorizamos os 

comentários feitos pelo relator especial em relação 

especialmente aos grupos vulneráveis e comunidades 

historicamente discriminadas, como comunidades 

afrodescendentes e povos indígenas.

De fato, em 2004, uma pesquisa realizada pelo governo 

identificou áreas nas quais o direito à alimentação não 

estava sendo alcançado, e estabeleceu um patamar para 

o Brasil medir o impacto de políticas públicas e avaliar o 

progresso feito no combate a fome.

Pesquisas, complementadas por informações reunidas 

durante campanhas de vacinação, resultaram no perfil 

populacional mais abrangente que o Brasil já produziu. 

Dados desagregados permitiram realizar descrição por 

região, grupo étnico, raça, gênero e idade. Isso permitiu 

identificação e mapeamento de populações específicas 

e regiões mais vulneráveis em termos de insegurança 

nutricional e alimentar.
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 Sr. Presidente,

Não obstante o fato do Sr. De Schutter reconhecer a 

centralidade do direito à alimentação nas políticas 

sociais e econômicas brasileiras, seu relatório carece de 

objetividade e equilíbrio quando ele desloca seu foco da 

segurança alimentar – que é seu mandato – para áreas 

que, embora relevantes, são apenas minimamente ligadas 

à questão e aos desafios existentes para a realização do 

direito à alimentação no Brasil.

Levando em consideração que a resposta oficial do Governo 

Brasileiro foi circulada como um documento oficial da 13ª 

sessão, eu gostaria de mencionar apenas alguns tópicos 

relacionados ao relatório em questão.

Em relação à bioenergia, o Relator Especial contradiz a 

terminologia atual usada em discussões mantidas em 

diversos fóruns multilaterais, como a ONU e suas muitas 

agências, ao usar o termo “agrocombustíveis” (no lugar de 

“biocombustíveis” ou do ainda mais preciso “bioenergia”). 

Talvez isso ocorra porque, como um aspecto aparente de 

seu trabalho, ele queira lidar com questões relacionadas à 

agricultura, e sempre dentro da perspectiva dos interesses 

dos ricos e protecionistas.

O relator especial também menciona a necessidade de 

“monitorar mais fortemente o cumprimento da legislação 

trabalhista”. Além de mencionar que o Brasil receberá nos 

próximos meses a visita da Relatora Especial sobre Formas 

Contemporâneas de Escravidão, incluindo suas Causas e 

Conseqüências, Sra. Gulnara Shahinian, e considerando 

a cooperação histórica do Brasil com a OIT nesses temas, 

nós encorajamos que ele aprenda mais sobre as atividades 

realizadas pelo Ministro do Trabalho do Brasil e limite 

seus comentários ao escopo de seu mandato. 

O Ministério do Trabalho possui uma bem estruturada 

política nacional para combater o trabalho forçado, 

realiza diversas missões para coleta de dados em áreas 

rurais e publica uma lista de fazendas e empresas que 

não cumprem com as leis bastante avançadas sobre o 

assunto, com graves conseqüências para os infratores. 

Essas iniciativas foram reconhecidas em diversos relatórios 

da Organização Internacional do trabalho (OIT), os quais 

encorajamos que o relator leia. 

O relator especial recomenda que o Brasil lidere, com 

seu exemplo, conduzindo uma avaliação de impacto 

abragente a respeito do direito à alimentação, para 

avaliar os efeitos totais e distributivos do aumento do 

comércio de produtos agrícolas. 

Nós compreendemos que ele está se referindo à falta de 

comércio de produtos agrícolas devido tanto a barreiras 

comerciais do mundo desenvolvido quanto ao impacto 

das imposições de liberalização do comércio. 

No que se refere à produção agrícola brasileira, a lição 

que o relator especial deve aprender é de que apenas 

uma abordagem integrada e não-partidária fará com 

que os países do mundo, especialmente os mais pobres, 

garantam produção agrícola suficiente para lidar 

com a insegurança alimentar. Baseado na experiência 

brasileira, uma estratégia bem-sucedida para garantir 

segurança alimentar deve incluir todas as formas de 

produção agrícola, provendo assim tanto alimentos 

quanto renda para o país.

Uma análise enviesada e incompleta como a apresentada 

pelo relator especial durante o seu mandato não apenas 

não contribui para o avanço da produção agrícola no 

mundo, mas se empenha somente no sentido de manter o 

atual status quo, no qual muitos países subdesenvolvidos 

e em desenvolvimento ainda dependem de alimentos 

produzidos no mundo desenvolvido.

Sr. Presidente,

Em seu discurso inaugural em 2002, o Presidente Lula 

declarou, e eu cito: “Num país que conta com tantas terras 

férteis e com tanta gente que quer trabalhar, não deveria 

haver razão alguma para se falar em fome. No entanto, 

milhões de brasileiros, no campo e na cidade, nas zonas 

rurais mais desamparadas e nas periferias urbanas, estão, 

neste momento, sem ter o que comer.

Isso não pode continuar assim. Por isso, defini entre as 

prioridade de meu Governo um programa de segurança 

alimentar que leva o nome de “Fome Zero”. Como disse 

em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se, 

ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a 

possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, 

terei cumprido a missão da minha vida.”

Após quase oito anos, é uma honra para mim, como 

Representante Permanente do Brasil no Conselho de 

Direitos Humanos, anunciar que o Senado Brasileiro 
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aprovou, em 4 de fevereiro de 2010, uma emenda à 

Constituição da República Federativa do Brasil para 

incluir o direito à alimentação dentre os direitos sociais e 

econômicos.

De acordo com o Presidente do “Conselho Nacional 

Alimentar e Nutricional”, Sr. Renato Maluf, o acesso à 

alimentação se tornou agora uma matéria de Estado 

no Brasil devido a aprovação da emenda referida à 

Constituição Brasileira.

A recente aprovação de uma emenda à Constituição 

Brasileira para incluir o direito à alimentação como um 

direito humano protegido constitucionalmente é portanto 

o último passo nos esforços do nosso país para realizar 

plenamente o direito à alimentação. 

Obrigada, Sr. Presidente.

Trecho de intervenção realizada pela Embaixadora 

Maria Nazareth Farani Azevêdo, Chefe da Missão 

Permanente do Brasil junto à ONU e demais 

organismos internacionais em Genebra, na 13ª sessão 

do Conselho de Direitos Humanos. (05/03/2010)16

Sr. Presidente,

O Brasil toma nota do relatório do Sr. De Schutter. O 

governo brasileiro tem trabalhado para criar um ambiente 

favorável ao desenvolvimento da agricultura familiar e 

por meio de políticas sociais para combater a fome em 

nosso país. Meu pronunciamento escrito se aprofunda 

nesse assunto. 

Sr. Presidente,

O último relatório do Sr. De Schutter levanta séria 

preocupação acerca de sua independência e imparcialidade 

no cumprimento de seu mandato. O problema do foco é 

particularmente impressionante devido à atual crise de 

fome que estamos enfrentando agora, com mais de 1 

bilhão de pessoas afetadas pela fome no mundo.

Ele está obviamente usando seu mandato e abusando de 

sua independência para promover os interesses comerciais 

de sua região. Ele extrapola sistematicamente seu mandato 

para defender políticas baseadas no protecionismo, como 

as relacionadas a indicadores geográficos, algo que a 

União Européia – quase que exclusivamente – busca 

na Rodada de Doha e em seus acordos bilaterais. Por 

falar nisso, ouvimos a intervenção de representantes da 

União Européia e muitas intervenções de países ricos 

desenvolvidos, é impressionante perceber a coincidência 

de agendas – OMC, aquisição de terras, comércio justo – 

imaginamos qual é a definição que esses países dão para 

“comércio justo”.

Dentre suas recomendações, ele assinala a necessidade de, e 

eu cito “fortalecer esquemas alternativos e descentralizados 

de certificação, como os que qualificam os produtos relativos 

a regiões culturais/geográficas específica, e se engajar mais 

amplamente no desenvolvimento de standards por meio 

de cooperação internacional”, fim da citação.

Para todos aqueles familiarizados com as negociações 

multilaterais sobre agricultura, é bem conhecida a origem 

dessa intenção e o que ela significa na prática. Mais uma 

coincidência de agendas. 

O Sr. De Schutter continua defendendo práticas agrícolas 

que distorcem o mercado (distorting practices) e são 

promovidas pelo mundo desenvolvido. É chocante que 

em seu relatório sobre o Benin, e permitam-me fazer 

um parênteses aqui: o Benin, juntamente com o Chade, 

Burkina Fasso e Mali, pertence a um grupo de países 

chamado Algodão 4 (Cotton 4). Esse grupo de países 

depende fortemente das exportações de algodão, e o 

algodão é um produto que é altamente subsidiado pelos 

países desenvolvidos. Então é chocante que em seu relatório, 

Sr. De Schutter evite falar sobre subsídios. Permitam-me 

relembrá-los também que o PIB somado desses quatro 

países africanos subsaarianos é 10 vezes menor do que a 

quantidade de subsídios oferecidos pelos países do OCDE 

em 2008. Dez vezes menor, o PIB de quatro países pobres 

é dez vezes menor do que a quantidade de subsídios dados 

pelos governos dos países da OCDE. E o Sr. De Schutter, 

lutando contra a fome no mundo, esquece-se de falar, 

não há uma palavra sobre os impactos negativos dessas 

práticas que distorcem o mercado (distorting practices) em 

seu relatório. Isso é impressionante.  

Ao invés disso, ele prefere focar nos impactos negativos 

da liberalização do comércio. É precisamente a falta de 

liberalização do comércio nos mercados desenvolvidos 

que entrava o acesso de produtos do mundo em 

desenvolvimento. 

O Brasil respeita plenamente as posições legítimas 
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defendidas por todos os interessados em debates sobre a 

agricultura. Temos confiança de que o multilateralismo 

é a base apropriada para lidar com os interesses de 

todos. Mas é chocante verificar que um mandatário 

de um procedimento especial do Conselho de Direitos 

Humanos está defendendo exatamente a mesma agenda 

de alguns países desenvolvidos não apenas em um fórum 

diferente e inadequado, mas também sob a presunção de 

imparcialidade.

Em sua visita ao Brasil em outubro de 2009, o Ministro das 

Relações Exteriores do Brasil, Embaixador Amorim, disse 

ao Sr. De Schutter que uma análise sobre o relacionamento 

entre o direito à alimentação e o comércio agrícola deveria 

ser conduzida de maneira equilibrada e abrangente. Na 

ocasião, o Sr. De Schutter respondeu ao Ministro Amorim 

que seu foco não era em questões comerciais.

Entretanto, de seus 11 relatórios – provavelmente um 

recorde na história dos procedimentos especiais, uma 

media de 6 relatório por ano, um a cada dois meses – o Sr. 

De Schutter focou em questões comerciais em todos eles. 

De fato, a palavra “comércio” aparece centenas de vezes, 

atrás apenas de “direito” e “alimentação”. Imagino como o 

Sr. De Schutter consegue produzir tantos relatórios. Talvez 

ele seja um super relator, ou tenha uma super equipe, ou 

talvez ele tenha um super orçamento, ou todas as citadas. 

Como o Presidente Lula disse, e eu cito “O Brasil, como 

uma potência agrícola, tem trabalhado para aumentar 

sua produção própria. Mas de que adianta produzir, 

quando os subsídios e o protecionismo minam o acesso 

aos mercados, mutilam a renda e tornam o cultivo 

sustentável inviável?”. Se isso é difícil para o Brasil, um dos 

maiores exportadores agrícolas do mundo, o que podemos 

dizer sobre as economias pobres que lutam para manter 

seus cultivos de subsistência, dentre dificuldades para 

assegurar financiamento, irrigação, insumos, como é o 

caso de muitos países africanos? 

Eu chamo a atenção de vocês novamente para o fato de 

que o PIB de quatro países africanos, que sobrevivem 

da exportação do algodão, é dez vezes menor do que 

a quantidade de subsídios oferecidos aos produtores 

de países do OCDE em 2008. Qual a chance que esses 

países, e outros países em desenvolvimento como eles, 

têm de garantir o direito à alimentação para sua 

população, para suas crianças? É óbvio que não é uma 

questão de segurança, mas uma questão do tamanho 

das riquezas. Este lado da história é negligenciado pelos 

relatórios numerosos do Sr. De Schutter. A conclusão só 

pode ser uma: ele não está aqui defendendo o direito 

à alimentação, mas o direito dos ricos de subsidiarem 

alimentos, apesar da fome dos pobres. 

 Apresentação ao Conselho de 
Direitos Humanos do relatório da visita 
ao Brasil de James Anaya, Relator Especial 
sobre a situação dos Direitos Humanos 
e Liberdades Fundamentais dos Povos 
Indígenas (18 a 25 de agosto de 2008) - A/
HRC/12/34/Add.2

Em agosto de 2009, James Anaya divulgou o relatório 

referente à visita realizada ao Brasil em agosto de 2008 – 

relatada na última edição desse Anuário. 

O documento trata dos seguintes temas: (a) Os povos 

indígenas no Brasil, (b) Leis aplicáveis e políticas do 

governo específicas aos indígenas, (c) Autodeterminação 

e os povos indígenas, (d) Questões indígenas dentro 

do atual ambiente político, (e) O caso da Raposa Serra 

do Sol, (f) Proteção de terras indígenas e recursos, (g) 

Processos de delimitação, demarcação e titulação de 

terras, (h) Ocupação e invasão de terras indígenas por 

não-indígenas, (i) Desenvolvimento em larga escala e 

projetos de mineração, (j) Questões de Políticas, (k) Saúde 

e (l) Educação. 

Diante dos fatos constatados, Anaya elaborou 

recomendações ao Brasil, que serão apresentadas, a 

seguir, na íntegra, com numeração de acordo com o 

documento original. Elas foram retiradas da tradução 

não oficial do relatório A/HRC/12/34/Add.2 em sua sessão 

“Recomendações” (Recommendations)17. 

Recomendações - A/HRC/12/34/Add.2

Ao governo do Brasil:

Aumento da sensibilização

77. Em parceria com povos indígenas, e com o apoio 

das Nações Unidas, o Governo deve desenvolver e 

implementar uma campanha nacional de educação 

sobre questões indígenas e respeito à diversidade, 

chamando atenção à Convenção 169 da OIT e à 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas e o compromisso do governo 
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a esses instrumentos. Essa campanha deve almejar 

e procurar envolver os formuladores de políticas 

(policymakers) de todos os níveis, o público geral, 

instituições educacionais e a mídia.

Autodeterminação

78.  Todo esforço deve ser feito para aumentar 

o controle pelos povos indígenas sobre suas 

comunidades, territórios e recursos naturais, 

incluindo oferecer reconhecimento efetivo das 

instituições de autoridades e direito costumeiro 

dos povos indígenas, na medida compatível com o 

padrão universal de direitos humanos.

79.  Agências relevantes do governo devem, na medida 

do possível, facilitar maior poder de tomada de 

decisão dos povos indígenas sobre o acesso aos 

serviços do governo em suas comunidades e assisti-

los no desenvolvimento da capacidade de exercer 

efetivamente esse poder.

80.  Todos os programas da FUNAI devem ter orientação 

específica para apoiar e construir a capacidade do 

exercício da autodeterminação indígena e, para esse fim, 

devem continuar a reforçar a representação indígena 

dentro de sua própria liderança e equipe técnica.

81.  Todos os esforços devem ser feitos para aumentar a 

representação dos povos indígenas nas instituições 

legislativas, executivas e judiciais nos níveis local, 

estadual e federal. Aos povos indígenas deve ser 

conferida a personalidade jurídica necessária à 

ação em seus próprios procedimentos públicos e 

para fazer cumprir seus direitos coletivos.

82.  O governo deve garantir consulta adequada aos 

povos indígenas em consideração às decisões 

legislativas e administrativas que os afetam de 

acordo com os padrões internacionais aplicáveis. 

Para esse fim, uma lei ou outros mecanismos 

apropriados devem ser desenvolvidos para definir 

um procedimento de consulta aos povos indígenas. 

Esse procedimento deve ser desenvolvido, ele 

mesmo, na consulta aos povos indígenas e deve ser 

aplicado, inter alia, em consideração aos projetos 

de desenvolvimento e atividades de extração de 

recursos naturais que tenham impacto direto sobre 

os povos indígenas, incluindo atividades dentro ou 

fora das terras indígenas demarcadas.

Demarcação e proteção de terras

83. À FUNAI devem ser garantidos financiamento e 

pessoal adequados para prosseguir efetivamente 

com o processo de demarcação e registro das 

terras indígenas de acordo com as leis aplicáveis, 

regulamentos e padrões internacionais.

84. Medidas devem ser tomadas para aprimorar a 

capacidade de mediação da FUNAI e outras 

instituições governamentais relevantes para 

lidar com interesses conflitantes em relação à 

terra indígena e recursos, e para trabalhar com 

governos estadual e local na implementação de 

tais mecanismos e na garantia da proteção contra 

discriminação e por oportunidades iguais aos povos 

indígenas.

85.  Ao exercer quaisquer poderes no que diz respeito 

às terras indígenas, todas as instituições e 

autoridades públicas, em ambos os níveis federal 

e estadual, devem adaptar sua conduta e estar 

cientes das provisões relevantes da Convenção 169 

e outros instrumentos internacionais aplicáveis que 

prevejam proteção dos direitos dos povos indígenas 

à terra e recursos naturais. Essas proteções devem 

ser fortalecidas na legislação doméstica.

Saúde

86.  O Ministério da Saúde, em consulta com a FUNAI 

e povos indígenas, deve manter esforços para 

melhorar o alcance dos serviços de saúde aos 

povos indígenas, especialmente em áreas remotas, 

com atenção às necessidades especiais de saúde 

de mulheres e crianças indígenas. Todo esforço 

deve ser empregado para aumentar a participação 

dos povos indígenas na formação de políticas de 

saúde e acesso aos serviços, inclusive com vistas a 

incorporar melhor as práticas de saúde tradicionais 

indígenas. Todos os profissionais médicos devem 

receber treinamento médico abrangente, que 

inclua métodos tradicionais e que seja oferecido na 

linguagem da comunidade.

Educação

87. Maiores esforços devem ser feitos pela FUNAI, o 

Ministério de Educação, autoridades de educação 

estaduais e municipais e parceiros locais para 

melhorar a qualidade e disponibilidade da educação 

a crianças e jovens indígenas, inclusive por meio da 
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incorporação de sistemas indígenas de ensino, 

currículos interculturais e planejamento bilíngüe 

dentro da educação de crianças e jovens indígenas, 

e para fortalecer a participação de comunidades 

indígenas e suas autoridades no planejamento 

educacional.

88. Programas de ação afirmativa para facilitar o 

acesso de indígenas ao Ensino Superior devem ser 

fortalecidos em universidades em todo o país.

89.  Oportunidades para capacitações que aperfeiçoem a 

capacidade de indivíduos e comunidades indígenas 

de ser auto-suficientes e administrar seus próprios 

negócios devem ser desenvolvidas e largamente 

difundidas entre os povos indígenas.

Aplicação da segurança

90. Autoridades federais, estaduais e locais estão 

convocadas urgentemente a prosseguir e coordenar 

medidas para garantir a segurança de indivíduos e 

comunidades indígenas; a proteção de suas terras, 

em consulta a eles, especialmente em áreas com alto 

índice de violência. Autoridades devem assegurar 

que pessoas que tenham cometido crimes contra 

indivíduos indígenas sejam prontamente levadas à 

Justiça.

91. Medidas devem ser tomadas para assegurar que 

policiais e militares, operando em áreas indígenas, 

sejam adequadamente treinados para não 

discriminar os povos indígenas, e que eles sejam 

objetos de ações disciplinares em caso de ações 

inapropriadas ou ilegais contra os povos indígenas.

92.  Autoridades do cumprimento da lei devem atentar 

para evitar acusar indivíduos indígenas por alegada 

atividade criminal, quando essa atividade é, na 

verdade, parte de um ato legítimo de protesto, por 

exemplo, pela recuperação de terras. Quaisquer 

acusações pendentes que sejam ou estejam 

relacionadas a atos de protesto devem ser revisadas.

Direito e reforma política

93.  Em consulta com os povos indígenas, nova 

legislação deve ser adotada e leis existentes devem 

passar pelas reformas que forem necessárias para 

implementar a Convenção 169 da OIT, à luz dos 

princípios e objetivos da Convenção.

94.  Todas as iniciativas do governo de desenvolvimento 

econômico e de infra-estrutura que possam afetar 

povos indígenas devem ser revisadas e reformadas 

como necessário para assegurar que estejam 

consistentes com a Convenção 169 e a Declaração.

95.  O programa do Bolsa Família deve ser revisto e 

reformado como necessário para assegurar que 

seus benefícios sejam oferecidos eqüitativa e 

efetivamente aos povos indígenas.

Para a Equipe das Nações Unidas no País (UNCT):

96. A UNCT no Brasil deve considerar empregar um 

ponto focal dos direitos dos povos indígenas, se 

não uma equipe, a fim de melhor incorporar as 

necessidades específicas dos povos indígenas em 

seus programas. Isso deve ser feito com prioridade 

dada à inclusão de indígenas na equipe.

97. A UNCT deve considerar fortalecer seu 

relacionamento com a FUNAI, potencialmente 

por meio de iniciativas que incluam, mas não se 

limitem à, colaboração em projetos e programas 

de treinamento com uma abordagem baseada em 

direitos humanos para desenvolvimento dos povos 

indígenas.

Para povos indígenas e suas organizações:

98.  Povos indígenas e suas organizações devem 

considerar dedicar esforços para trabalhar com 

instituições educacionais e organizações da 

sociedade civil para desenvolver estratégias para 

engajar atores políticos, mídia, empresários e 

outros, com vistas a aumentar a sensibilidade às 

questões indígenas e aperfeiçoar ou fortalecer 

relações com setores não-indígenas.

99. Povos indígenas devem esforçar-se para fortalecer 

suas capacidades para controlar e administrar seus 

próprios negócios e para participar efetivamente em 

todas as decisões que os afetem, num espírito de 

cooperação e parceria com as autoridades do governo 

e ONGs com as quais eles desejem trabalhar.

Após a apresentação do relatório de Anaya, o Brasil fez 

seu pronunciamento como um dos países interessados, 

cujo texto traduzido segue a seguir. 
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Intervenção realizada pelo Primeiro Secretário 

Murilo Vieira Komniski, integrante da Missão 

Permanente do Brasil junto à ONU e demais 

organismos internacionais em Genebra, na 12ª sessão 

do Conselho de Direitos Humanos (28/09/09)18

Obrigada Sr. Presidente,

O Brasil recebe com satisfação o relatório do Relator Especial 

sobre a Situação dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais dos Povos Indígenas, James Anaya, sobre sua 

visita, de 14 a 25 de Agosto de 2008. Nossa abordagem é 

baseada no espírito de diálogo e cooperação que é marca do 

relacionamento do Brasil com o sistema de direitos humanos 

das Nações Unidas e nosso convite permanente aos Relatores 

Especiais da ONU.

Em sua visita ao Brasil, o governo ofereceu contato amplo, 

extenso e direto com vários aspectos da realidade dos 

indígenas brasileiros. A visita do Relator Especial incluiu 

encontros com altos oficiais do âmbito federal, assim como 

visitas de campo. O Relator Especial teve a oportunidade de 

esclarecer questões, num espírito aberto e cooperativo, em 

relação a quaisquer questões relacionadas às atividades 

das respectivas agências. Ele teve assegurado o acesso 

direto e desobstruído a todas as comunidades.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 19 de março 

de 2009, em relação ao território indígena Raposa Serra 

do Sol marcou uma vitória histórica para o movimento 

indígena e o Estado Brasileiro em seu esforço comprometido 

para proteger os direitos dos povos indígenas como previsto 

na Constituição e em instrumentos internacionais. As 

ações do Estado e a aplicação da lei baseadas nas decisões 

dessa Alta Corte, não obstante as forças contrárias à 

demarcação contínua do território indígena Raposa 

Serra do Sol, fortalecem o status legal de todos os outros 

territórios indígenas reconhecidos pelo Estado Brasileiro, 

desencorajando invasões de terras e desafios legais. 

O Território Raposa Serra do Sol, com 1.74 milhões de 

hectares, continua intacto. Em suas deliberações para 

assegurar a preservação da soberania nacional Brasileira 

sobre a terra demarcada, um total de 19 qualificações foi 

estabelecido pelo STF, mas elas não substituem a legislação 

existente sobre questões indígenas, nem serão incorporadas 

ao novo Estatuto dos Povos Indígenas.

Apesar de ser propriedade apenas do Estado, a possessão 

e uso das terras indígenas é reservada em termos 

permanentes, exclusivos e imprescritíveis para os povos 

indígenas ocupantes destas terras. Terras indígenas não 

podem ser transferidas livremente por povos indígenas ou 

pela União e são, desta forma, ligadas permanentemente 

com a garantia da reprodução material e cultural dos 

povos nativos.

De acordo com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), há 

611 terras indígenas em etapas distintas do processo de 

registro: 398 foram registradas, 27 aprovadas para registro, 

30 relatadas, 33 delimitadas e 123 sob revisão. A área da 

superfície coberta pelas 488 terras indígenas que atingiu, 

no mínimo, o estágio de delimitação totaliza 105,675,003 

hectares, ou 12.41% do território nacional brasileiro. 

Outras 123 terras ainda precisam ser identificadas. 

Como mencionado pelo Relator, o Brasil desenvolveu uma 

metodologia avançada para demarcar e registrar terras 

indígenas com total participação de povos indígenas em 

todos os estágios do processo.

O dever de consultar os povos indígenas sobre questões 

que afetem seus direitos como um grupo étnico distinto 

foi claramente incorporado na legislação Brasileira, em 

particular após a promulgação da Convenção nº 169 da 

OIT. Além das disposições previstas na Convenção nº 169 

da OIT, o Estatuto dos Povos Indígenas prevê consultas 

obrigatórias e minuciosas. A Constituição Federal de 1988 

também prevê a necessidade de consultar os povos indígenas 

nos casos de, por exemplo, atividades de mineração e 

exploração de potenciais fontes de energia derivadas de 

cursos d’água que passem por terras indígenas. Além disso, 

por lei, essas comunidades têm participação garantida nos 

resultados dos projetos correspondentes.  

Com relação a possíveis impactos resultantes de atividades 

mineradoras em terras indígenas e geração hidrelétrica, a 

lei exige consulta com a FUNAI. Apesar de sua natureza 

não vinculatória, a FUNAI tem realizado esforços por 

meio da participação de povos indígena em processos de 

licenciamento ambiental.  

O caso da Usina Hidroelétrica Belo Monte mostra como 

isso tem acontecido. A mobilização indígena contra o 

projeto inicial contribuiu para seu abandono nos anos 80. 

O novo projeto incorporou inovações técnicas no sentido 

de mitigar os impactos associados e de reduzir a área 

inundada oito vezes. Outro exemplo é o da rodovia BR 158 
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no Mato Grosso. A oposição das comunidades Xavantes à 

construção da rodovia foi levada em consideração, refletida 

na decisão última de redirecionar a empreitada e adotar 

medidas compensatórias. Para o alargamento proposto 

da rodovia BR 222 no Ceará, as consultas com populações 

indígenas locais levaram à rejeição de um trecho que teria 

tido impacto direto nas terras indígenas e ao estabelecimento 

de medidas compensatórias. A Usina Hidroelétrica de Estreito 

está atualmente suspensa por decisão judicial, que se seguiu 

à oposição de populações indígenas.

Os projetos executados sob o Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) foram sujeitos à consulta prévia. 

De fato, alguns desses projetos foram rejeitados – 

decisões que transcendem as garantias estabelecidas na 

Convenção nº169 da OIT.

Sr. Presidente,

Pesquisas realizadas pela FUNAI desde 2006 identificam 64 

grupos indígenas isolados e outros 6 que foram contatados 

somente recentemente. O Brasil tem buscado realizar 

políticas públicas específicas para grupos indígenas 

isolados nos últimos 20 anos. Além de respeitar a decisão 

de grupos indígenas isolados de não estabelecer contato 

ou manter um relacionamento contínuo com a sociedade 

nacional, nós nos comprometemos a reverter ou mitigar as 

conseqüências sérias resultantes de contatos indesejados, 

o que inclui doenças, despovoamento, descaracterização 

sócio-cultural e até mesmo extinção.

As políticas brasileiras para proteção de grupos indígenas 

isolados se tornaram boas práticas reconhecidas. A FUNAI 

participou em fóruns internacionais destinados a proteger 

grupos indígenas isolados ou recentemente encontrados.

Em questões de saúde, dada a importância do bem-estar 

nutricional como um fator determinante, nos dedicamos 

a monitorar a situação nutricional em comunidades 

indígenas com atenção especial a mães e crianças, uma 

vez que elas representam os segmentos da população mais 

vulneráveis a condições socioeconômicas adversas.

A Constituição de 1988 afirma o direito dos povos 

indígenas de aprender em sua língua nativa e com seus 

próprios métodos. Para isso, o governo iniciou em 1991 

um programa de “educação indígena” como um novo 

modelo para educação intercultural e bilíngüe com total 

respeito a especificidades culturais. O desafio agora é 

expandir as escolas indígenas e aumentar o número de 

alunos matriculados.

Continuamos firmemente comprometidos com o desafio 

da pobreza e do direito à alimentação. O subsídio do 

“Bolsa Família” e o projeto “Carteira Indígena” também 

são dedicados aos povos indígenas. Aproximadamente 

56 mil famílias indígenas recebem o benefício do “Bolsa 

Família”, e nosso objetivo é aumentar o número de 

famílias beneficiárias. O grande desafio enfrentado pelo 

governo é, no entanto, adaptar o programa às realidades 

sócio-culturais de vários grupos étnicos que se beneficiam 

da iniciativa.

A iniciativa “Carteira Indígena”, implementada em parceria 

com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério 

do Meio Ambiente e a FUNAI, apóia a segurança alimentar, 

a geração de renda e projetos de aprimoramento cultural 

propostos e implementados pelas próprias comunidades 

indígenas, fomentando a autodeterminação. Mais de 80% 

dos projetos foram submetidos pelas próprias organizações 

indígenas, e todos os projetos envolvem a participação 

direta da comunidade.

Sobre a situação do Mato Grosso do Sul, a demarcação 

das terras indígenas Guarani Kaiowá e Nhandeva em 

pequenas ilhas do território, alguns que datam da década 

de 20, foi prejudicial aos povos indígenas. A reversão 

desse processo e a melhora das condições de vida dos 

Guarani são hoje prioridades do governo federal. Estamos 

providenciando a distribuição de 8 mil cestas básicas 

mensais e ao mesmo tempo fomentando a produção 

sustentável de alimentos nas vilas. Juntamente com os 

serviços de saúde, essas iniciativas foram bem sucedidas 

na redução das taxas de subnutrição, e nenhuma morte 

de criança devido à subnutrição é relatada desde 2006. 

Sr. Presidente, 

Nós temos exemplos concretos de avanços e grandes 

desafios para superar. Cremos firmemente que o diálogo 

contínuo com o Relator Especial possibilita que o Brasil 

desenvolva ainda mais suas políticas para garantir 

plenamente os direitos dos povos indígenas no país. 

Continuamos abertos para uma troca frutífera de pontos 

de vista e de experiências.

Obrigada, Sr. Presidente.
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 Apresentação ao Conselho de 
Direitos Humanos do relatório da visita ao 
Brasil de Philip Alston, Relator Especial 
sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias 
ou Arbitrárias (4 a 14 de novembro de 
2007) - A/HRC/11/2/Add.2

Embora tenha divulgado o relatório de sua vista ao Brasil 

em agosto de 2008, cujas recomendações estão contidas 

no Anuário 2008/09, a apresentação do relatório ao CDH 

ocorreu apenas na 11ª sessão deste órgão, em junho de 

2009. No entanto, nessa oportunidade, o relator ressaltou 

que não daria muito foco à visita ao Brasil, uma vez que 

o relatório específico já havia sido publicado há algum 

tempo. Mesmo assim, a delegação brasileira teve espaço 

para fala como um dos países interessados e realizou 

um pronunciamento sobre a visita do relator, cuja 

transcrição traduzida encontra-se abaixo. Além disso, o 

Brasil realizou no CDH, dois dias após a apresentação 

de Alston, um pronunciamento em caráter de direito de 

resposta ao relator por motivos que serão explicitados 

no texto do pronunciamento. Esse pronunciamento 

também será transcrito abaixo, em uma tradução livre.

Intervenção realizada pelo Ministro Conselheiro 

Alexandre Parola, integrante da Missão Permanente 

do Brasil junto à ONU e demais organismos 

internacionais em Genebra, na 11ª sessão do 

Conselho de Direitos Humanos (03/06/09).19

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Brasil gostaria de agradecer o Relator Especial sobre 

Execuções Extrajudiciais, Sumárias e Arbitrárias, Sr. 

Philip Alston, por sua apresentação. O Brasil tem 

acumulado conquistas substanciais no processo 

histórico de democratização, consolidando o crescimento 

econômico e a inclusão social. Sabemos que ainda 

temos grandes desafios a superar, mas que não haja 

dúvida do nosso compromisso de seguir em frente. 

Compartilhamos muitas das preocupações expressadas 

pelo Relator Especial. Acreditamos firmemente que a 

garantia de todos os direitos, incluindo o direito de toda 

pessoa à segurança e à justiça social deve ser totalmente 

compatível com o Estado de Direito. O governo federal, 

em coordenação com os estados da federação, está 

comprometido com esta causa, assim como com a de 

fortalecimento do diálogo e a cooperação com o sistema 

de direitos humanos da ONU.

Muitos dos desafios levantados pelo Relator Especial já 

foram discutidos nesse Conselho, inclusive durante a 

RPU do Brasil em abril do ano passado (2008). O Brasil 

também apresentou, em julho de 2008, informações 

completas e detalhadas sobre diversos pontos destacados 

pelo Relator Especial em seu relatório. Permitam-me 

chamar atenção para algumas questões.

Estamos totalmente dedicados a aumentar os salários dos 

policiais, a melhorar as investigações sobre assassinatos 

cometidos por policiais, a oferecer recursos melhores para 

instituições forenses para empoderar policiais e procuradores 

públicos e a reestruturar instituições penitenciárias, entre 

outros. Os índices de homicídios têm diminuído dramática 

e consistentemente. Desde 2002 quando atingimos o pico 

de 30.4 a cada 100.000 habitantes, a taxa tem diminuído 

continuamente ano após ano para 24 por 100.000 em 2007, 

uma diminuição de mais que 20%. O governo federal, em 

cooperação próxima com as entidades federativas, também 

tem se dedicado a melhorar a qualidade das investigações 

policiais relacionadas à morte de civis causadas por 

agentes do Estado. O governo brasileiro está desenvolvendo 

diretrizes nacionais sobre o uso da força e de armas de fogo 

pela polícia. Procedimentos operacionais padrão estão 

sendo desenvolvidos nessa área. Para responder a alguns 

de nossos desafios em segurança pública, vale mencionar 

duas iniciativas: o Programa Nacional de Segurança 

com Cidadania foi desenvolvido para unir a prevenção 

do crime e o respeito aos direitos humanos. A segunda 

iniciativa, o Sistema Unificado de Segurança Pública, tem o 

mesmo objetivo. A prevenção da violência, a avaliação de 

situações de risco, a identificação de estratégias adequadas 

para assegurar segurança e o monitoramento de ações de 

prevenção do crime. No Brasil, não pode haver prevenção do 

crime sem total respeito aos direitos humanos.

Nós lamentamos que o Relator Especial pareça estigmatizar 

as favelas. Ninguém sabe melhor do que nós que as 

realidades sociais da população que vive nessas áreas 

exigem a atenção e apoio do governo para uma melhora 

substantiva. O Brasil está investindo US$450 milhões 

no Complexo do Alemão, que é uma favela, dentro do 

Programa Nacional de Aceleração do Crescimento, em 

áreas como organização, programas sociais, regularização 

de propriedades e infra-estrutura. Em 2007, foram feitos 

investimentos substantivos nas áreas de inteligência policial, 

treinamento, equipamento e sistemas, além da construção 

de novos centros de inteligência, áreas chave para o sucesso 

de operações preventivas. Tudo isso foi feito.
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Estamos concentrados também em melhorar as condições 

de trabalho e salários da polícia para cumprir o objetivo 

de, entre outras coisas, aumentar os rendimentos dos 

oficiais de polícia nos estados da federação. O governo 

desenvolveu o programa chamado Bolsa Formação. 

Atualmente, há 30 mil policiais fazendo parte desse 

programa. O relator menciona 30 homícidios por ano 

de trabalhadores sem-terra. Meu governo reconhece a 

seriedade dos conflitos fundiários no país e está agindo 

para combater isso. Melhoras nesses números têm sido 

reconhecidas desde 2007. O governo federal também 

investiu na construção de penitenciárias de segurança 

máxima. Desde as primeiras inaugurações, 20 estados 

transferiram presos para os primeiros estabelecimentos 

desse tipo a ser concluídos. De janeiro de 2006 até 

dezembro de 2007, houve uma diminuição de 67% no 

número de rebeliões nos 20 estados que transferiram 

prisioneiros para esses estabelecimentos federais. 

O relatório também menciona que os Institutos Médicos Legais 

sofrem de uma falta de recursos. Embora não neguemos 

esse desafio, o governo federal, juntamente com instituições 

estaduais, está fazendo investimentos substantivos para 

corrigir essa situação. Todo o território nacional é coberto por 

nossos programas de proteção de testemunhas. Combinando 

os programas federal e estaduais, temos agora a capacidade 

de proteger um número significativo de testemunhas. 

Estamos comprometidos a aumentar esses números. 

Em relação às recomendações, permita-me reiterar que 

o governo brasileiro as tem disponibilizado no país. As 

recomendações também foram levadas em consideração 

em nossa 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos 

ocorrida em dezembro de 2008. A Conferência se seguiu 

a um amplo processo de consulta em níveis municipal 

e estadual e de conferências regionais. As deliberações 

das conferências são a base da elaboração do Terceiro 

Programa Nacional de Direitos Humanos que será 

lançado pelo presidente Lula em 2009.

Sr. Presidente,

Gostaria de agradecer o diálogo aberto e franco 

realizado até agora com o Relator Especial. Muitas das 

recomendações presentes no relatório estão em sintonia 

com a política de segurança brasileira. Reconhecemos 

sim os desafios e, acima de tudo, acreditamos que o 

compromisso firme com nossas políticas públicas mostra 

que estamos no caminho certo. Cheguei ao fim. Nosso 

governo luta para encontrar soluções concretas. Estamos 

ansiosos para continuar essa interação com o Relator 

Especial nessa batalha comum. 

      

Intervenção realizada pela Embaixadora Maria 

Nazareth Farani Azevêdo, Chefe da Missão 

Permanente do Brasil junto à ONU e demais 

organismos internacionais em Genebra, na 11ª sessão 

do Conselho de Direitos Humanos20  (05/06/09). 

O Brasil participou do diálogo interativo, como um 

dos países interessados, com o Relator Especial para 

Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias Sr. 

Philip Alston, no último dia 3 de junho. Participamos 

com boa fé e baseados em um espírito construtivo e 

aberto que caracteriza nossa abordagem em relação 

ao sistema de direitos humanos da ONU. Melhorias nos 

direitos humanos exigem espaço, tomam tempo, elas 

exigem grandes recursos, tanto humanos e financeiros. 

Nossos esforços estão sendo feitos, as melhorias estão 

acontecendo, nosso compromisso e determinação são 

sólidos e as políticas destinadas a lidar com nossos 

desafios estão transformando nosso país diariamente.

Permita-me, senhor Presidente, compartilhar minha 

surpresa com este Conselho. Na ocasião do diálogo 

interativo, ou não-interativo, o Sr. Alston tomou a decisão 

de silenciar a respeito do Brasil. Algumas horas depois, ele 

recuperou sua eloqüência, quando decidiu compartilhar 

suas opiniões pessoais sobre o mundo em uma coletiva 

de imprensa. Em seu monólogo para a imprensa, ele 

alegou que os dados oficiais não têm credibilidade, nem 

são certificados por fontes independentes. Serei clara em 

minha declaração: o Sr. Alston está errado. 

Ao compartilhar seu preconceito com a imprensa, e não 

com este Conselho, o relator violou seriamente o Código 

de Conduta dos mandatários de procedimentos especiais 

do Conselho de Direitos Humanos, como aprovado 

pela resolução 5/2. O código requer dos procedimentos 

especiais imparcialidade, veracidade, boa fé, ciência de 

suas responsabilidades, entre outras coisas. Ele também 

viola o parágrafo 50 sobre declarações públicas e para 

a imprensa do Manual de Operações dos Procedimentos 

Especiais do Conselho de Direitos Humanos. Relembro 

que o parágrafo 50 requer que os mandatários indiquem 

de forma justa as respostas fornecidas pelos países 

interessados. Com esse comportamento, Sr. Alston falhou 

em fazer jus aos padrões de sua posição. 
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Em relação à alegação de que os dados oficiais não são 

confirmados, se o relator especial dedicasse dez minutos 

de seu tempo para acessar a internet ele teria encontrado, 

por exemplo, pesquisas independentes realizadas pela 

Universidade de São Paulo, que ilustram uma tendência 

decrescente nos índices de homicídios no Brasil nos 

últimos anos. 

Caso ele prefira fontes na língua inglesa, como parece ser 

o caso, ele poderia ler na The Economist, de 21 de agosto 

de 2008, o artigo intitulado “Ao contrário do estereótipo, o 

índice de homicídio está diminuindo” que confirma o mesmo 

fenômeno. O artigo afirmou que, talvez, este seja o momento 

certo para aposentar estereótipos negativos em relação 

ao Brasil. Nós convidamos o eminente relator especial a 

revisitar seu preconceito e também a aposentar estereótipos 

que entravem seu acesso objetivo à realidade. 

Sr. Presidente, 

O Sr. Alston foi bem vindo no Brasil, assim como todo relator 

foi e será bem vindo. Em sua visita ao meu país, as portas 

estavam abertas. Ele teve acesso livre e irrestrito à informação. 

Ele foi recebido por ministros, governadores e secretários 

estaduais. Ele também se reuniu com ONGs independentes 

e outros segmentos da sociedade. Tenho certeza de que ele 

testemunhou nossos desafios e também nossas conquistas. 

E nossas conquistas são numerosas. Percorremos um 

longo caminho no Brasil no campo dos direitos civis e 

políticos e também no campo dos direitos econômicos e 

sociais. Esperamos que o Sr. Alston aja de forma justa, que 

respeite a realidade e também que reconheça o progresso 

impressionante que o Brasil realizou nas últimas décadas e 

especialmente nos últimos seis anos.

Esperamos que o Sr. Alston faça jus a sua nomeação como 

relator especial do sistema de direitos humanos da ONU. 

Comportamentos irresponsáveis e injustos diminuem a 

credibilidade do nosso sistema e a credibilidade da ONU.

Não assistiremos em silêncio. Agiremos e reagiremos a 

manifestações de preconceito, como a do Sr. Alston.

Muito obrigada, Sr. Presidente

3.4.2 Comunicações feitas ao Brasil 
(cartas e apelos urgentes) 

No desenvolvimento de suas atividades, os relatores 

especiais recebem denúncias de violações de direitos 

humanos (de vítimas ou organizações da sociedade 

civil, entre outros) e se comunicam com governos dos 

países onde elas teriam ocorrido para solicitar maiores 

informações ou expressar sua preocupação com os casos. 

Os relatores especiais devem apresentar ao Conselho 

de Direitos Humanos da ONU relatórios contendo: (a) 

a descrição das denúncias recebidas; (b) comunicações 

enviadas aos governos; (c) respostas enviadas e/ou 

providências tomadas pelas autoridades. 

O quadro a seguir lista os relatórios apresentados em 

2009 ao CDH em que constam comunicações enviadas 

pelos relatores ao governo brasileiro no período 

coberto por eles21:

Data do 
Documento Código Descrição

17/02/2009 A/HRc/10/7/
Add.1 22

Relatório de Raquel Rolnik, Relatora especial sobre Moradia Adequada como componente 
do direito a uma condição de vida Adequada e para a não-discriminação neste contexto – 
sumário das comunicações enviadas aos governos e outros atores e respostas recebidas.

18/05/2009 A/HRc/11/8/
Add.1 23

Relatório de vernor Muñoz, Relator especial sobre o direito à educação – comunicações 
enviadas e respostas recebidas dos governos.

17/02/2009 A/HRc/10/5/
Add.1 24

Relatório de olivier de Schutter, Relator especial sobre o direito à Alimentação – sumário 
dos casos transmitidos aos governos e outros atores e respostas recebidas.

27/05/2009 A/HRc/11/4/
Add.1  25

Relatório de Frank la Rue, Relator especial sobre a Promoção e Proteção do direito 
à liberdade de opinião e expressão – sumário dos casos transmitidos aos governos e 
respostas recebidas.

04/03/2009 A/HRc/10/12/
Add.126

Relatório de Margaret Sekaggya, Relatora especial sobre a Situação dos defensores dos 
direitos Humanos – sumário dos casos individuais levantados pela Relatora em 2008 e 
sumário das respostas recebidas dos governos27.

19/09/2009 A/HRc/11/41/
Add.128

Relatório de leandro despouy, Relator especial sobre a independência de Juízes e Advogados – 
sumário dos casos transmitidos aos governos e outros atores e respostas recebidas.
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A seguir apresentamos um resumo, não exaustivo, a 

partir de uma tradução livre, do conteúdo dos casos 

abordados nas comunicações enviadas pelos relatores 

especiais ao Brasil e, quando houver, do conteúdo das 

respostas fornecidas pelo governo brasileiro que constem 

nos relatórios dos relatores especiais32. Todos os nomes 

dos envolvidos serão apresentados por meio de suas 

iniciais, apesar de aparecerem por extenso nos relatórios 

supra-indicados. Para verificar a autoria de alguns dos 

comunicados enviados pelos relatores especiais em 2009, 

ver a seção “Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e 

Política Externa” do Capítulo 6 (quando conhecida, a 

autoria do comunicado também consta nas notas de fim 

deste capítulo).

Data do 
Documento Código Descrição

17/02/2009 A/HRc/10/44/
Add.429

Relatório de Manfred nowak, Relator especial sobre Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
cruéis, desumanos ou degradantes – sumário de informações, incluindo casos individuais, 
transmitidos aos governos e respostas recebidas.

26/05/2009 A/HRc/11/6/
Add.130

Relatório de Yakin ertürk, Relatora especial sobre violência contra a Mulher, suas causas e 
conseqüências – sumário dos casos transmitidos aos governos e respostas recebidas.

29/05/2009 A/HRc/11/2/
Add.131

Relatório de Philip Alston, Relator especial para execuções extrajudiciais, Sumárias ou 
Arbitrárias – sumário dos casos transmitidos aos governos e respostas recebidas.

AConteCeu em 2009: 
envio de comunicados ao Brasil pelos relatores 

especiais 

Nove relatores especiais apresentaram em 2009 

relatórios ao Conselho de Direitos Humanos 

contendo comunicações enviadas ao governo 

brasileiro a partir de denúncias recebidas. Nestes 

relatórios, constam apenas quatro respostas do 

governo brasileiro às comunicações.

Despejo de famílias em comunidades rurais na Bahia

Carta de Alegação Conjunta - Relatora Especial sobre Moradia 

Adequada como Componente do Direito a uma Condição de 

Vida Adequada e para a Não-Discriminação neste Contexto e 

Relator Especial sobre o Direito à Alimentação (A/HRC/10/7/

Add.1 e A/HRC/10/5/Add.1)

Em 21 de abril de 2008, os Relatores Especiais sobre 

Moradia Adequada e Direito à Alimentação enviaram 

uma carta de alegação conjunta relativa ao despejo de 

300 famílias das comunidades rurais de Riacho Grande, 

Salina da Brinca, Jurema e Melancia, no município de 

Casa Nova, estado da Bahia. De acordo com a informação 

recebida pelos relatores, em 6 de janeiro de 2008, agentes 

das polícias militar, civil e federal exerceram uma ordem 

de despejo das famílias que estariam estabelecidas e 

cultivando aquelas terras há décadas. Ainda segundo 

as informações, a polícia teria agido de forma violenta, 

destruindo habitações e plantações; guardas particulares 

contratados por empresários que reclamam a titularidade 

das terras também participaram do despejo, destruindo 

estabelecimentos de pequenos produtores. As famílias 

tentaram reocupar as terras em março do mesmo ano, 

ao que foram violentamente reprimidas por seguranças 

particulares, fortemente armados.

Segundo as informações recebidas, a titularidade das 

terras em questão é um problema que já dura algumas 

décadas. As comunidades alegam ocupar as terras desde 

antes da década de 80, quando a disputa se iniciou. O 

terreno passou por uma série de proprietários até que 

uma decisão judicial garantiu titularidade das terras aos 

empresários que teriam contratado os guardas particulares. 

Os produtores contestam a decisão, particularmente 

por não ser fruto de devido processo legal. Os relatores 

demonstraram preocupação em relação às condições de 

vida dessas famílias, especialmente em relação a seus 

direitos à moradia adequada e alimentação.

Não há nos relatórios menção a resposta do governo.•	

Denúncia de Tortura feita pelo Grupo Tortura 

Nunca Mais

Carta de Alegação Conjunta – Representante Especial 

do Secretário-Geral sobre a Situação dos Defensores de 

Direitos Humanos e Relator Especial sobre Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

(A/HRC/10/12/Add.1 e A/HRC/10/44/Add.4)

Em 10 de janeiro de 2008, os mandatários Hina Jilani e 

Manfred Nowak enviaram uma carta de alegação conjunta 

relatando o caso de C.A., vítima de tortura realizada pela 



123

polícia federal em 1996 (um ano antes da entrada em 

vigor da lei Nº9455 que introduziu o crime de tortura 

na legislação). O Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM), 

organização criada por antigos presos políticos do regime 

militar brasileiro e por parentes de ativistas políticos 

mortos ou desaparecidos, publicou em seu site a denúncia 

sobre a tortura de C.A., incluindo o nome dos supostos 

agressores. O caso foi arquivado sem nenhuma análise do 

mérito e o GTNM foi sentenciado a pagar uma multa de 

R$ 40.000,00 por difamação. Os relatores demonstraram-

se preocupados pelo fato das denúncias de tortura não 

terem sido investigadas – e os possíveis perpetradores 

permanecerem impunes – e de uma organização ter sido 

sentenciada por seu trabalho contra a impunidade do 

crime de tortura.

Não há nos relatórios menção a resposta do •	

governo brasileiro.

Assassinato de W.L. em Alagoas

Carta de Alegação – Relator Especial sobre a Promoção e 

Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão (A/

HRC/11/4/Add.1)

Em 10 de janeiro de 2008, o Relator Frank La Rue enviou 

uma carta de alegação ao governo brasileiro a respeito de 

W.L., operador de câmera da TV Assembléia, canal público 

local em Maceió, Alagoas. W.L. foi assassinado com quatro 

tiros nos arredores de Maceió, enquanto aguardava em 

um ponto de ônibus, em 5 de janeiro de 2008. Segundo 

testemunhas, o autor dos tiros seria um traficante de 

drogas local, que teria sido filmado por W.L e cujas imagens 

apareceram na televisão.

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Prisão de L.A.B., 15 anos, junto a prisioneiros adultos

Carta de Alegação Conjunta – Relator Especial sobre Tortura 

e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes e Relatora Especial sobre Violência contra as 

Mulheres, suas Causas e Conseqüências (A/HRC/10/44/Add.4 

e A/HRC/11/6/Add.1)

Em 21 de janeiro de 2008, os Relatores sobre Tortura 

e sobre a Violência contra as Mulheres enviaram uma 

carta de alegação conjunta a respeito do caso de L.A.B., 

garota de 15 anos. Em outubro de 2007, L.A.B. foi presa 

por suspeita de furto e colocada em prisão provisória na 

cidade de Abaetetuba, estado do Pará. Por um período de 

26 dias ela foi mantida em uma cela policial com cerca 

de 20 prisioneiros homens adultos. De acordo com as 

informações recebidas, L.A.B. foi estuprada por diversos 

presos nesse período.

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Ameaças ao defensor de direitos humanos H.B.R.

Apelo Urgente – Representante Especial do Secretário-Geral 

sobre a Situação dos Defensores de Direitos Humanos (A/

HRC/10/12/Add.1)

No dia 4 de fevereiro de 2008, a Representante Especial Hina 

Jilani enviou um apelo urgente para o governo brasileiro 

alertando para o caso de H.B.R., advogado da Comissão de 

Xinguara da Pastoral da Terra, no Estado do Pará. Segundo 

o comunicado, em 2007, diversas testemunhas – incluindo 

um dos guardas pessoais de H.B.R. – relataram ter ouvido 

planos para o assassinato de H.B.R. – que integrava o 

programa policial de proteção aos Defensores de Direitos 

Humanos desde 2005. A Representante considerou que 

ambas as testemunhas foram colocadas em risco devido 

à falta de confidencialidade em relação à sua identidade 

e a informação que ofereceram à polícia.  Mesmo H.B.R. 

só soube que a polícia iria investigar o caso no dia em que 

as investigações começaram, não tendo sido informado 

anteriormente do risco que corria. A Representante 

expressou sua preocupação com a integridade física e 

psicológica de H.B.R. e das testemunhas que denunciaram 

as ameaças de morte à polícia33. 

O governo brasileiro enviou resposta ao apelo •	

urgente de Jilani no dia 3 de março de 2008.  Em sua 

resposta, o governo informou que H.B.R. participa 

desde 2005 de um programa policial de proteção 

de Defensores de Direitos Humanos oferecido 

pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da 

Presidência da República. O programa no qual 

H.B.R. estava inserido – coordenado pelo estado 

do Pará – incluiria guarda pessoal de segurança 24 

horas por dia, formada por oito policiais (quatro 

disfarçados e quatro uniformizados), todos parte 

de um grupo de policiais especiais do Pará – 

medidas de proteção reservadas apenas a casos 



124

considerados extremos. O governo informou ainda 

que as medidas tomadas não impediam o trabalho 

de H.B.R., mas poderiam limitar seu acesso a 

certas áreas, caso se considerasse necessário. Por 

fim, o governo informou que coordenadores dos 

programas se reuniram para discutir o caso de 

H.B.R., que participou da reunião, expondo suas 

atividades e suas demandas.

Tentativa de assassinato do defensor de direitos 

humanos J.T.

Apelo Urgente – Representante Especial do Secretário-Geral 

sobre a Situação dos Defensores de Direitos Humanos (A/

HRC/10/12/Add.1)

No dia 4 de fevereiro de 2008, a Representante Especial 

enviou um apelo urgente para o governo brasileiro a 

respeito do caso de J.T., presidente do Instituto dos 

Defensores dos Direitos Humanos e ex-presidente da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB. J.T. retornava 

de uma reunião com moradores da favela de Vigário 

Geral – onde ouviu relatos de assassinatos realizados 

por um agente policial conhecido como “Predador”, 

quando seu carro foi atacado por homens armados 

que atiraram quatro vezes. J.T., que já havia recebido 

ameaças no passado, não foi atingido. Ele teria sido 

removido de seu posto na OAB por criticar publicamente 

a operação policial no Complexo do Alemão que havia 

matado 22 pessoas em junho de 2007. A relatora 

demonstrou preocupação em relação ao ataque sofrido 

por J.T. ter relação com o seu trabalho de defensor dos 

direitos humanos34.

No relatório não há menção de resposta do governo •	

brasileiro.

Assédio a defensora de direitos humanos M.L.D.L.

Apelo Urgente – Relator Especial sobre a Promoção e Proteção 

do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão, Representante 

Especial do Secretário-Geral sobre a Situação dos Defensores 

de Direitos Humanos e Relator Especial sobre Execuções 

Extrajudiciais, Sumárias e Arbitrárias (A/HRC/11/4/Add.1 e 

A/HRC/10/12/Add.1) 

Em 07 de março de 2008, o Relator Frank La Rue, em 

conjunto com Hina Jilani e Philip Alston, enviou um 

apelo urgente ao governo brasileiro a respeito do 

caso de M.L.D.L., defensora de direitos humanos de 

Pernambuco.  M.L.D.L. vinha sendo vítima de assédio e 

ameaças constantes devido às críticas públicas que fez 

a respeito da investigação do assassinato de seu irmão, 

J.A.D.L., ocorrido em 15 de agosto de 2003.  Ele teria sido 

assassinado por agentes da polícia local e membros da 

administração municipal e, desde então, M.L.D.L. era 

intimidada por denunciar atrasos e insuficiências na 

investigação. Ela foi informada de uma ameaça feita 

por um agente policial disposto a atentar contra sua 

vida, caso ele perdesse o emprego em conseqüência das 

investigações do assassinato de J.A.D.L. Os mandatários 

expressaram profunda preocupação em relação à 

integridade física e psicológica de M.L.D.L35.

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Repressão de protesto de trabalhadoras rurais

Carta de Alegação Conjunta - Representante Especial do 

Secretário-Geral sobre a Situação dos Defensores de Direitos 

Humanos e Relator Especial sobre a Promoção e Proteção do 

Direito à Liberdade de Opinião e Expressão (A/HRC/10/12/

Add.1 e A/HRC/11/4/Add.1) 

No dia 27 de março de 2008, os relatores enviaram uma 

carta de alegações chamando a atenção do governo 

para o caso de 900 mulheres do movimento Via 

Campesina que foram reprimidas violentamente pela 

polícia militar, enquanto protestavam pacificamente 

em uma ocupação na Fazenda Taruna, distrito de 

Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Como resultado 

de tal repressão, 15 mulheres se feriram e uma teria 

sofrido um aborto. A área ocupada pelas mulheres não 

recebia água, alimentos ou medicação suficientes e era 

negado acesso a apoio jurídico e a parte da mídia36.

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Atentado contra membro do Movimento dos 

Trabalhadores sem Terra

Carta de Alegação Conjunta – Representante Especial do 

Secretário-Geral sobre a Situação dos Defensores de Direitos 

Humanos e Relator Especial sobre a Promoção e Proteção do 

Direito à Liberdade de Opinião e Expressão (A/HRC/10/12/

Add.1 e A/HRC/11/4/Add.1) 
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Em 3 de abril de 2008, os relatores acima citados enviaram 

uma carta de alegação ao governo brasileiro a respeito do 

caso de W.S., membro do Movimento dos Trabalhadores 

sem Terra (MST). W.S. apoiava comunidades ribeirinhas 

no Maranhão que seriam afetadas pela construção de 

uma barragem, o que exigiria a inundação de 400 km², 

afetando cerca de 21 mil pessoas. W.S. foi atacado no dia 

11 de março, enquanto participava de uma ocupação que 

fazia parte das manifestações do Dia Internacional de Ação 

contra as Represas e pelos Rios, Água e Vida. W.S. dormia no 

acampamento do Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), quando foi atingido por um tiro na perna, por um 

homem que atirava de dentro de um carro em movimento. 

Ele foi levado para o hospital municipal de Estreito, onde 

recebeu tratamento para seus ferimentos. Os relatores 

demonstraram receio de que a perseguição a W.S. tenha 

relação com as suas atividades como defensor de direitos 

humanos, especialmente na defesa do direito à terra. Eles 

ainda demonstraram preocupação com o que acreditam 

ser uma tendência no Brasil: defensores que trabalham 

com a proteção do meio ambiente ou com o direito a terra 

sofrem ataques freqüentes em suas atividades.

O governo respondeu a carta de alegação •	

dos relatores em 10 de outubro de 2008. No 

documento, o governo confirmou a veracidade dos 

fatos expostos pelos relatores (W.S. foi baleado na 

perna e levado para cirurgia no hospital de Estreito, 

para retirada do projétil). O governo ainda afirmou 

que o Departamento Policial de Estreito abriu uma 

investigação sobre o caso (nº18/2008) que resultou 

na prisão e indiciamento de L.C.P. Segundo a 

resposta, W.S. não procurou o Programa Nacional 

de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos. 

Além disso, o governo informou sobre a medidas 

tomadas para implementar as recomendações 

feitas pela Relatora Especial sobre a Situação 

dos Defensores de Direitos Humanos, como, por 

exemplo, a existência de uma Comissão Especial 

criada para investigar tentativas de criminalização 

de movimentos sociais, propondo soluções que 

garantam respeito pelos direitos civis em todo 

o país. Além disso, informou medidas para o 

fortalecimento do Programa Nacional de Proteção 

dos Defensores de Direitos Humanos e apontou a 

existência de um Ombudsman Nacional para os 

Direitos Humanos desde 2001, com a atribuição 

de receber denúncias, críticas, reclamações e 

recomendações por parte do público em geral.

Restrições legais impostas sobre a liberdade de 

expressão de professores no Estado de São Paulo

Comunicado – Relator Especial sobre o Direito à Educação 

e Relator Especial sobre a Promoção e Proteção do Direito 

à Liberdade de Opinião e Expressão (A/HRC/11/8/Add.1 e A/

HRC/11/4/Add.1)

No dia 7 de abril de 2008, os relatores Vernor Muñoz 

e Frank La Rue enviaram um comunicado ao governo 

brasileiro a respeito de restrições legais impostas sobre 

a liberdade de expressão de professores do Estado 

de São Paulo, que estariam prejudicando a completa 

realização do direito à educação. Tais restrições seriam 

resultantes do Estatuto dos Servidores Civis do Estado 

de São Paulo, do Decreto n° 7.510, de 29 de janeiro de 

1976 e da Resolução SE n° 170, de 25 de julho de 1990. 

De acordo com o comunicado, esses instrumentos legais 

conteriam provisões que contrariam obrigações advindas 

de tratados internacionais assinados pelo Brasil. No 

Estatuto, o artigo 241 prevê a total confidencialidade 

das decisões de divisões públicas – o que contraria o 

princípio de transparência da administração pública – 

e o artigo 242 proíbe os servidores civis de se referir 

publicamente a autoridades e atos da administração 

pública de forma depreciativa. Além disso, tanto o 

Decreto quanto a Resolução citados continham artigos 

que previam a necessidade de uma autorização 

especial para que servidores civis dessem entrevistas à 

mídia relacionadas a assuntos da divisão em que estão 

alocados. Os relatores demonstraram preocupação de 

que tais provisões desencorajassem os professores a 

tomar iniciativas buscando a melhoria de certos setores 

da educação. Lembraram ainda da importância da 

liberdade de expressão em uma sociedade democrática 

e do papel vital dos professores no debate público do 

sistema educacional.

O governo enviou resposta ao comunicado dos •	

relatores em 11 de setembro de 2008. Em sua 

resposta, o governo informou que o objetivo do 

Estatuto do Servidor Civil não era de impedir a livre 

articulação de idéias de seus servidores quando 

não estivessem realizando suas atribuições, e sim 

de limitar a expressão de sua opinião enquanto 

estivessem dentro das suas funções públicas e 

portanto, implicando o Estado. De acordo com a 

resposta do governo, o Estado enquanto entidade 

legal não pode expressar opinião ou vontade, 
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o que seria feito por meio de seus agentes, até 

onde possuam tal autoridade. Portanto, faria-

se necessário certo nível de controle sobre as 

posições de servidores públicos enquanto agentes 

do Estado. Em relação às outras disposições legais, 

o governo informou que a Resolução SE nº 170 foi 

revogada em 21 de Agosto de 2008 por meio da 

Resolução SE nº. 63, e que uma pesquisa realizada 

pela Secretaria da Educação indicava que o 

Decreto nº 7.510 também seria revogado. Por fim, 

afirmou que a Secretaria da Educação informou 

não ter negado nenhum pedido de professores 

ou diretores para conceder entrevistas, e que a 

atual administração não puniu nenhum servidor 

que tivesse sido entrevistado, mostrando que a 

legislação acima mencionada estaria em desuso. 

Assassinato de membro do Movimento dos 

Trabalhadores sem Terra (MST)

Carta de Alegação – Relator Especial sobre a Promoção 

e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão, 

Representante Especial do Secretário-Geral sobre a Situação 

dos Defensores de Direitos Humanos e Relator Especial 

sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias (A/

HRC/11/4/Add.1, A/HRC/10/12/Add.1 e A/HRC/11/2/Add.1)

No dia 30 de abril de 2008, foi enviada uma carta de 

alegação conjunta ao governo brasileiro a respeito do 

caso de E.D., membro do MST ativo no assentamento 

de Terra Libre, município de Ortigueira, no Paraná. Em 

30 de março de 2008, dois homens entraram na casa 

de E.D. e o assassinaram com dois tiros na frente de sua 

mulher e filhos. Ainda de acordo com o comunicado, 

cinco pessoas foram detidas por suposta conexão com 

o assassinato. Segundo as informações recebidas em 8 

de março do mesmo ano (pouco antes do assassinato), 

15 homens armados despejaram 35 famílias que viviam 

no assentamento de Terra Libre; reporta-se que durante 

o despejo, os homens agrediram mulheres e crianças e 

queimaram os pertences das famílias. Acredita-se que 

alguns dos homens responsáveis pelo despejo estariam 

envolvidos no assassinato de E.D., que teria recebido 

diversas ameaças de morte e as relatado ao promotor 

público, sem, no entanto, que nenhuma investigação fosse 

realizada. Os relatores demonstraram preocupação acerca 

da relação entre o assassinato de E.D. e seu trabalho como 

defensor de direitos humanos, marcadamente defendendo 

o direito à terra37. 

No relatório não há menção de resposta brasileira.•	

Ataque ao jornalista E.F.

Carta de Alegação Conjunta – Relator Especial sobre a 

Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e 

Expressão e Relatora Especial sobre a Situação dos Defensores 

de Direitos Humanos (A/HRC/11/4/Add.1 e A/HRC/10/12/

Add.1)

Em 29 de maio de 2008, os mandatários enviaram uma 

carta de alegação alertando o governo do caso de E.F., 25 

anos, jornalista da TV Diário, canal afiliado à Rede Globo. 

No dia 15 de maio de 2008, E.F. foi atacado em Mogi das 

Cruzes, quando homens armados bloquearam o carro que 

dirigia – e que continha o logo da TV Diário – e abriram 

fogo sobre ele, sem atingi-lo. E.F. estava envolvido com 

reportagens denunciando casos envolvendo corrupção 

policial. Ele denunciou o ataque ao seu canal de TV e à 

polícia e deixou a cidade com sua família no dia seguinte. 

Os relatores demonstraram temor de que o ataque sofrido 

por E.F. teria sido uma forma de represália devido ao 

seu trabalho de jornalismo investigativo. Os relatores 

ressaltaram a situação de perigo em que viviam jornalistas 

investigando casos de corrupção, relembrando o caso 

de L.C.B.F., assassinado em 2007, caso que foi objeto 

de comunicado enviado naquele ano, sem resposta do 

governo brasileiro. 

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Abertura de processo contra defensor de direitos 

humanos R.O.M.

Apelo Urgente – Relator Especial sobre a Promoção e 

Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão, 

Relatora Especial sobre a Situação dos Defensores de Direitos 

Humanos e Relatora Especial sobre a Independência de 

Juízes e Advogados (A/HRC/11/4/Add.1, A/HRC/10/12/Add.1 

e A/HRC/11/41/Add.1)

Em 31 de julho de 2008, foi enviado ao governo brasileiro 

um apelo urgente a respeito do caso de R.O.M., fundador 

do Movimento Nacional dos Direitos Humanos. De acordo 

com o comunicado, em outubro de 2005, a Justiça Militar 

recebeu uma acusação contra R.O.M. feita pelo Ministério 

Público Militar. A acusação ocorreu após R.O.M. proferir 

uma palestra com o tema “Direitos Humanos – Coisa de 
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Polícia” em um evento organizado pela Associação dos 

Praças do Exército Brasileiro. Durante a palestra, R.O.M. 

promoveu o respeito pelo Estado de Direito dentro do 

Exército, defendeu a criação de comissões de direitos 

humanos dentro das Forças Armadas e se opôs à proibição 

da sindicalização de soldados. Em janeiro de 2008, o 

Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra 

R.O.M. pelos crimes de incitamento à desobediência e 

ofensa às forças armadas, previstos, respectivamente, nos 

artigos 155 e 219 do Código Penal Militar. Cada um desses 

crimes militares prevê pena privativa de liberdade, que 

pode chegar a quatro anos de reclusão em se tratando 

do crime de incitamento, e um ano de detenção para o 

crime de ofensa. Uma audiência para interrogação de 

R.O.M. foi marcada, porém ela não ocorreu, não tendo sido 

remarcada quando do cancelamento. R.O.M. é o único civil 

no total de 14 réus denunciados no processo nº 20/08-0, 

em curso na 7ª Circunscrição da Justiça Militar, instaurado 

em razão das declarações realizadas durante o I Congresso 

Norte-Nordeste de Direito Militar. Os relatores expressaram 

sua preocupação em relação às acusações feitas contra 

R.O.M. estarem relacionadas ao seu trabalho legítimo de 

defesa dos direitos humanos, particularmente com relação 

às Forças Armadas38. 

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Situação de risco de M.F. – presidente da CPI das 

milícias

Apelo Urgente – Relatora Especial sobre a Situação dos 

Defensores de Direitos Humanos (A/HRC/10/12/Add.1)

No dia 13 de agosto de 2008, a relatora Margareth 

Sekaggya enviou um apelo urgente para o governo 

brasileiro alertando sobre o caso de M.F., presidente da 

Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava o 

crime organizado entre as milícias no Rio de Janeiro. 

Como resultado da CPI, um suposto líder e outros 

cinco membros da milícia “Liga da Justiça” foram 

presos. Desde então, as ameaças à vida de M.F. teriam 

aumentado significativamente. M.F. alterna sua rota ao 

trabalho e está sempre acompanhado de três policiais e 

uma viatura policial está sempre estacionada em frente 

a sua casa. No entanto, M.F. acredita que tais medidas 

não são suficientes para garantir a sua proteção e de 

sua família após a prisão dos milicianos e que suas 

vidas correm grande risco. Embora avaliando como 

positivas as medidas de proteção tomadas em relação 

a M.F., a relatora expressou preocupação em relação 

à suficiência de tais medidas e à integridade física e 

psicológica de M.F. e sua família39.

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Ataques ao sindicalista J.F., à sua família e ao Sindicato 

dos Condutores de veículos e Trabalhadores em 

Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros 

do Amapá

Apelo Urgente – Relator Especial sobre a Promoção e 

Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão e 

Relatora Especial Sobre a Situação dos Defensores de Direitos 

Humanos (A/HRC/11/4/Add.1 e A/HRC/10/12/Add.1)

Em 24 de setembro de 2009, os relatores Frank La Rue 

e Margareth Sekaggya enviaram um apelo urgente ao 

governo brasileiro a respeito do constante assédio a J.F., 

presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos e 

Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários 

de Passageiros do Amapá e de ataques ao próprio 

sindicato. De acordo com as informações recebidas pelos 

relatores, os ataques acontecem desde 2003, quando a 

sede do Sindicato foi saqueada. Em 2004, a esposa de 

J.F. foi ameaçada sob a mira de uma arma. Em abril de 

2008, a sede do sindicato foi incendiada e, em maio, 

J.F. recebeu ameaças de morte após liderar uma greve 

contra uma empresa de ônibus.  Mais recentemente, 

em agosto de 2008, um coquetel Molotov foi atirado 

na residência de J.F., incendiando-a. Embora o incêndio 

tenha sido controlado, J.F. e sua família têm vivido 

escondidos temendo por sua segurança. Embora a casa 

tenha sido examinada por uma equipe forense da Polícia 

Federal, não foram realizadas prisões relacionadas ao 

caso e não foi concedida proteção policial a J.F.

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Criminalização do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (MST)

Carta de Alegação - Relator Especial sobre a Promoção e 

Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e Expressão, 

Relatora Especial Sobre a Situação dos Defensores de 

Direitos Humanos e Relator Especial sobre Execuções 
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Extrajudiciais, Sumárias e Arbitrárias (A/HRC/11/4/

Add.1, A/HRC/10/12/Add.1 e A/HRC/11/2/Add.1)

Os relatores enviaram uma carta de alegação ao governo 

brasileiro a respeito do processo de criminalização do 

MST e do caso do assassinato de E.D., também tratado 

em comunicado específico, enviado em 30 de abril de 

2008, acima resumido. Segundo os relatores, desde 2005 

foram enviados nove comunicados ao governo brasileiro 

a respeito de membros do MST – cinco deles em relação 

a assassinatos de militantes – dos quais apenas um teve 

resposta. Os relatores citam na comunicação uma série 

de ações tomadas pela justiça no sentido de criminalizar 

o movimento. Mencionam a abertura de processo 

administrativo contra o MST por parte do Conselho 

Superior do Ministério Público do estado do Rio Grande do 

Sul, além da aprovação, por este órgão, de um relatório que 

expressava a intenção de dissolver o MST e declará-lo ilegal, 

bem como as suas manifestações. Além disso, o relatório 

propunha a investigação da relação do movimento com 

o crime organizado e do uso de dinheiro público dentre 

membros do MST, o fechamento de assentamentos 

próximos à fazenda Coqueiros na região e o cancelamento 

de títulos de eleitores de membros do MST. Segundo as 

informações recebidas, o mesmo órgão teria acatado 

uma denúncia feita contra líderes do MST na região de 

Coqueiros do Sul. A denúncia teria base em provisões da 

Lei de Segurança Nacional e em acusações da ligação do 

movimento com as FARC. Essa ligação foi descartada pela 

própria polícia federal, em resultado de investigação que 

provou que não há laços entre os dois grupos. Os relatores 

alertaram para a violência praticada pela polícia contra 

membros do MST, especialmente durante os processos de 

despejo, cada vez mais comuns. O comunicado também 

faz menção aos contínuos assassinatos de líderes do MST, 

notadamente os de V.M.O. e E.D., líderes do movimento no 

estado do Paraná, assassinados por milícias armadas em 

2007 e 2008, respectivamente40. 

Não houve resposta do governo brasileiro até a •	

apresentação do relatório no CDH.

Despejo forçado de mil famílias paranaenses em 

outubro de 2008

Carta de Alegação - Relatora Especial sobre Moradia 

Adequada como Componente do Direito a uma Condição de 

Vida Adequada e para a Não-Discriminação neste Contexto 

(A/HRC/10/7/Add.1)

No dia 13 de novembro de 2008, a Relatora Raquel 

Rolnik enviou ao governo brasileiro uma carta de 

alegação a respeito do caso de um despejo forçado de 

mil famílias (cerca de seis mil pessoas) no município de 

Curitiba, estado do Paraná. A área de 17 mil quilômetros 

quadrados, pertencente à “Varuna Empreendimentos 

Imobiliários”, uma empresa do grupo Construtora C.R., 

era ocupada pelas famílias desde setembro daquele ano. 

O despejo se seguiu a uma ordem judicial da 19ª Vara 

Cível do Tribunal de Justiça do Paraná para reinstaurar a 

posse da empresa Varuna. Na decisão não foi solicitado 

que se oferecesse qualquer tipo de abrigo alternativo 

ou temporário às famílias ocupando o espaço. Ainda 

segundo as informações recebidas, os residentes, junto 

com membros de movimentos pela moradia, procuraram 

as autoridades municipais de Curitiba e até mesmo do 

Estado do Paraná solicitando sua mediação na solução 

do problema, no que não tiveram sucesso, uma vez que 

nenhuma das autoridades entrou em contato com os 

moradores para discutir uma saída alternativa ao despejo. 

Durante o despejo, a Polícia Militar, incluindo oficiais do 

Batalhão de Choque – teria usado gás lacrimogêneo, balas 

de borrachas e cães treinados contra o protesto pacífico 

dos moradores. Estima-se que 15 pessoas ficaram feridas 

como resultado da ação da polícia, entre elas uma criança 

de oito anos e um cinegrafista, que teria sido atingido no 

rosto por uma bala de borracha. Além disso, as pessoas 

afetadas pelo despejo estariam em situação extremamente 

precária e, como nenhum abrigo temporário foi oferecido, 

a grande maioria estaria vivendo nas ruas.  

No relatório não há menção de resposta brasileira.•	

Assassinato do defensor de direitos humanos M.M.

Carta de Alegação Conjunta - Relator Especial sobre a 

Promoção e Proteção do Direito à Liberdade de Opinião e 

Expressão, Relatora Especial Sobre a Situação dos Defensores 

de Direitos Humanos e Relator Especial sobre Execuções 

Extrajudiciais, Sumárias e Arbitrárias (A/HRC/11/2/Add.1)

No dia 30 de janeiro de 2009, os relatores Frank La Rue, 

Margareth Sekaggya e Philip Alston enviaram uma carta 

de alegação ao governo brasileiro a respeito do assassinato 

de M.M., vice-presidente do Partido dos Trabalhadores 

em Pernambuco e membro da Comissão de Direitos 

Humanos local. Um comunicado a respeito de M.M. já 

havia sido mandado em 2006 pela Representante Especial 

do Secretário-Geral Hina Jilani, sem resposta do governo 
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brasileiro. Segundo a informação recebida, em 24 de 

janeiro de 2009, M.M. foi assassinado em sua casa por 

dois homens não-identificados. M.M. já vinha recebendo 

ameaças há muito tempo, após testemunhar em um 

inquérito parlamentar federal sobre esquadrões de morte 

na região Nordeste do Brasil, apontando como tais grupos 

operavam na fronteira entre os estados de Pernambuco 

e Paraíba. A carta também destaca a participação de 

M.M. na produção de um relatório que expôs mais de 

100 homicídios que teriam sido cometidos por membros 

desses esquadrões, bem como seu testemunho para 

Asma Jahangir, a então Relatora Especial sobre Execuções 

Extrajudiciais, Sumárias e Arbitrárias, em sua visita ao 

Brasil, em 2003. Segundo o documento, mesmo em face 

de repetidas ameaças à sua vida, M.M. teve a proteção 

policial de que desfrutava suspensa, sob a avaliação 

de que não era mais necessária.  Além de demonstrar 

preocupação em relação ao assassinato de M.M. estar 

diretamente ligado às suas atividades de defesa dos 

direitos humanos, os relatores lembraram uma série 

de provisões de instrumentos internacionais sobre a 

segurança e dignidade pessoais e pediram ao governo 

brasileiro esclarecimentos sobre o caso41. 

O governo brasileiro enviou resposta aos relatores •	

no dia 07 de abril de 2009, esclarecendo as questões 

colocadas pelos mandatários. Após confirmar a 

precisão dos fatos cercando o assassinato de M.M., 

contidos na carta de alegação, o governo fez uma 

ressalva em relação à proteção policial que M.M. 

recebia e que teria sido suspensa. Segundo o governo, 

a suspensão ocorreu após um desentendimento 

entre M.M. e os policiais que o protegiam – segundo 

os policiais, M.M. teria desobedecido as regras de 

proteção estabelecidas – tendo sido resultado de 

uma ação administrativa da Polícia Federal, e não 

de uma avaliação de que a proteção se tornara 

desnecessária. Além disso, o governo informou que 

o Programa Nacional de Proteção dos Defensores de 

Direitos Humanos foi estabelecido em Pernambuco 

em 2006, e que M.M. nunca solicitou sua inserção 

nele. Em relação às investigações do assassinato, o 

governo informou que o inquérito tem sido realizado 

pela Justiça do estado da Paraíba (onde ocorreu o 

assassinato) sob confidencialidade. Ressaltou que 

a Comissão de Direitos Humanos de Pernambuco 

solicitou ao Ministério Público a federalização do caso, 

e que cabia agora a este órgão submeter um pedido ao 

Supremo Tribunal Federal para que a competência do 

caso fosse transferida para o âmbito federal. Por fim, o 

governo informou que o principal envolvido no crime 

já havia sido identificado e indiciado criminalmente. 

Quatro envolvidos estariam presos, um mandado de 

prisão teria sido expedido para um quinto envolvido e 

diversos esforços estavam sendo realizados no sentido 

de identificar todos os membros do esquadrão de 

morte em questão. 

3.4.3 Menção ao Brasil em outros 
relatórios de relatores especiais 

Esta seção é dedicada às menções ao Brasil feitas por 

relatores especiais em seus relatórios periódicos sobre 

atividades e temas específicos, apresentados ao Conselho 

de Direitos Humanos e que não sejam referentes a visitas 

tanto ao Brasil como a outros países ou a comunicações 

enviadas pelos relatores ao governo brasileiro42. 

Relatórios apresentados na 10ª sessão do CDH (março 

de 2009)

Relatório do Grupo de Trabalho sobre Pessoas de •	

Descendência Africana (A/HRC/10/66) – O relatório, 

que tratava da 8ª sessão do Grupo de Trabalho, citou 

a participação do advogado brasileiro Renato Roseno, 

que apresentou uma fala sobre a situação das crianças 

afrodescendentes no Brasil, com foco na violência. 

Além disso, o Brasil aparece entre as sugestões para 

visitas do Grupo devido ao seu perfil único em relação 

à situação dos afrodescendentes.

 

Relatório da Relatora Especial sobre Moradia •	

Adequada como Componente do Direito a 

uma Condição de Vida Adequada e para a Não-

Discriminação neste Contexto – Raquel Rolnik 

(A/HRC/10/7) – O relatório apresentado menciona o 

Brasil como exemplo de um país em desenvolvimento 

que passou por um intenso processo de urbanização 

nos anos 60 e 70, que resultou em um aumento da 

pobreza e na piora dos padrões de moradia dos mais 

pobres. O Brasil também é citado como exemplo 

de país latino-americano cujos gastos públicos com 

moradia teriam sofrido severos cortes – de 4,4% do 

total do gasto público em 1990 para 0,8% em 2001.   

Relatório da Relatora Especial sobre a Situação •	

dos Defensores dos Direitos Humanos – Margareth 

Sekaggya (A/HRC/10/12) – A relatora especial cita 
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o Brasil diversas vezes em seu relatório intitulado 

“Revisão Periódica Universal: aumentando a proteção 

dos defensores de direitos humanos”. Além de 

mencionar a participação de um representante do Alto 

Comissariado no 3º Seminário Nacional do Programa 

de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, 

em nome da relatora, Sekaggya citou o Brasil como 

exemplo de país onde uma série de violações de 

direitos dos defensores dos direitos humanos ocorre. 

Ameaças à vida, intimidação, assassinatos, além de 

impunidade e falta de investigação sobre tais casos 

de violência, são algumas formas de abuso contra 

defensores de direitos humanos acontecendo no país, 

segundo a relatora. Tal tendência se acentua entre 

os defensores do direito à terra. A relatora destacou, 

ainda, a importância que o tema teve no diálogo 

interativo da RPU do Brasil, um dos países a receber 

recomendações no sentido de proteger melhor seus 

defensores de direitos humanos.

Relatórios apresentados na 11ª sessão do CDH (junho 

de 2009)

Relatório da Especialista Independente sobre •	

Direitos Humanos e Pobreza Extrema – Maria 

Magdalena Sepúlveda Carmona (A/HRC/11/9) 

– A relatora menciona o Brasil ao discorrer sobre 

como estratégias de proteção social podem ser 

institucionalizadas, citando o exemplo da Constituição 

de 1988, que garante o direito à proteção social. Ao 

tratar da necessidade de transparência nos Programas 

de Transferência de Renda, o relatório cita o exemplo 

do Brasil que, com o uso de linhas diretas de denúncia 

anônima para o tema estaria criando um incentivo 

positivo para exposição de casos de corrupção e 

clientelismo.  

Relatório do Relator Especial sobre o Direito de •	

todos ao Desfrute do mais Alto Nível Possível 

de Saúde Física e Mental – Anand Grover (A/

HRC/11/12) – O Brasil é citado diversas vezes no 

relatório de Anand Grover. Temas como a produção 

de medicamentos genéricos para o tratamento da 

AIDS, a adequação ao acordo TRIPS, a proteção de 

patentes e a facilitação do acesso a medicamentos 

foram alguns nos quais a atuação brasileira é 

citada como exemplo.

Relatórios apresentados na 12ª sessão do CDH 

(setembro de 2009)

Relatório da Relatora Especial sobre Formas •	

Contemporâneas de Escravidão, incluindo suas 

Causas e Conseqüências – Gulnara Shahinian 

(A/HRC/12/21) – A relatora faz referência a sua 

participação no 3º Congresso Nacional Contra 

a Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes no Rio de Janeiro e comenta a sua 

satisfação com o convite do governo brasileiro 

para que realize uma visita. Além disso, o Brasil 

é mencionado como exemplo de país que 

implementou de forma bem-sucedida legislação 

para combater a servidão.

Relatório da Relatora Especial sobre a Venda •	

de Crianças, Prostituição e Pornografia Infantil 

– Najat M’jid Maalla (A/HRC/12/23) – O relatório 

cita a participação da relatora no 3º Congresso 

Nacional Contra a Exploração Sexual Comercial de 

Crianças e Adolescentes no Rio de Janeiro e aponta 

como positiva a assinatura de um memorando 

entre a organização SaferNet Brasil e o Google 

Brasil com o objetivo de rastrear e denunciar casos 

de pornografia infantil em websites e redes de 

relacionamento virtual. 

Relatório do Relator Especial sobre a •	

Situação dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais dos Povos Indígenas – James 

Anaya (A/HRC/12/34) – O relatório faz menção à 

recente visita de Anaya ao Brasil, que aconteceu 

de 14 a 25 de agosto de 2008. Também aponta o 

Brasil como um dos países sob o processo de alertas 

preventivos (early-warning) e procedimentos 

urgentes no Comitê para Eliminação da 

Discriminação Racial devido a casos específicos 

relacionados ao dever de consulta dos Estados 

para com os indígenas.

3.4.4 O Brasil no processo de criação 
de novos mandatos, renovação dos já 
existentes e escolha de novos nomes

Com o novo sistema para selecionar titulares de mandatos 

das relatorias especiais, nomes de candidatos podem ser 

indicados por governos, grupos regionais, organizações 

internacionais, organizações não-governamentais e 
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outros organismos de direitos humanos. O Escritório do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos mantém uma lista pública43 atualizada com os 

nomes dos candidatos às relatorias especiais e uma lista 

de futuros cargos de relatorias a serem preenchidos. Para 

mais informações, ver Capítulo 1.

AConteCeu em 2009: 
Brasileira escolhida como relatora especial da onu
A brasileira Gabriela Knaul de Albuquerque Silva foi 
escolhida em junho de 2009 para ocupar a Relatoria 
Especial da ONU sobre a Independência de Juízes e 
Advogados. É importante ressaltar que ela não é a única 
brasileira dentre os relatores especiais da ONU. A relatora 
especial sobre moradia adequada Raquel Rolnik ainda 
cumpre seu mandato, iniciado em maio de 2008. Cabe 
lembrar que os relatores especiais são especialistas 
independentes nomeados pela ONU, não tendo vínculos 
formais com o governo de seu país.

Uma série de resoluções aprovadas no Conselho de 

Direitos Humanos (CDH) estabelece, entre outros 

aspectos, a criação, renovação ou extinção de mandatos 

de relatores especiais. Em 2009, sete resoluções 

discorriam sobre os mandatos de relatores, sendo 

que duas propunham a criação de novos mandatos, 

quatro previam sua extensão e nenhuma extinguia 

mandatos existentes (embora a resolução A/HRC/

RES/11/10 tenha substituído um mandato de Relator 

Especial sobre a Situação de Direitos Humanos no 

Sudão por um mandato de Especialista Independente). 

Segue abaixo uma tabela com as resoluções cujo 

conteúdo tratava de mandatos de relatores especiais 

e o posicionamento brasileiro em cada caso. No caso 

de ter havido uma votação para adoção da resolução, 

a ordem indicada entre parênteses é de votos a favor/

votos contra/abstenções.

Nome e Código da 
Resolução

Sessão 
em que foi 
aprovada

Resultado Voto do 
Brasil Conteúdo da Resolução44

Situação de Direitos 
Humanos na República 
Popular Democrática da 
Coréia (Coréia do Norte) 
(A/HRC/RES/10/16)

10ªSessão 
Regular

Adotada 
(26/6/15) Absteve-se

Entre outros pontos, a Resolução decidiu estender 
o mandato do Relator Especial sobre a Situação de 
Direitos Humanos na República Democrática Popular 
da Coréia (Coréia do Norte) por mais um ano, de 
acordo com a Resolução 7/15 do CDH.

Especialista 
Independente no Campo 
dos Direitos Culturais  
(A/HRC/RES/10/23)

10ª Sessão 
Regular

Adotada 
sem 

votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução criou um novo mandato de procedimento 
especial chamado “Especialista Independente no 
Campo dos Direitos Culturais” por um período inicial 
de 3 anos.

Situação de Direitos 
Humanos em Mianmar 
(A/HRC/RES/10/27)

10ª Sessão 
Regular

Adotada 
sem 

votação

Aderiu ao 
consenso

Além de demonstrar preocupação com a situação de 
direitos humanos em Mianmar, o Conselho decidiu 
estender o mandato do Relator Especial sobre a 
Situação de Direitos Humanos em Mianmar por 
mais um ano, e pediu total cooperação do país com o 
trabalho do relator.

Situação de Direitos 
Humanos no Sudão 
(A/HRC/RES/11/10)

11ª Sessão 
Regular

Adotada 
(20/18/9) A favor

O Conselho decidiu criar um mandato, com período de 
um ano, para um perito independente sobre a situação 
de direitos humanos no Sudão. O perito deve assumir 
o mandato e a responsabilidade estabelecida pelo 
Conselho em suas resoluções 6/34, 6/35, 7/16 e 9/17.

Sistema de 
Procedimentos Especiais 
(A/HRC/RES/11/11)

11ª Sessão 
Regular

Adotada 
sem 

votação

Aderiu ao 
consenso

Nesta resolução os titulares de mandatos de 
Procedimentos Especiais foram lembrados de 
exercer suas funções em completo respeito e 
na estrita observância de seus mandatos, como 
sublinhado nas principais Resoluções do Conselho 
que provêm tais mandatos. Também foram 
lembrados a atuar totalmente de acordo com as 
disposições do Código de Conduta.

Serviços Consultivos e 
assistência técnica ao 
Camboja  
(A/HRC/RES/12/25)

12ª Sessão 
Regular

Adotada 
sem 

votação

Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu estender por um ano o mandato 
do Relator Especial sobre a Situação de Direitos 
Humanos no Camboja, e pediu para que o relator se 
engaje em uma relação construtiva com o governo 
cambojano e que apresente um relatório de seu 
trabalho na 15ª sessão do CDH.

Assistência à Somália 
no campo dos direitos 
humanos  
(A/HRC/RES/12/26)

12ª Sessão 
Regular

Adotada 
sem 

votação

Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu estender o mandato do perito 
independente sobre a situação dos direitos humanos 
na Somália pelo período de um ano, visando à 
maximização do fornecimento e fluxo de assistência 
técnica à Somália no campo de direitos humanos.
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3.5 O Brasil nos outros órgãos e 
mecanismos do CDH

A seguir é apresentada, em linhas gerais, a interação do 

Brasil nestes âmbitos a partir das informações postadas 

nos relatórios oficiais de cada um dos órgãos e disponíveis 

na página web do CDH da ONU45.

Comitê Consultivo

Brasil participou das duas sessões realizadas em 2009 

na qualidade de Estado Observador e se pronunciou 

na 2ª sessão do órgão (janeiro de 2009) durante 

a discussão da resolução do Conselho de Direitos 

Humanos da ONU sobre direito à alimentação46. Vale 

ressaltar que entre os 18 especialistas independentes 

que compõem o Comitê, eleitos por um período de 

três anos, não há brasileiros.

Procedimento de Denúncia

Uma vez que este mecanismo é sigiloso, não há como 

obter informações sobre eventuais denúncias enviadas 

e examinadas com relação aos Estados, a não ser 

que o Conselho de Direitos Humanos decida tornar 

público um caso ou, então, opte por suspender sua 

consideração pelo procedimento. Nenhuma dessas 

situações ocorreu com relação ao Brasil em 2009.

Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos Indígenas

O Brasil participou, como observador, da única 

sessão realizada em 2009 deste órgão. Na ocasião, o 

Brasil se pronunciou parabenizando o trabalho dos 

peritos na preparação do estudo discutido durante 

a sessão. Nota-se que, entre os cinco especialistas 

independentes que compõem o mecanismo e eleitos 

por um período de dois anos, não há brasileiros47.

Fórum sobre Minorias

Além de participar da segunda sessão do Fórum 

sobre Minorias em novembro de 2009, o Brasil ainda 

apresentou uma fala durante o evento. O Presidente da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Márcio Augusto 

Freitas de Meira realizou uma apresentação sobre os 

avanços brasileiros em relação à proteção dos direitos 

dos indígenas e sobre os mecanismos atualmente em 

funcionamento para assegurar a participação dos 

indígenas nas decisões que os afetam. Um especialista 

brasileiro foi convidado e participou da 2ª sessão do 

Fórum de Minorias: Renato Ferreira, coordenador 

do Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira, 

do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro48. 

Fórum Social

O Brasil participou da 2ª sessão do Fórum Social, 

ocorrido entre 31 de agosto e 2 de setembro de 2009. 

Durante a sessão, a representante da Secretaria de 

Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luziele 

Maria de Souza Tapajós, apresentou as abordagens 

do governo brasileiro em relação à seguridade social. 

Em sua fala, ressaltou que no Brasil, a seguridade 

social é um direito dos cidadãos e dever do Estado, 

apresentando como exemplo algumas iniciativas de 

redistribuição de renda, de redução da pobreza e 

desigualdade e de promoção de um desenvolvimento 

mais sustentável, entre outros49. 

3.6 Atuação do Brasil na Revisão 
Periódica Universal de outros países

A Revisão Periódica Universal (RPU) é a principal inovação 

do Conselho de Direitos Humanos com relação à sua 

predecessora, a Comissão de Direitos Humanos. Por meio 

desse mecanismo, todos os 192 Estados Membros da ONU 

passarão, em ciclos de quatro anos, por uma análise de sua 

situação de direitos humanos, incluindo o cumprimento 

de obrigações e comprometimentos internacionais. Serão, 

assim, 48 Estados revisados por ano, divididos em três 

grupos de trabalho anuais que têm se reunido em Genebra 

em fevereiro, maio e dezembro. 

A RPU é um processo composto por quatro fases: (a) 

elaboração de três documentos (relatórios) que servirão de 

base para a revisão; (b) sessão de três horas do Grupo de 

Trabalho para a RPU realizada em Genebra, chamada de 

Diálogo Interativo, onde são considerados tais documentos, 

sendo que o Estado sob revisão apresenta oralmente seu 

relatório, responde a perguntas e recebe recomendações 

de outros Estados; (c) adoção do relatório final contendo 

recomendações a serem implementadas pelo Estado sob 

revisão, em função de quais foram aceitas pelo mesmo; (d) 

implementação das recomendações e preparação para 

a próxima revisão.

O Brasil foi revisado no ano de 2008, durante o primeiro 
ciclo da RPU e deverá ser revisado novamente em 2012. 
Durante a sua revisão, o Brasil recebeu 15 recomendações 
de 12 países. Todo o processo da RPU brasileira, 
incluindo uma tabela com os comentários, perguntas e 
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recomendações feitas pelos demais países, está contido 
na edição anterior desse Anuário, disponível em www.
conectas.org/anuario2008_2009. 

Mesmo estando a dois anos da sua próxima revisão, 
o Brasil continua participando do processo da RPU, 
engajando-se na fase de diálogo interativo, elaborando 
comentários, questionamentos e recomendações aos 
demais países revisados.

3.6.1 O Brasil no processo de criação 
de novos mandatos, renovação dos já 
existentes e escolha de novos nomes

AConteCeu em 2009: 
Participação do Brasil na RPu de 48 países

Em 2009, o Brasil participou da revisão de 48 países, 

fazendo recomendações para 45 deles. Dentre os países 

revisados, 14 pertencem ao grupo de países africanos, 8 

pertencem ao GRULAC, 6 ao grupo de países da Europa 

do Leste, 7 ao WEOG e 13 ao grupo de países asiáticos. Das 

170 recomendações feitas pelo Brasil na RPU em 2009, 

94 foram aceitas, 26 foram rejeitadas, 22 receberam 

comentários gerais e 20 ficaram pendentes50.

A tabela a seguir sistematiza o diálogo interativo entre 
o Brasil e os 48 países avaliados em 2009.

  Metodologia

A tabela contém as intervenções brasileiras feitas aos 
países que foram revisados nos 4º, 5º e 6º grupos de 
trabalho da RPU. Todas ocorreram em 2009. Durante 
o diálogo interativo, os pronunciamentos dos países 
se organizam em comentários gerais, questões e 
recomendações, que são apresentados no relatório 
final da Revisão de cada país. 

A tabela a seguir segue a mesma lógica, apresentando 4 colunas:

1. “País sob Revisão”: contendo o nome do país e o 
código do relatório final do qual foram retiradas as 
informações das demais colunas; 

2. “Comentários Gerais”: comentários feitos pelo 
Brasil a cada país sob revisão, normalmente são 
comentários introdutórios de caráter geral;

3. “Perguntas”: perguntas feitas pelo Brasil a cada país 
sob revisão;

4.  “Recomendações”: recomendações feitas pelo Brasil 
a cada país sob revisão. Ao final deste capítulo, encontra-
se uma breve análise dessas recomendações.

Todo o material foi retirado exclusivamente dos “Relatórios 
Finais” (Outcome Reports) da RPU e traduzido livremente 
para o português. Os relatórios finais compilam todos os 
comentários, perguntas e recomendações feitas aos países 
revisados durante o diálogo interativo da sessão do grupo de 
trabalho da RPU. O diálogo interativo que ocorre em datas 
distintas às das sessões do Conselho de Direitos Humanos e 
é onde os relatórios são pré-adotados51. A adoção formal dos 
relatórios finais ocorre durante a segunda sessão subseqüente 
do CDH. Cabe ressaltar que, entre a pré-adoção no grupo de 
trabalho e a adoção formal, é possível que o relatório sofra 
pequenas alterações e correções e, em muitos casos, a versão 
adotada na sessão do CDH é a que contém a resposta do país 
em relação às recomendações (se as aceita ou não)52.

Os países na tabela estão organizados de acordo com 
seus grupos regionais.

Os países têm a possibilidade de aceitar ou rejeitar as 
recomendações recebidas, além de comentá-las, ao final 
do diálogo interativo e no momento da adoção formal do 
documento, durante sessão do Conselho. Ao lado de cada 
recomendação feita, há uma letra indicando a reação do 
país a ela. Tais informações foram recolhidas dos próprios 
relatórios finais, de documentos publicados pelos países, em 
forma de adendo, em que comentam as recomendações que 
estavam pendentes, e do banco de dados de recomendações 
da ONG UPR-info53. As reações possíveis são:

(A): a recomendação foi expressamente aceita pelo 
país no momento da publicação do relatório ou 
posteriormente.

(R): a recomendação foi expressamente rejeitada pelo 
país no momento da publicação do relatório ou 
posteriormente.

(CG): o país fez um comentário geral acerca da 
recomendação, sem explicitar se a aceita ou a 
rejeita. É bastante comum nos casos em que o 
país afirma já ter implementado a recomendação 
em questão, ou quando defende que a sua 
implementação depende de fatores que não são 
exclusivos à ação do governo (ou do Executivo), 
como questões legais.

(P): a recomendação ficou pendente. Isso acontece 
quando o país não dá resposta alguma acerca da 
recomendação no momento da publicação do 
relatório ou posteriormente. No caso dos relatórios 
da 6ª sessão, muitos países, que deixaram para se 
posicionar em relação às recomendações apenas 
durante o diálogo interativo, não publicaram os 
adendos com as visões finais sobre elas, daí a 
marca de pendente.
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País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações

Camarões

A/HRC/11/21

Elogiou Camarões por seu registro inspirador de liberdade de religião, como um país multi-étnico.

Notando os esforços para lidar com a situação nas prisões, espera que Camarões possa superar a 
limitação de recursos na implementação de seu recém-aprovado Código de Processo Penal.

Apoiando a iniciativa camaronesa de prover remédios a baixo custo ou gratuitamente, particularmente 
aumentando o gasto público na aquisição e distribuição de remédios, notou que os desafios relacionados 
ao desenvolvimento econômico e social pareceram impossibilitar os esforços dos direitos humanos, 
particularmente nas áreas de educação, saúde, moradia e previdência social. 

Destacou a importância de garantir que nenhuma discriminação ocorra em relação ao sexo, raça, origem 
ou orientação sexual.

Recomendou emendar a lei doméstica em relação à homossexualidade, tendo em vista sua 
descriminalização54.

Perguntou se há alguma área 
específica em que a cooperação 
internacional seria bem-vinda.

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes. (A)

Ratificar a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. (A)

Adotar legislação que proíba a Mutilação Genital Feminina. (A)

Continuar os esforços para universalizar a educação primária gratuita. (A) 

Ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (P)

Chade 

A/HRC/12/5

Parabenizou o Chade especificamente por promover uma reforma judicial e por estabelecer um Comitê 
Nacional para a eliminação do analfabetismo no país. 

Aconselhou o governo do Chade a realizar as metas voluntárias de direitos humanos estabelecidas pelo 
Conselho em sua resolução 9/12.

-

Ratificar a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. (A)

Revisar leis possivelmente discriminatórias de sua legislação, tendo em vista garantir a 
promoção e proteção efetiva dos direitos de grupos vulneráveis, como mulheres e crianças. 
(A)

Comores

A/HRC/12/16

Elogiou o governo pela redução das taxas de mortalidade infantil e de mortalidade de crianças abaixo de 
5 anos, pela adoção de uma política nacional de igualdade de gênero e pelo Plano Nacional de Ação para 
Educação para Todos.

Perguntou sobre medidas 
concretas para combater a 
violência baseada no gênero assim 
como para melhorar o acesso de 
mulheres e garotas a todos os 
níveis de educação.

Considerar a possibilidade de ratificar o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis, reinvocando o 
parágrafo 1 (a) da resolução 9/12 adotada pelo Conselho. (A)

Revisar sua legislação doméstica para assegurar a remoção de qualquer provisão 
discriminatória baseada no gênero. (A)

Considerar decretar legislação que proíba o uso de punição corporal em crianças dentro 
das famílias e das escolas e promover formas alternativas de disciplina. (A)

Congo

A/HRC/12/6 Notou a expectativa do Congo em receber assistência técnica do Conselho de Direitos Humanos e 
convidou delegações para considerarem fortemente auxiliar o país nesses esforços.

Perguntou sobre as medidas sendo 
tomadas para prevenir atitudes 
estereotipadas a respeito do papel e 
responsabilidades da mulher e evitar 
discriminação contra elas e sobre as 
medidas para prevenir exploração 
sexual de crianças e trabalho 
infantil.

Reforçar os direitos das mulheres dentro do mercado de trabalho. (A)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Costa do Marfim

A/HRC/13/9

Parabenizou o governo pelas medidas tomadas, tais como a abolição da pena de morte, a criação do 
Ministro para Solidariedade e Vítimas da Guerra, a implementação da estratégia contra trabalho infantil e 
o tráfico de crianças.

Também notou os esforços para identificar e registrar mais de 6.5 milhões de marfinenses nas listas 
eleitorais.

Expressou preocupação acerca da insegurança alimentar, da discriminação racial, da situação das 
pessoas deslocadas internamente e da situação dos grupos mais vulneráveis.

-

Assegurar que todos os cidadãos possam tomar parte na vida política sem discriminação. (A)

Continuar implementando a estratégia nacional para combater a pobreza e a fome. (A)

Buscar assistência técnica e financeira da comunidade internacional para implementar as 
recomendações da RPU. (A)

Aderir ao Estatuto de Roma. (CG)

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OP-CAT). (CG)

Aderir a todos os Protocolos ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e ao 
Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. (CG)

Adotar legislação específica para proteger mulheres e crianças com vistas à implementar 
totalmente as previsões da  Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra as Mulheres e da  Convenção sobre os Direitos da Criança . (CG)

Comentários, perguntas e recomendações feitas pelo Brasil 
durante a Revisão Periódica Universal em 2009

Países africanos
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País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações

Camarões

A/HRC/11/21

Elogiou Camarões por seu registro inspirador de liberdade de religião, como um país multi-étnico.

Notando os esforços para lidar com a situação nas prisões, espera que Camarões possa superar a 
limitação de recursos na implementação de seu recém-aprovado Código de Processo Penal.

Apoiando a iniciativa camaronesa de prover remédios a baixo custo ou gratuitamente, particularmente 
aumentando o gasto público na aquisição e distribuição de remédios, notou que os desafios relacionados 
ao desenvolvimento econômico e social pareceram impossibilitar os esforços dos direitos humanos, 
particularmente nas áreas de educação, saúde, moradia e previdência social. 

Destacou a importância de garantir que nenhuma discriminação ocorra em relação ao sexo, raça, origem 
ou orientação sexual.

Recomendou emendar a lei doméstica em relação à homossexualidade, tendo em vista sua 
descriminalização54.

Perguntou se há alguma área 
específica em que a cooperação 
internacional seria bem-vinda.

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes. (A)

Ratificar a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. (A)

Adotar legislação que proíba a Mutilação Genital Feminina. (A)

Continuar os esforços para universalizar a educação primária gratuita. (A) 

Ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (P)

Chade 

A/HRC/12/5

Parabenizou o Chade especificamente por promover uma reforma judicial e por estabelecer um Comitê 
Nacional para a eliminação do analfabetismo no país. 

Aconselhou o governo do Chade a realizar as metas voluntárias de direitos humanos estabelecidas pelo 
Conselho em sua resolução 9/12.

-

Ratificar a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. (A)

Revisar leis possivelmente discriminatórias de sua legislação, tendo em vista garantir a 
promoção e proteção efetiva dos direitos de grupos vulneráveis, como mulheres e crianças. 
(A)

Comores

A/HRC/12/16

Elogiou o governo pela redução das taxas de mortalidade infantil e de mortalidade de crianças abaixo de 
5 anos, pela adoção de uma política nacional de igualdade de gênero e pelo Plano Nacional de Ação para 
Educação para Todos.

Perguntou sobre medidas 
concretas para combater a 
violência baseada no gênero assim 
como para melhorar o acesso de 
mulheres e garotas a todos os 
níveis de educação.

Considerar a possibilidade de ratificar o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis, reinvocando o 
parágrafo 1 (a) da resolução 9/12 adotada pelo Conselho. (A)

Revisar sua legislação doméstica para assegurar a remoção de qualquer provisão 
discriminatória baseada no gênero. (A)

Considerar decretar legislação que proíba o uso de punição corporal em crianças dentro 
das famílias e das escolas e promover formas alternativas de disciplina. (A)

Congo

A/HRC/12/6 Notou a expectativa do Congo em receber assistência técnica do Conselho de Direitos Humanos e 
convidou delegações para considerarem fortemente auxiliar o país nesses esforços.

Perguntou sobre as medidas sendo 
tomadas para prevenir atitudes 
estereotipadas a respeito do papel e 
responsabilidades da mulher e evitar 
discriminação contra elas e sobre as 
medidas para prevenir exploração 
sexual de crianças e trabalho 
infantil.

Reforçar os direitos das mulheres dentro do mercado de trabalho. (A)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Costa do Marfim

A/HRC/13/9

Parabenizou o governo pelas medidas tomadas, tais como a abolição da pena de morte, a criação do 
Ministro para Solidariedade e Vítimas da Guerra, a implementação da estratégia contra trabalho infantil e 
o tráfico de crianças.

Também notou os esforços para identificar e registrar mais de 6.5 milhões de marfinenses nas listas 
eleitorais.

Expressou preocupação acerca da insegurança alimentar, da discriminação racial, da situação das 
pessoas deslocadas internamente e da situação dos grupos mais vulneráveis.

-

Assegurar que todos os cidadãos possam tomar parte na vida política sem discriminação. (A)

Continuar implementando a estratégia nacional para combater a pobreza e a fome. (A)

Buscar assistência técnica e financeira da comunidade internacional para implementar as 
recomendações da RPU. (A)

Aderir ao Estatuto de Roma. (CG)

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OP-CAT). (CG)

Aderir a todos os Protocolos ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e ao 
Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. (CG)

Adotar legislação específica para proteger mulheres e crianças com vistas à implementar 
totalmente as previsões da  Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra as Mulheres e da  Convenção sobre os Direitos da Criança . (CG)

Comentários, perguntas e recomendações feitas pelo Brasil 
durante a Revisão Periódica Universal em 2009

Países africanos
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Djibuti

A/HRC/11/16

Parabenizou o governo do Djibuti por seus esforços em várias áreas, particularmente pela prioridade 
dada ao avanço e proteção das mulheres.

Perguntou sobre o programa 
para combater pandemias, 
especialmente o HIV/AIDS.

Também perguntou sobre os 
esforços para prevenir o abuso 
infantil, particularmente o abuso 
contra jovens infratores em 
detenção. 

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Considerar ratificar a Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial. (A)

Tomar medidas futuras para garantir que jovens infratores em detenção sejam separados 
dos adultos. (CG)

Considerar legislação que proíba todas as formas de violência contra crianças, incluindo 
punição corporal, e que promova formas alternativas de disciplina. (CG)

Eritréia

A/HRC/13/2

Reconheceu que a Eritréia é parte dos principais instrumentos de direitos humanos e que a legislação 
nacional prevê a proteção dos direitos humanos, mas notou com preocupação os registros numerosos de 
violações dos direitos humanos.

Elogiou a Eritréia por suas ações positivas relacionadas à educação, mas expressou preocupação sobre o 
fato de que todos os cursos de graduação foram praticamente fechados.

Elogiou o país por sua política em relação ao HIV/AIDS e solicitou mais informações sobre o assunto.

Pediu à Eritréia que comentasse 
sobre as dificuldades que ela 
enfrentou para submeter seu 
Relatório nacional em tempo 
hábil e relembrou sua prontidão 
em colaborar com países em 
desenvolvimento nesse sentido

Também pediu comentários sobre 
os esforços feitos para fortalecer o 
Estado de Direito.

Considerar a extensão de um convite aberto para todos os relatores especiais de direitos 
humanos da ONU. (CG)

Como um de seus primeiros passos, considerar uma ampla anistia dos presos políticos e 
religiosos remanescentes. (CG) 

Etiópia 

A/HRC/13/17

Destacou o programa de anti-retrovirais gratuitos para combater o HIV/AIDS e a campanha de 
conscientização contra a mutilação genital feminina.

Recebeu com satisfação o contínuo abrigo de um grande número de refugiados por parte da Etiópia.

Expressou preocupação sobre o acesso limitado das mulheres à educação e encorajou a Etiópia a 
continuar os esforços para reduzir o índice de mortalidade materna.

Demonstrou ainda preocupação com a deterioração da situação da segurança alimentar em algumas 
regiões da Etiópia e encorajou a comunidade internacional a aumentar os recursos humanitários para 
eliminar os subsídios que distorcem o comércio e para aumentar a cooperação técnica.

Perguntou como a Política Nacional 
para as Mulheres lida com a 
violência doméstica e sexual e 
sobre instituições específicas para 
investigar casos de violência de 
gênero e assegurar reparações.

Considerar responder afirmativamente às visitas solicitadas pelos relatores de direitos 
humanos, dentro do contexto de sua cooperação com o EACNUDH. (A)

Fortalecer o engajamento construtivo com a sociedade civil em suas atividades de direitos 
humanos no país. (A)

Reforçar esforços para aumentar o índice de alfabetismo de meninas e mulheres. (A)

Considerar formas de despolitizar a etnicidade e promover políticas de inclusão. (R)

Guiné Equatorial

A/HRC/13/16 

Reconheceu o progresso feito e os desafios enfrentados pela Guiné Equatorial em diversas áreas. 

Recebeu com satisfação medidas para prevenir HIV/AIDS, particularmente a disponibilidade de 
preservativos gratuitos nos hospitais.

Notou com apreciação a política nacional para promover as mulheres.

Ao destacar a nova Lei sobre 
Educação Nacional e políticas 
relacionadas, solicitou à Guiné 
Equatorial para comentar sobre 
as possíveis causas da recente 
redução das taxas de matrícula 
nas escolas primárias.

Fortalecer o trabalho da Comissão Nacional de Direitos Humanos, particularmente no 
combate à detenção arbitrária. (A)

Garantir a inaplicabilidade de leis e costumes que discriminam mulheres e aumentar 
atividades de conscientização nessa área. (A)

Estabelecer uma política nacional unificada para reduzir a pobreza. (A)

Proibir ou limitar a detenção por razões de status migratório e estabelecer uma instituição 
especializada para migração. (A)

Cooperar com o sistema de direitos humanos da ONU e considerar a extensão de um 
convite aberto para os relatores especiais. (P)

Maurício

A/HRC/11/28

Reconheceu a adoção de um sistema legal e institucional para promover a internalização dos instrumentos 
internacionais de direitos humanos, em particular a abolição da pena de morte em 1995.

Parabenizou as conquistas de Maurício em relação aos direitos econômicos e sociais, especialmente os 
direitos à educação, alimentação, saúde e moradia.

Considerou que todas as ações para garantir segurança devem ser totalmente compatíveis com as 
provisões dos instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos.

Solicitou informações sobre os 
principais passos tomados e as 
deficiências em relação à questão 
dos direitos humanos com atenção 
especial a grupos vulneráveis 
e sobre a questão dos direitos 
humanos e o anti-terrorismo e o 
Ato de Prevenção ao Terrorismo 
de 2002.

Considerar a possibilidade de ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os 
Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia 
infantil. (A)

Manter e fortalecer programas para combater a pobreza extrema. (A)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho 
em sua resolução 9/12 e, dentro desse contexto, considerar a ratificação da Convenção 
Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados e 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CG)

Considerar estender um convite aberto a todos os procedimentos especiais do Conselho de 
Direitos Humanos. (CG)

Nigéria

A/HRC/11/26

Notou as políticas para proteção efetiva e concretização dos direitos da mulher e da criança e para 
pessoas vivendo com o HIV/AIDS.

Perguntou sobre medidas 
empreendidas para incorporar 
os princípios da Convenção 
Internacional sobre Eliminação de 
todas as formas de Discriminação 
Racial na Lei doméstica. 

Perguntou sobre as expectativas da 
Nigéria em termos de assistência 
técnica.

Ratificar a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio e os dois 
Protocolos Facultativos à Convenção para os Direitos Infantis dentro do contexto da 
resolução 9/12 do Conselho, intitulada “Metas Voluntárias de Direitos Humanos”. (A)

Seguir seus esforços a fim de incorporar as provisões da Convenção para Eliminação de 
todas as formas de Discriminação contra as Mulheres em seu Direito interno. (A)

Estabelecer uma moratória às execuções tendo em vista a abolição da pena de morte. (P)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Djibuti

A/HRC/11/16

Parabenizou o governo do Djibuti por seus esforços em várias áreas, particularmente pela prioridade 
dada ao avanço e proteção das mulheres.

Perguntou sobre o programa 
para combater pandemias, 
especialmente o HIV/AIDS.

Também perguntou sobre os 
esforços para prevenir o abuso 
infantil, particularmente o abuso 
contra jovens infratores em 
detenção. 

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Considerar ratificar a Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial. (A)

Tomar medidas futuras para garantir que jovens infratores em detenção sejam separados 
dos adultos. (CG)

Considerar legislação que proíba todas as formas de violência contra crianças, incluindo 
punição corporal, e que promova formas alternativas de disciplina. (CG)

Eritréia

A/HRC/13/2

Reconheceu que a Eritréia é parte dos principais instrumentos de direitos humanos e que a legislação 
nacional prevê a proteção dos direitos humanos, mas notou com preocupação os registros numerosos de 
violações dos direitos humanos.

Elogiou a Eritréia por suas ações positivas relacionadas à educação, mas expressou preocupação sobre o 
fato de que todos os cursos de graduação foram praticamente fechados.

Elogiou o país por sua política em relação ao HIV/AIDS e solicitou mais informações sobre o assunto.

Pediu à Eritréia que comentasse 
sobre as dificuldades que ela 
enfrentou para submeter seu 
Relatório nacional em tempo 
hábil e relembrou sua prontidão 
em colaborar com países em 
desenvolvimento nesse sentido

Também pediu comentários sobre 
os esforços feitos para fortalecer o 
Estado de Direito.

Considerar a extensão de um convite aberto para todos os relatores especiais de direitos 
humanos da ONU. (CG)

Como um de seus primeiros passos, considerar uma ampla anistia dos presos políticos e 
religiosos remanescentes. (CG) 

Etiópia 

A/HRC/13/17

Destacou o programa de anti-retrovirais gratuitos para combater o HIV/AIDS e a campanha de 
conscientização contra a mutilação genital feminina.

Recebeu com satisfação o contínuo abrigo de um grande número de refugiados por parte da Etiópia.

Expressou preocupação sobre o acesso limitado das mulheres à educação e encorajou a Etiópia a 
continuar os esforços para reduzir o índice de mortalidade materna.

Demonstrou ainda preocupação com a deterioração da situação da segurança alimentar em algumas 
regiões da Etiópia e encorajou a comunidade internacional a aumentar os recursos humanitários para 
eliminar os subsídios que distorcem o comércio e para aumentar a cooperação técnica.

Perguntou como a Política Nacional 
para as Mulheres lida com a 
violência doméstica e sexual e 
sobre instituições específicas para 
investigar casos de violência de 
gênero e assegurar reparações.

Considerar responder afirmativamente às visitas solicitadas pelos relatores de direitos 
humanos, dentro do contexto de sua cooperação com o EACNUDH. (A)

Fortalecer o engajamento construtivo com a sociedade civil em suas atividades de direitos 
humanos no país. (A)

Reforçar esforços para aumentar o índice de alfabetismo de meninas e mulheres. (A)

Considerar formas de despolitizar a etnicidade e promover políticas de inclusão. (R)

Guiné Equatorial

A/HRC/13/16 

Reconheceu o progresso feito e os desafios enfrentados pela Guiné Equatorial em diversas áreas. 

Recebeu com satisfação medidas para prevenir HIV/AIDS, particularmente a disponibilidade de 
preservativos gratuitos nos hospitais.

Notou com apreciação a política nacional para promover as mulheres.

Ao destacar a nova Lei sobre 
Educação Nacional e políticas 
relacionadas, solicitou à Guiné 
Equatorial para comentar sobre 
as possíveis causas da recente 
redução das taxas de matrícula 
nas escolas primárias.

Fortalecer o trabalho da Comissão Nacional de Direitos Humanos, particularmente no 
combate à detenção arbitrária. (A)

Garantir a inaplicabilidade de leis e costumes que discriminam mulheres e aumentar 
atividades de conscientização nessa área. (A)

Estabelecer uma política nacional unificada para reduzir a pobreza. (A)

Proibir ou limitar a detenção por razões de status migratório e estabelecer uma instituição 
especializada para migração. (A)

Cooperar com o sistema de direitos humanos da ONU e considerar a extensão de um 
convite aberto para os relatores especiais. (P)

Maurício

A/HRC/11/28

Reconheceu a adoção de um sistema legal e institucional para promover a internalização dos instrumentos 
internacionais de direitos humanos, em particular a abolição da pena de morte em 1995.

Parabenizou as conquistas de Maurício em relação aos direitos econômicos e sociais, especialmente os 
direitos à educação, alimentação, saúde e moradia.

Considerou que todas as ações para garantir segurança devem ser totalmente compatíveis com as 
provisões dos instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos.

Solicitou informações sobre os 
principais passos tomados e as 
deficiências em relação à questão 
dos direitos humanos com atenção 
especial a grupos vulneráveis 
e sobre a questão dos direitos 
humanos e o anti-terrorismo e o 
Ato de Prevenção ao Terrorismo 
de 2002.

Considerar a possibilidade de ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os 
Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia 
infantil. (A)

Manter e fortalecer programas para combater a pobreza extrema. (A)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho 
em sua resolução 9/12 e, dentro desse contexto, considerar a ratificação da Convenção 
Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados e 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CG)

Considerar estender um convite aberto a todos os procedimentos especiais do Conselho de 
Direitos Humanos. (CG)

Nigéria

A/HRC/11/26

Notou as políticas para proteção efetiva e concretização dos direitos da mulher e da criança e para 
pessoas vivendo com o HIV/AIDS.

Perguntou sobre medidas 
empreendidas para incorporar 
os princípios da Convenção 
Internacional sobre Eliminação de 
todas as formas de Discriminação 
Racial na Lei doméstica. 

Perguntou sobre as expectativas da 
Nigéria em termos de assistência 
técnica.

Ratificar a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio e os dois 
Protocolos Facultativos à Convenção para os Direitos Infantis dentro do contexto da 
resolução 9/12 do Conselho, intitulada “Metas Voluntárias de Direitos Humanos”. (A)

Seguir seus esforços a fim de incorporar as provisões da Convenção para Eliminação de 
todas as formas de Discriminação contra as Mulheres em seu Direito interno. (A)

Estabelecer uma moratória às execuções tendo em vista a abolição da pena de morte. (P)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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República Centro-
Africana

A/HRC/12/2

Deu boas-vindas ao compromisso do governo em lidar com a violência sexual e a baseada no gênero; 
políticas de saúde;  medidas educacionais para a integração de crianças refugiadas de países vizinhos. 

Clamou por assistência internacional no fortalecimento de instituições nacionais.

Perguntou sobre medidas para 
facilitar o retorno de deslocados 
internos para suas localidades.

Solicitou que a delegação 
elaborasse mais acerca do Plano 
Nacional de Ação, especialmente 
referindo-se a mutilação genital 
e esforços para prevenir a 
discriminação contra mulheres no 
âmbito educacional. 

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho 
em sua resolução 9/12, em cooperação com todos os mecanismos do sistema de direitos 
humanos das Nações Unidas, incluindo os procedimentos especiais e os Comitês de 
Tratados. (A)

Considerar aderir ao Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes (CAT). (CG)

Esforçar-se para abolir a pena de morte e ratificar o Segundo Protocolo Facultativo ao 
Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis. (CG)

República 
Democrática do 

Congo

A/HRC/13/8

Expressou prontidão em considerar cooperação com a República Democrática do Congo e reconheceu 
os esforços para pacificar o país, acabar com a impunidade, efetivar os direitos à saúde e educação e 
combater a malária e o HIV/AIDS

Solicitou informações sobre leis 
sobre violência sexual, a política 
de tolerância zero e a situação dos 
migrantes.

Reforçar a busca por financiamento e cooperação internacionais para o judiciário e a 
reforma policial e para oferecer cuidado e apoio às vítimas de violência sexual. (A)

Cooperar com o Tribunal Penal Internacional. (A)

Considerar a extensão de um convite aberto para todos os relatores especiais de direitos 
humanos da ONU. (P)

Reforçar a profissionalização das forças armadas, inclusive com o aumento e regularização 
do pagamento de salários. (P)

Senegal

A/HRC/11/24
Brasil não se pronunciou

Países latino-americanos e caribenhos
País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações 

Belize

A/HRC/12/4
Brasil não se pronunciou

Chile

A/HRC/12/10
-

Perguntou especificamente 
sobre mulheres, crianças e povos 
indígenas.

Solicitou detalhes da experiência 
chilena em garantir o acesso à 
memória histórica e à verdade, 
e as áreas específicas em que 
assistência técnica seria bem-
vinda.

Ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (A)

Considerar a ratificação da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas 
contra os Desaparecimentos Forçados. (A)

Implementar as metas voluntárias de direitos humanos aprovadas pelo Conselho em sua 
resolução 9/12. (A)

Continuar a dar grande incentivo a uma política para prevenir, combater e erradicar a 
tortura, incluindo melhora na definição de tortura de acordo com o artigo 1° da Convenção 
Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes (CAT). 
(A)

Continuar os esforços para combater a impunidade e as violações dos direitos humanos, 
com atenção especial aos direitos dos povos indígenas. (A) 

Costa Rica

A/HRC/13/15
-

Perguntou sobre políticas para 
promoção dos direitos humanos, 
incluindo as relativas à luta contra 
a pobreza e a desigualdade social, 
medidas para garantir os direitos 
das crianças e das mulheres 
e combater a discriminação, a 
violência, o tráfico e a exploração 
sexual.

Também perguntou sobre as 
políticas e a estrutura legal para 
os direitos dos povos indígenas e 
os afro-descendentes e sobre a 
situação desses grupos.

Perguntou ainda sobre direitos 
humanos e migrantes e sobre a 
política de refugiados.

Considerar a ratificação da  Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  e a 
realização dos direitos humanos aprovados pela resolução 9/12 do CDH. (A)

Fortalecer a política de promoção dos direitos da criança e a implementação das Diretrizes 
para o Cuidado Alternativo de Crianças, de acordo com a resolução 11/7 do CDH e l.50 da 64ª 
sessão da Assembléia Geral da ONU. (A)

Fortalecer a política para prevenir, combater e erradicar a tortura, melhorar a situação do 
sistema prisional e estabelecer sanções alternativas. (A)

Continuar os esforços para combater a impunidade e as violações de direitos humanos 
com atenção especial aos direitos humanos das populações indígenas, as de descendência 
africana, mulheres e portadores de HIV/AIDS, assim como combater todas as formas de 
discriminação. (A)

Fortalecer políticas para garantir os direitos dos migrantes e refugiados, sob o princípio da 
não-discriminação e do non-refoulement. (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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República Centro-
Africana

A/HRC/12/2

Deu boas-vindas ao compromisso do governo em lidar com a violência sexual e a baseada no gênero; 
políticas de saúde;  medidas educacionais para a integração de crianças refugiadas de países vizinhos. 

Clamou por assistência internacional no fortalecimento de instituições nacionais.

Perguntou sobre medidas para 
facilitar o retorno de deslocados 
internos para suas localidades.

Solicitou que a delegação 
elaborasse mais acerca do Plano 
Nacional de Ação, especialmente 
referindo-se a mutilação genital 
e esforços para prevenir a 
discriminação contra mulheres no 
âmbito educacional. 

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho 
em sua resolução 9/12, em cooperação com todos os mecanismos do sistema de direitos 
humanos das Nações Unidas, incluindo os procedimentos especiais e os Comitês de 
Tratados. (A)

Considerar aderir ao Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes (CAT). (CG)

Esforçar-se para abolir a pena de morte e ratificar o Segundo Protocolo Facultativo ao 
Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis. (CG)

República 
Democrática do 

Congo

A/HRC/13/8

Expressou prontidão em considerar cooperação com a República Democrática do Congo e reconheceu 
os esforços para pacificar o país, acabar com a impunidade, efetivar os direitos à saúde e educação e 
combater a malária e o HIV/AIDS

Solicitou informações sobre leis 
sobre violência sexual, a política 
de tolerância zero e a situação dos 
migrantes.

Reforçar a busca por financiamento e cooperação internacionais para o judiciário e a 
reforma policial e para oferecer cuidado e apoio às vítimas de violência sexual. (A)

Cooperar com o Tribunal Penal Internacional. (A)

Considerar a extensão de um convite aberto para todos os relatores especiais de direitos 
humanos da ONU. (P)

Reforçar a profissionalização das forças armadas, inclusive com o aumento e regularização 
do pagamento de salários. (P)

Senegal

A/HRC/11/24
Brasil não se pronunciou

Países latino-americanos e caribenhos
País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações 

Belize

A/HRC/12/4
Brasil não se pronunciou

Chile

A/HRC/12/10
-

Perguntou especificamente 
sobre mulheres, crianças e povos 
indígenas.

Solicitou detalhes da experiência 
chilena em garantir o acesso à 
memória histórica e à verdade, 
e as áreas específicas em que 
assistência técnica seria bem-
vinda.

Ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (A)

Considerar a ratificação da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas 
contra os Desaparecimentos Forçados. (A)

Implementar as metas voluntárias de direitos humanos aprovadas pelo Conselho em sua 
resolução 9/12. (A)

Continuar a dar grande incentivo a uma política para prevenir, combater e erradicar a 
tortura, incluindo melhora na definição de tortura de acordo com o artigo 1° da Convenção 
Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes (CAT). 
(A)

Continuar os esforços para combater a impunidade e as violações dos direitos humanos, 
com atenção especial aos direitos dos povos indígenas. (A) 

Costa Rica

A/HRC/13/15
-

Perguntou sobre políticas para 
promoção dos direitos humanos, 
incluindo as relativas à luta contra 
a pobreza e a desigualdade social, 
medidas para garantir os direitos 
das crianças e das mulheres 
e combater a discriminação, a 
violência, o tráfico e a exploração 
sexual.

Também perguntou sobre as 
políticas e a estrutura legal para 
os direitos dos povos indígenas e 
os afro-descendentes e sobre a 
situação desses grupos.

Perguntou ainda sobre direitos 
humanos e migrantes e sobre a 
política de refugiados.

Considerar a ratificação da  Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  e a 
realização dos direitos humanos aprovados pela resolução 9/12 do CDH. (A)

Fortalecer a política de promoção dos direitos da criança e a implementação das Diretrizes 
para o Cuidado Alternativo de Crianças, de acordo com a resolução 11/7 do CDH e l.50 da 64ª 
sessão da Assembléia Geral da ONU. (A)

Fortalecer a política para prevenir, combater e erradicar a tortura, melhorar a situação do 
sistema prisional e estabelecer sanções alternativas. (A)

Continuar os esforços para combater a impunidade e as violações de direitos humanos 
com atenção especial aos direitos humanos das populações indígenas, as de descendência 
africana, mulheres e portadores de HIV/AIDS, assim como combater todas as formas de 
discriminação. (A)

Fortalecer políticas para garantir os direitos dos migrantes e refugiados, sob o princípio da 
não-discriminação e do non-refoulement. (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Cuba

A/HRC/11/22

Notou a análise equilibrada no relatório nacional cubano das conquistas realizadas, especialmente 
na área de direitos econômicos, civis e sociais, e dos desafios que ainda enfrenta aquele país em 
desenvolvimento, agravados por um bloqueio econômico incompatível com os direitos humanos. O 
consentimento cubano ao Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis e ao Pacto Internacional 
sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é uma importante vitória para o país e um exemplo a 
ser seguido por outros.

Perguntou quais medidas 
futuras Cuba poderia tomar para 
garantir o respeito ao princípio da 
indivisibilidade dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e 
culturais.

Perguntou se há áreas específicas 
nas quais o país considera 
importante que a cooperação 
internacional se fortaleça.

Buscar cooperação com os mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas, incluindo 
os procedimentos especiais e os Comitês de Tratados com considerações às metas 
voluntárias de direitos humanos. (A)

Manter seus esforços para não aplicar a pena de morte. (A)

Considerar aderir ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e acelerar a 
ratificação dos pactos de direitos humanos. (CG)

Dominica

A/HRC/13/12
Brasil não se pronunciou - -

México

A/HRC/11/27

Deu boas-vindas à abolição da pena de morte em 2005. 

Salientou as dificuldades significativas enfrentadas pelo México, como equalizar disparidades sociais 
e regionais, considerando que uma parte significativa da população mexicana ainda vive na pobreza, 
situação que, de uma forma desproporcional afeta povos indígenas, os deficientes e outros grupos 
vulneráveis.

-

Considerar retirar progressivamente suas reservas aos instrumentos internacionais de 
direitos humanos. (A)

Harmonizar a legislação nacional e regional a fim de evitar práticas discriminatórias contra 
mulheres e povos indígenas. (A)

Fortalecer esforços para combater a pobreza. (A)

República 
Dominicana

A/HRC/13/3

Reconheceu os esforços significativos feitos na área dos direitos humanos, refletidos no estabelecimento 
da Comissão Interagências para Direitos Humanos e o Instituto de promoção e proteção de Direitos 
Humanos e pela proibição do castigo corporal nas escolas e no sistema judiciário.

Parabenizou a República Dominicana pelo lançamento de sua estratégia nacional sobre inclusão social. 

Reconheceu com satisfação o estabelecimento de uma comissão bilateral entre a República Dominicana 
e o Haiti.

No entanto, expressou preocupação em relação a questões ligadas à violência de gênero e aos migrantes.

-

Adotar legislação criminal específica para a proteção dos direitos das mulheres. (A)

Ratificar a Convenção contra a Tortura e outras formas de Tratamento ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo Facultativo. (P)

Aderir à Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. (P)

Estender um convite aberto e permanente para todos os procedimentos especiais das 
Nações Unidas. (P)

Estabelecer mecanismos para diálogo e conscientização dentre o povo dominicano na 
área da migração, como campanhas públicas e fóruns sociais de diálogo nas áreas de 
discriminação e racismo, condições de trabalho, acesso à educação e saúde. (P)

Uruguai

A/HRC/12/12

Valorizou a cooperação com o Uruguai desde 2006, por meio de um acordo para combater o tráfico e a 
exploração de crianças e adolescentes.

Aconselhou que o Uruguai considerasse a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 
Desaparecimentos Forçados.

Perguntou sobre a experiência 
com o direito à memória e à 
verdade.

Considerar ratificar a Convenção da UNESCO contra a Discriminação na Educação. (A)

Alcançar as metas voluntárias aprovadas pelo Conselho de Direitos Humanos. (A)

Continuar os esforços para combater a impunidade e as violações aos direitos humanos 
com enfoque especial nos direitos de mulheres e crianças. (A)

Países da Europa do Leste
País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações

Albânia

A/HRC/13/6
-

Perguntou a respeito de (a) os 
principais passos tomados e as 
dificuldades identificadas pela 
Albânia em relação aos direitos 
econômicos, sociais e culturais, 
especialmente nas áreas do 
desemprego, do combate à pobreza 
e da migração; (b) os principais 
passos tomados para realizar os 
direitos das crianças e das mulheres 
e para combater todas as formas 
de discriminação; (c) os principais 
passos para lidar com questão da lei 
costumeira e os códigos tradicionais 
de Karun; e (d) a necessidade 
urgente identificada na área da 
cooperação focada nos direitos 
humanos. 

Considerar a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo Facultativo, e alcançar os objetivos de direitos humanos estabelecidos pelo 
Conselho de Direitos Humanos na resolução 9/12. (A)

Fortalecer sua política para a garantia total dos direitos da criança, com atenção ao 
combate do trabalho infantil e à implementação das Diretrizes para o Cuidado Alternativo 
de Crianças, de acordo com a resolução do Conselho de Direitos Humanos 11/7 e o projeto 
de resolução A/C.3/64/L.50 da Assembléia Geral. (A)

Considerar o fomento de políticas para combater o tráfico de crianças e a pornografia 
infantil. (A)

Considerar a extensão de um convite aberto a todos os procedimentos especiais da ONU. (A)

Continuar e fortalecer políticas para combater todas as formas de discriminação contra a 
mulher, e estabelecer uma estrutura legal para combater a violência doméstica. (A)

Azerbaijão

A/HRC/11/20

Elogiou a promulgação do Ato de Igualdade de Gênero e os esforços do Azerbaijão em relação à 
realização das Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDMs).

Encorajou o Azerbaijão a realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo 
Conselho em sua resolução 9/12.

Solicitou que discorresse sobre as 
medidas tomadas para combater e 
punir a violência doméstica contra 
mulheres.

Continuar os esforços para fortalecer os sistemas institucional e de políticas na área da 
promoção e proteção dos direitos humanos. (A)

Tomar medidas necessárias focadas na proibição de todas as formas de punição corporal 
contra crianças. (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações 
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Cuba

A/HRC/11/22

Notou a análise equilibrada no relatório nacional cubano das conquistas realizadas, especialmente 
na área de direitos econômicos, civis e sociais, e dos desafios que ainda enfrenta aquele país em 
desenvolvimento, agravados por um bloqueio econômico incompatível com os direitos humanos. O 
consentimento cubano ao Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis e ao Pacto Internacional 
sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é uma importante vitória para o país e um exemplo a 
ser seguido por outros.

Perguntou quais medidas 
futuras Cuba poderia tomar para 
garantir o respeito ao princípio da 
indivisibilidade dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e 
culturais.

Perguntou se há áreas específicas 
nas quais o país considera 
importante que a cooperação 
internacional se fortaleça.

Buscar cooperação com os mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas, incluindo 
os procedimentos especiais e os Comitês de Tratados com considerações às metas 
voluntárias de direitos humanos. (A)

Manter seus esforços para não aplicar a pena de morte. (A)

Considerar aderir ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e acelerar a 
ratificação dos pactos de direitos humanos. (CG)

Dominica

A/HRC/13/12
Brasil não se pronunciou - -

México

A/HRC/11/27

Deu boas-vindas à abolição da pena de morte em 2005. 

Salientou as dificuldades significativas enfrentadas pelo México, como equalizar disparidades sociais 
e regionais, considerando que uma parte significativa da população mexicana ainda vive na pobreza, 
situação que, de uma forma desproporcional afeta povos indígenas, os deficientes e outros grupos 
vulneráveis.

-

Considerar retirar progressivamente suas reservas aos instrumentos internacionais de 
direitos humanos. (A)

Harmonizar a legislação nacional e regional a fim de evitar práticas discriminatórias contra 
mulheres e povos indígenas. (A)

Fortalecer esforços para combater a pobreza. (A)

República 
Dominicana

A/HRC/13/3

Reconheceu os esforços significativos feitos na área dos direitos humanos, refletidos no estabelecimento 
da Comissão Interagências para Direitos Humanos e o Instituto de promoção e proteção de Direitos 
Humanos e pela proibição do castigo corporal nas escolas e no sistema judiciário.

Parabenizou a República Dominicana pelo lançamento de sua estratégia nacional sobre inclusão social. 

Reconheceu com satisfação o estabelecimento de uma comissão bilateral entre a República Dominicana 
e o Haiti.

No entanto, expressou preocupação em relação a questões ligadas à violência de gênero e aos migrantes.

-

Adotar legislação criminal específica para a proteção dos direitos das mulheres. (A)

Ratificar a Convenção contra a Tortura e outras formas de Tratamento ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo Facultativo. (P)

Aderir à Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. (P)

Estender um convite aberto e permanente para todos os procedimentos especiais das 
Nações Unidas. (P)

Estabelecer mecanismos para diálogo e conscientização dentre o povo dominicano na 
área da migração, como campanhas públicas e fóruns sociais de diálogo nas áreas de 
discriminação e racismo, condições de trabalho, acesso à educação e saúde. (P)

Uruguai

A/HRC/12/12

Valorizou a cooperação com o Uruguai desde 2006, por meio de um acordo para combater o tráfico e a 
exploração de crianças e adolescentes.

Aconselhou que o Uruguai considerasse a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 
Desaparecimentos Forçados.

Perguntou sobre a experiência 
com o direito à memória e à 
verdade.

Considerar ratificar a Convenção da UNESCO contra a Discriminação na Educação. (A)

Alcançar as metas voluntárias aprovadas pelo Conselho de Direitos Humanos. (A)

Continuar os esforços para combater a impunidade e as violações aos direitos humanos 
com enfoque especial nos direitos de mulheres e crianças. (A)

Países da Europa do Leste
País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações

Albânia

A/HRC/13/6
-

Perguntou a respeito de (a) os 
principais passos tomados e as 
dificuldades identificadas pela 
Albânia em relação aos direitos 
econômicos, sociais e culturais, 
especialmente nas áreas do 
desemprego, do combate à pobreza 
e da migração; (b) os principais 
passos tomados para realizar os 
direitos das crianças e das mulheres 
e para combater todas as formas 
de discriminação; (c) os principais 
passos para lidar com questão da lei 
costumeira e os códigos tradicionais 
de Karun; e (d) a necessidade 
urgente identificada na área da 
cooperação focada nos direitos 
humanos. 

Considerar a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo Facultativo, e alcançar os objetivos de direitos humanos estabelecidos pelo 
Conselho de Direitos Humanos na resolução 9/12. (A)

Fortalecer sua política para a garantia total dos direitos da criança, com atenção ao 
combate do trabalho infantil e à implementação das Diretrizes para o Cuidado Alternativo 
de Crianças, de acordo com a resolução do Conselho de Direitos Humanos 11/7 e o projeto 
de resolução A/C.3/64/L.50 da Assembléia Geral. (A)

Considerar o fomento de políticas para combater o tráfico de crianças e a pornografia 
infantil. (A)

Considerar a extensão de um convite aberto a todos os procedimentos especiais da ONU. (A)

Continuar e fortalecer políticas para combater todas as formas de discriminação contra a 
mulher, e estabelecer uma estrutura legal para combater a violência doméstica. (A)

Azerbaijão

A/HRC/11/20

Elogiou a promulgação do Ato de Igualdade de Gênero e os esforços do Azerbaijão em relação à 
realização das Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDMs).

Encorajou o Azerbaijão a realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo 
Conselho em sua resolução 9/12.

Solicitou que discorresse sobre as 
medidas tomadas para combater e 
punir a violência doméstica contra 
mulheres.

Continuar os esforços para fortalecer os sistemas institucional e de políticas na área da 
promoção e proteção dos direitos humanos. (A)

Tomar medidas necessárias focadas na proibição de todas as formas de punição corporal 
contra crianças. (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações 
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Chipre

A/HRC/13/7

Elogiou a promulgação de legislação para o tratamento igual de homens e mulheres em relação aos seus 
direitos trabalhistas e no combate do tráfico de pessoas.

Notou com preocupação as deficiências em relação aos direitos humanos dos migrantes e daqueles que 
buscam asilo.

Também notou com preocupação que Chipre não diferencia as crianças migrantes no que diz respeito ao 
acesso à educação, e que é solicitado ao Ministério da Educação que dê às autoridades de imigração as 
informações de contato dos pais de crianças estrangeiras matriculadas.

Destacou que a regularização dos status de migrantes era uma forma efetiva de permitir que os 
migrantes sem documentação gozem de seus direitos.  

Perguntou sobre os resultados 
práticos do Plano Nacional sobre 
Igualdade de Gênero de 2007-2013 
e sobre as intenções do Governo 
para adotar medidas alternativas 
à detenção para aqueles que 
buscam asilo e migrantes 
irregulares.

Fortalecer a cooperação com os órgãos de tratados de direitos humanos. (P)

Tomar medidas apropriadas para o oferecimento de auxílio legal àqueles que buscam asilo 
e migrantes irregulares. (P)

Considerar medidas alternativas à detenção de migrantes que restrinjam menos os direitos 
humanos dos indivíduos concernidos. (P)

Eslováquia

A/HRC/12/17

Elogiou  o país especialmente por aumentar a atenção às questões de direitos humanos e combater a 
discriminação e o tráfico de seres humanos por meio de um programa nacional abrangente.

Parabenizou pela qualidade de seu sistema de saúde, especialmente pela baixa incidência do HIV/AIDS, e 
pela excelência do sistema educacional, obrigatório por 10 anos e gratuito.

-

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Tomar medidas eficientes para eliminar formas de discriminação contra mulheres e 
garotas da minoria Roma. (A) 

Proibir punição corporal por lei em todos os sentidos, incluindo a doméstica. (A)

Codificar explicitamente e penalizar a exploração sexual de crianças. (A)

República da 
Macedônia

A/HRC/12/15

Parabenizou o governo por seus esforços e resultados concretos, particularmente na melhora da 
proteção contra violência doméstica, por meio da adoção de uma estratégia nacional.

Elogiou o governo por ter emitido um convite aberto aos relatores especiais.
Perguntou sobre as instituições 
nacionais de direitos humanos. 

Estabelecer uma instituição nacional de direitos humanos reconhecida pelo Comitê 
Internacional de Coordenação de Instituições Nacionais para a Promoção e Proteção dos 
Direitos Humanos. (A)

Promover a participação e a representação das mulheres nos setores governamental e 
privado. (A)

Fazer todos os esforços possíveis para implementar a Estratégia de Roma e Planos de 
Ação, em concordância com e estratégia e a Década da Inclusão de Roma, que acaba em 
2015. (A)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Federação Russa

A/HRC/11/19

Elogiou os esforços da Rússia para implementar direitos sociais, econômicos e culturais. O sistema legal 
existente na Rússia proveu a proteção dos direitos de minorias étnicas e povos indígenas. No entanto, 
atitudes discriminatórias e esteriotipadas contra grupos minoritários permanecem.

Reiterou que a luta contra grupos ilegais armados como terroristas não deve ser incompatível com o 
respeito aos direitos humanos ou com o primado da lei. Foi no contexto desse amplo sistema legal e 
político que entendeu que as provisões relevantes devem ser implementadas.

-

Considerar estabelecer oficialmente uma moratória às execuções tendo em vista a abolição 
da pena de morte. (R)

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (R)

Ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (R)

Retirar as reservas a instrumentos essenciais de direitos humanos como as duas 
convenções de 1966. (R)

Emitir um convite aberto a todos os procedimentos especiais das Nações Unidas. (R)

Países da Europa Ocidental e Outros Estados
País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações

Alemanha

A/HRC/11/15

Deu boas vindas a adoção do Ato de Não-Discriminação, enquanto mostrou preocupação devido ao 
aumento de relatos de incidentes relacionados à raça.

Demonstrou preocupações relacionadas às políticas de deportação e reenvio, assim como a de prover os 
migrantes de acesso aos direitos sociais, econômicos e culturais.

Solicitou que discorresse sobre 
entidades públicas provendo 
as autoridades de migração 
com informações pessoais de 
migrantes.

Retirar as reservas e declarações feitas à Convenção sobre os direitos da Criança e 
ratificar seu Protocolo Facultativo referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à 
pornografia infantil. (A)

Adotar uma definição clara e abrangente de discriminação racial, em total acordo com 
as recomendações da Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial. (A)

Implementar a meta das Nações Unidas de alocar pelo menos 0,7% do Produto Interno 
Bruto em assistência oficial ao desenvolvimento, a fim de ajudar a atingir as Metas de 
Desenvolvimento do Milênio em 2015. (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Chipre

A/HRC/13/7

Elogiou a promulgação de legislação para o tratamento igual de homens e mulheres em relação aos seus 
direitos trabalhistas e no combate do tráfico de pessoas.

Notou com preocupação as deficiências em relação aos direitos humanos dos migrantes e daqueles que 
buscam asilo.

Também notou com preocupação que Chipre não diferencia as crianças migrantes no que diz respeito ao 
acesso à educação, e que é solicitado ao Ministério da Educação que dê às autoridades de imigração as 
informações de contato dos pais de crianças estrangeiras matriculadas.

Destacou que a regularização dos status de migrantes era uma forma efetiva de permitir que os 
migrantes sem documentação gozem de seus direitos.  

Perguntou sobre os resultados 
práticos do Plano Nacional sobre 
Igualdade de Gênero de 2007-2013 
e sobre as intenções do Governo 
para adotar medidas alternativas 
à detenção para aqueles que 
buscam asilo e migrantes 
irregulares.

Fortalecer a cooperação com os órgãos de tratados de direitos humanos. (P)

Tomar medidas apropriadas para o oferecimento de auxílio legal àqueles que buscam asilo 
e migrantes irregulares. (P)

Considerar medidas alternativas à detenção de migrantes que restrinjam menos os direitos 
humanos dos indivíduos concernidos. (P)

Eslováquia

A/HRC/12/17

Elogiou  o país especialmente por aumentar a atenção às questões de direitos humanos e combater a 
discriminação e o tráfico de seres humanos por meio de um programa nacional abrangente.

Parabenizou pela qualidade de seu sistema de saúde, especialmente pela baixa incidência do HIV/AIDS, e 
pela excelência do sistema educacional, obrigatório por 10 anos e gratuito.

-

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Tomar medidas eficientes para eliminar formas de discriminação contra mulheres e 
garotas da minoria Roma. (A) 

Proibir punição corporal por lei em todos os sentidos, incluindo a doméstica. (A)

Codificar explicitamente e penalizar a exploração sexual de crianças. (A)

República da 
Macedônia

A/HRC/12/15

Parabenizou o governo por seus esforços e resultados concretos, particularmente na melhora da 
proteção contra violência doméstica, por meio da adoção de uma estratégia nacional.

Elogiou o governo por ter emitido um convite aberto aos relatores especiais.
Perguntou sobre as instituições 
nacionais de direitos humanos. 

Estabelecer uma instituição nacional de direitos humanos reconhecida pelo Comitê 
Internacional de Coordenação de Instituições Nacionais para a Promoção e Proteção dos 
Direitos Humanos. (A)

Promover a participação e a representação das mulheres nos setores governamental e 
privado. (A)

Fazer todos os esforços possíveis para implementar a Estratégia de Roma e Planos de 
Ação, em concordância com e estratégia e a Década da Inclusão de Roma, que acaba em 
2015. (A)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Federação Russa

A/HRC/11/19

Elogiou os esforços da Rússia para implementar direitos sociais, econômicos e culturais. O sistema legal 
existente na Rússia proveu a proteção dos direitos de minorias étnicas e povos indígenas. No entanto, 
atitudes discriminatórias e esteriotipadas contra grupos minoritários permanecem.

Reiterou que a luta contra grupos ilegais armados como terroristas não deve ser incompatível com o 
respeito aos direitos humanos ou com o primado da lei. Foi no contexto desse amplo sistema legal e 
político que entendeu que as provisões relevantes devem ser implementadas.

-

Considerar estabelecer oficialmente uma moratória às execuções tendo em vista a abolição 
da pena de morte. (R)

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (R)

Ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. (R)

Retirar as reservas a instrumentos essenciais de direitos humanos como as duas 
convenções de 1966. (R)

Emitir um convite aberto a todos os procedimentos especiais das Nações Unidas. (R)

Países da Europa Ocidental e Outros Estados
País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações

Alemanha

A/HRC/11/15

Deu boas vindas a adoção do Ato de Não-Discriminação, enquanto mostrou preocupação devido ao 
aumento de relatos de incidentes relacionados à raça.

Demonstrou preocupações relacionadas às políticas de deportação e reenvio, assim como a de prover os 
migrantes de acesso aos direitos sociais, econômicos e culturais.

Solicitou que discorresse sobre 
entidades públicas provendo 
as autoridades de migração 
com informações pessoais de 
migrantes.

Retirar as reservas e declarações feitas à Convenção sobre os direitos da Criança e 
ratificar seu Protocolo Facultativo referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à 
pornografia infantil. (A)

Adotar uma definição clara e abrangente de discriminação racial, em total acordo com 
as recomendações da Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial. (A)

Implementar a meta das Nações Unidas de alocar pelo menos 0,7% do Produto Interno 
Bruto em assistência oficial ao desenvolvimento, a fim de ajudar a atingir as Metas de 
Desenvolvimento do Milênio em 2015. (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Canadá

A/HRC/11/17

 Notou a longa tradição canadense de participação no sistema de direitos humanos das Nações Unidas 
e seu convite aberto aos relatores especiais, mas que esses instrumentos internacionais de direitos 
humanos não são auto-executáveis.

Sugeriu criminalizar a violência doméstica.

Espera que o Canadá reconsidere sua retirada do processo de Durban.

-

Considerar assinar e ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura. (A)

Considerar positivamente a adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. (R)

Dentro do contexto da resolução 9/12 do Conselho de Direitos Humanos, intitulada “Metas 
Voluntárias de Direitos Humanos”, retirar as reservar canadenses à Convenção sobre os Direitos 
da Criança; particularmente em relação ao dever de manter sob custódia crianças separadas de 
adultos. (A)

Reconhecer a justiciabilidade dos direitos sociais, econômicos e culturais, em concordância 
com o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. (R)

Reconsiderar a proibição da tortura e revisar os princípios do non-refoulement em sua legislação 
interna.  (A)

Malta

A/HRC/12/7
-

Em relação à política maltesa 
de “imigração ilegal”, perguntou 
como considerações de segurança 
nacional são aplicadas para não 
passar por cima do direito ao non-
refoulement.

Aderir à  Convenção Internacional sobre Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores 
Migrantes e suas Famílias. (CG)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (P)

Fortalecer os esforços para enviar todos os relatórios atrasados para os Comitês de 
Tratados da ONU. (CG)

Explorar políticas alternativas em relação àqueles que buscam refúgio e considerar 
trabalhar junto com o Conselho para treinar seus profissionais que lidam com quem busca 
refúgio. (CG)

Considerar atualizar sua legislação interna para suprimir o termo “proibição de imigrantes” 
e evitar suas conseqüências legais, particularmente detenção administrativa, para todos os 
refugiados irregulares. (CG)

Mônaco

A/HRC/12/3

Salientou a importância de assinar e ratificar as Convenções principais da OIT e os dois Protocolos 
Facultativos ao Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis.

Baseado nos parágrafos 1 (g) e (h) da resolução 9/12, elogiou as autoridades de Mônaco e as encorajou a 
continuar procurando meios de colocar em prática as Metas de Desenvolvimento do Milênio em países do 
terceiro mundo.

Solicitou informações sobre o 
sistema de prioridades no setor de 
empregos e sua lógica.

Perguntou sobre medidas práticas 
tomadas para modernizar a 
legislação trabalhista em Mônaco.

Dentro do contexto do item (e) da resolução 9/12 do Conselho, assegurar que o sistema de 
prioridades no setor de empregos não implique em discriminação em termos de raça, cor, 
nacionalidade, religião, língua ou origem étnica ou nacional. (A)

Noruega

A/HRC/13/5

Elogiou a Noruega pelo estabelecimento precoce, desde 1981, de um Ombudsman para Crianças e, mais 
recentemente, de um Ombudsman sobre Igualdade e Anti-Discriminação.

Também elogiou o reconhecimento, por parte da Noruega, de que há desafios em diversas áreas como os 
crimes de ódio perpetrados contra grupos minoritários e as paradas policiais discriminatórias.

-

Continuar os esforços para compilar e gerar dados desagregados sobre as manifestações 
reais de racismo e discriminação com o objetivo de avaliar a situação dos grupos raciais, 
étnicos e minoritários na Noruega. (A)

Retirar as reservas feitas ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, dentro 
do contexto da resolução 9/12 do CDH. (R)

Fortalecer os esforços para assegurar direitos humanos para imigrantes em situações 
irregulares. (R)

Nova Zelândia

A/HRC/12/8

Deu boas vindas a descriminalização da homossexualidade em 1986.
Perguntou sobre o referendo do 
uso de força física para propósitos 
de correção, realizado em 2009.

Ratificar o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. (R)

Ratificar os pactos fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). (R)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Incluir a luta contra a xenofobia e o racismo no currículo educacional. (A) 

Reforçar os direitos da mulher dentro do mercado de trabalho, independentemente de 
idade ou etnia. (CG)

Portugal

A/HRC/13/10

Reconheceu os esforços em relação à não-discriminação e a integração de imigrantes particularmente as 
previsões legais para que todas as crianças, independente da situação irregular dos pais, tenham acesso 
à educação.

Expressou preocupação em relação a alegações de má conduta policial contra minorias étnicas ou 
pessoas de origem não-portuguesa.

Perguntou se Portugal considera 
as recomendações do Comitê para 
a Eliminação da Discriminação 
Racial para introduzir uma 
previsão na lei criminal de 
que cometer uma ofensa com 
motivação ou objetivos racistas 
constitua uma circunstância 
agravante.

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (A)

Fortalecer medidas destinadas a combater a escolha de alvos do policiamento pela 
raça (profiling) e práticas discriminatórias contra minorias raciais/étnicas e imigrantes, 
particularmente a perpetradas pela polícia e autoridades de controle das fronteiras. (A) 

Fortalecer os esforços para prevenir, combater e punir a violência contra a mulher. (A)

Continuar e fortalecer os esforços realizados pela Alta Comissão para Imigração e Diálogo 
Intercultural.  (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Canadá

A/HRC/11/17

 Notou a longa tradição canadense de participação no sistema de direitos humanos das Nações Unidas 
e seu convite aberto aos relatores especiais, mas que esses instrumentos internacionais de direitos 
humanos não são auto-executáveis.

Sugeriu criminalizar a violência doméstica.

Espera que o Canadá reconsidere sua retirada do processo de Durban.

-

Considerar assinar e ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura. (A)

Considerar positivamente a adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. (R)

Dentro do contexto da resolução 9/12 do Conselho de Direitos Humanos, intitulada “Metas 
Voluntárias de Direitos Humanos”, retirar as reservar canadenses à Convenção sobre os Direitos 
da Criança; particularmente em relação ao dever de manter sob custódia crianças separadas de 
adultos. (A)

Reconhecer a justiciabilidade dos direitos sociais, econômicos e culturais, em concordância 
com o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. (R)

Reconsiderar a proibição da tortura e revisar os princípios do non-refoulement em sua legislação 
interna.  (A)

Malta

A/HRC/12/7
-

Em relação à política maltesa 
de “imigração ilegal”, perguntou 
como considerações de segurança 
nacional são aplicadas para não 
passar por cima do direito ao non-
refoulement.

Aderir à  Convenção Internacional sobre Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores 
Migrantes e suas Famílias. (CG)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (P)

Fortalecer os esforços para enviar todos os relatórios atrasados para os Comitês de 
Tratados da ONU. (CG)

Explorar políticas alternativas em relação àqueles que buscam refúgio e considerar 
trabalhar junto com o Conselho para treinar seus profissionais que lidam com quem busca 
refúgio. (CG)

Considerar atualizar sua legislação interna para suprimir o termo “proibição de imigrantes” 
e evitar suas conseqüências legais, particularmente detenção administrativa, para todos os 
refugiados irregulares. (CG)

Mônaco

A/HRC/12/3

Salientou a importância de assinar e ratificar as Convenções principais da OIT e os dois Protocolos 
Facultativos ao Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis.

Baseado nos parágrafos 1 (g) e (h) da resolução 9/12, elogiou as autoridades de Mônaco e as encorajou a 
continuar procurando meios de colocar em prática as Metas de Desenvolvimento do Milênio em países do 
terceiro mundo.

Solicitou informações sobre o 
sistema de prioridades no setor de 
empregos e sua lógica.

Perguntou sobre medidas práticas 
tomadas para modernizar a 
legislação trabalhista em Mônaco.

Dentro do contexto do item (e) da resolução 9/12 do Conselho, assegurar que o sistema de 
prioridades no setor de empregos não implique em discriminação em termos de raça, cor, 
nacionalidade, religião, língua ou origem étnica ou nacional. (A)

Noruega

A/HRC/13/5

Elogiou a Noruega pelo estabelecimento precoce, desde 1981, de um Ombudsman para Crianças e, mais 
recentemente, de um Ombudsman sobre Igualdade e Anti-Discriminação.

Também elogiou o reconhecimento, por parte da Noruega, de que há desafios em diversas áreas como os 
crimes de ódio perpetrados contra grupos minoritários e as paradas policiais discriminatórias.

-

Continuar os esforços para compilar e gerar dados desagregados sobre as manifestações 
reais de racismo e discriminação com o objetivo de avaliar a situação dos grupos raciais, 
étnicos e minoritários na Noruega. (A)

Retirar as reservas feitas ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, dentro 
do contexto da resolução 9/12 do CDH. (R)

Fortalecer os esforços para assegurar direitos humanos para imigrantes em situações 
irregulares. (R)

Nova Zelândia

A/HRC/12/8

Deu boas vindas a descriminalização da homossexualidade em 1986.
Perguntou sobre o referendo do 
uso de força física para propósitos 
de correção, realizado em 2009.

Ratificar o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais. (R)

Ratificar os pactos fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). (R)

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Incluir a luta contra a xenofobia e o racismo no currículo educacional. (A) 

Reforçar os direitos da mulher dentro do mercado de trabalho, independentemente de 
idade ou etnia. (CG)

Portugal

A/HRC/13/10

Reconheceu os esforços em relação à não-discriminação e a integração de imigrantes particularmente as 
previsões legais para que todas as crianças, independente da situação irregular dos pais, tenham acesso 
à educação.

Expressou preocupação em relação a alegações de má conduta policial contra minorias étnicas ou 
pessoas de origem não-portuguesa.

Perguntou se Portugal considera 
as recomendações do Comitê para 
a Eliminação da Discriminação 
Racial para introduzir uma 
previsão na lei criminal de 
que cometer uma ofensa com 
motivação ou objetivos racistas 
constitua uma circunstância 
agravante.

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (A)

Fortalecer medidas destinadas a combater a escolha de alvos do policiamento pela 
raça (profiling) e práticas discriminatórias contra minorias raciais/étnicas e imigrantes, 
particularmente a perpetradas pela polícia e autoridades de controle das fronteiras. (A) 

Fortalecer os esforços para prevenir, combater e punir a violência contra a mulher. (A)

Continuar e fortalecer os esforços realizados pela Alta Comissão para Imigração e Diálogo 
Intercultural.  (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Países da Ásia
País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações

Afeganistão

A/HRC/12/9

Parabenizou o aumento no comparecimento à escola, especialmente em relação ao acesso de garotas à 
educação, e a ampliação do currículo escolar. 

Requisitou informação sobre 
o papel que a cooperação 
internacional poderia ter na 
melhora dos indicadores de 
saúde.

Seguir, dentro do contexto do parágrafo 1 (d) da resolução 9/12 do Conselho, a realização 
de suas Metas de Desenvolvimento do Milênio nas áreas da saúde e educação através de 
planos nacionais de ação. (A)

Continuar suas medidas para lidar com todas as formas de violência contra mulheres e 
garotas. (A)

Considerar o aumento do monitoramento do Estado das companhias internacionais de 
segurança privada, incluindo a regulação de suas atividades. (A)

Reinvocar a resolução 62/149 da Assembléia Geral, restabelecer sua moratória à pena de 
morte tendo em vista sua abolição. (R)

Arábia Saudita 55

A/HRC/11/23

Cumprimentou a colaboração do Reino com a visita da Relatora Especial sobre Violência contra a mulher, 
suas causas e consequencias em 2008.

Parabenizou o estabelecimento de uma Comissão governamental de Direitos Humanos e de uma 
Sociedade Nacional de Direitos Humanos.

Reconheceu os esforços sauditas em promover reformas relacionadas aos Direitos Humanos por meio 
da promulgação da Lei Básica de Governo e da atualização dos Estatutos das Regiões e do Conselho 
Consultivo.

Quanto ao comprometimento do Reino em relação à reforma do sistema judicial, deu uma ênfase especial 
na estipulação de que “todas as audiências devem ser conduzidas em público” e que “o acusado deve ser 
tido como inocente até que se prove o contrário”

Considerou que em relação à promoção do direito ao trabalho, é importante que a nova lei trabalhista não 
diferencie trabalhadores sauditas de não-sauditas e nem homens de mulheres, e que o trabalho forçado 
e infantil sejam banidos56. 

-

Dentro do contexto da resolução 9/12, ratificar o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis.

Decretar uma lei de igualdade de gênero abrangente e projetar um plano de ação para 
promoção da igualdade de gênero.

Eliminar a prática da tutoria masculina sobre as mulheres, revisar a proibição de mulheres 
dirigirem e oferecer acesso total aos serviços de saúde a mulheres desacompanhadas de 
homens.

Aumentar a idade mínima de responsabilidade criminal que é hoje de 7 anos de idade e 
abolir a pena de morte, especialmente para pessoas abaixo de 18 anos.

Assegurar que o treinamento de pessoas nos serviços públicos seja coerente com os 
princípios e conceitos de direitos humanos.

Bangladesh

A/HRC/11/18

Reconheceu as importantes iniciativas para proteger as crianças e mulheres e as ações afirmativas 
para garantir o acesso de minorias étnicas à educação superior e ao recrutamento do governo. Aliviar a 
pobreza tem sido uma prioridade de Bangladesh.

Requisitou informações sobre a 
adoção de um enfoque abrangente 
para denunciar a violência contra 
mulheres e sobre medidas para 
garantir a segurança de minorias e 
comunidades étnicas.

Tendo em mente a resolução 9/12 do Conselho, considerar a ratificação ou a adesão à 
Convenção de 1951 sobre Refugiados. (CG)

Considerar positivamente o pedido de visita realizado pelo relator especial para execuções 
sumárias. (R)

Levando em conta as provisões da Convenção sobre os Direitos da Criança, tomar mais 
medidas para proibir todas as formas de violência contra crianças, incluindo punição 
corporal e elevar a idade mínima de responsabilidade criminal. (A)

Considerando a resolução 62/149 da Assembléia Geral, estabelecer uma moratória às 
execuções tendo em vista eliminar a pena de morte. (R)

Butão

A/HRC/13/11

Apoiou as negociações entre o Butão e o Nepal para alcançar soluções duráveis para os refugiados.

Elogiou Butão por promover os direitos das crianças.

Recebendo com satisfação o 
esboço de uma lei sobre violência 
doméstica, perguntou se há 
uma instituição para investigar 
denúncias, oferecendo assistência e 
assegurando o acesso à justiça para 
as vítimas.

Fortalecer sua cooperação com os procedimentos especiais de direitos humanos e 
considerar a extensão de um convite aberto. (CG)

Considerar a abolição de requisitos restritivos como um “certificado de não-objeção 
(no objection certificates) ou “certidão negativa de segurança” (security clearance certificates) 
quando indivíduos se candidatam à educação superior, empregos, licenças de negócios e 
documentos de viagem. (CG)

Desenvolver uma estratégia para combater a desnutrição. (A)

Brunei Darussalam

A/HRC/13/14

Elogiou a erradicação da pobreza extrema.

Expressou preocupação sobre informações recebidas acerca de castigos corporais em crianças, e em 
relação a migrantes em situações irregulares, assim como sobre supostas vítimas de privação arbitrária 
da liberdade sob a Lei de Segurança Interna.

Perguntou sobre medidas mais 
profundas para combater a 
discriminação étnica, religiosa e 
de gênero e garantir liberdades 
fundamentais como liberdade de 
expressão, associação, religião e 
crença.

Continuar esforços para combater maus-tratos de crianças e desenvolver políticas e 
programas para lidar com essas práticas. (A)

Ratificar os principais instrumentos internacionais de direitos humanos, como a Convenção 
Internacional sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos e a Convenção contra a Tortura, dentro do contexto da resolução 
9/12 do CDH. (R)

Estabelecer uma moratória sobre as execuções com vistas a abolição da pena de morte. (R)

Considerar um novo exame das reservas feitas a Convenção sobre os Direitos da Criança 
e a Convenção para Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, com o objetivo de 
retirá-las. (P)
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Países da Ásia
País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações

Afeganistão

A/HRC/12/9

Parabenizou o aumento no comparecimento à escola, especialmente em relação ao acesso de garotas à 
educação, e a ampliação do currículo escolar. 

Requisitou informação sobre 
o papel que a cooperação 
internacional poderia ter na 
melhora dos indicadores de 
saúde.

Seguir, dentro do contexto do parágrafo 1 (d) da resolução 9/12 do Conselho, a realização 
de suas Metas de Desenvolvimento do Milênio nas áreas da saúde e educação através de 
planos nacionais de ação. (A)

Continuar suas medidas para lidar com todas as formas de violência contra mulheres e 
garotas. (A)

Considerar o aumento do monitoramento do Estado das companhias internacionais de 
segurança privada, incluindo a regulação de suas atividades. (A)

Reinvocar a resolução 62/149 da Assembléia Geral, restabelecer sua moratória à pena de 
morte tendo em vista sua abolição. (R)

Arábia Saudita 55

A/HRC/11/23

Cumprimentou a colaboração do Reino com a visita da Relatora Especial sobre Violência contra a mulher, 
suas causas e consequencias em 2008.

Parabenizou o estabelecimento de uma Comissão governamental de Direitos Humanos e de uma 
Sociedade Nacional de Direitos Humanos.

Reconheceu os esforços sauditas em promover reformas relacionadas aos Direitos Humanos por meio 
da promulgação da Lei Básica de Governo e da atualização dos Estatutos das Regiões e do Conselho 
Consultivo.

Quanto ao comprometimento do Reino em relação à reforma do sistema judicial, deu uma ênfase especial 
na estipulação de que “todas as audiências devem ser conduzidas em público” e que “o acusado deve ser 
tido como inocente até que se prove o contrário”

Considerou que em relação à promoção do direito ao trabalho, é importante que a nova lei trabalhista não 
diferencie trabalhadores sauditas de não-sauditas e nem homens de mulheres, e que o trabalho forçado 
e infantil sejam banidos56. 

-

Dentro do contexto da resolução 9/12, ratificar o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis.

Decretar uma lei de igualdade de gênero abrangente e projetar um plano de ação para 
promoção da igualdade de gênero.

Eliminar a prática da tutoria masculina sobre as mulheres, revisar a proibição de mulheres 
dirigirem e oferecer acesso total aos serviços de saúde a mulheres desacompanhadas de 
homens.

Aumentar a idade mínima de responsabilidade criminal que é hoje de 7 anos de idade e 
abolir a pena de morte, especialmente para pessoas abaixo de 18 anos.

Assegurar que o treinamento de pessoas nos serviços públicos seja coerente com os 
princípios e conceitos de direitos humanos.

Bangladesh

A/HRC/11/18

Reconheceu as importantes iniciativas para proteger as crianças e mulheres e as ações afirmativas 
para garantir o acesso de minorias étnicas à educação superior e ao recrutamento do governo. Aliviar a 
pobreza tem sido uma prioridade de Bangladesh.

Requisitou informações sobre a 
adoção de um enfoque abrangente 
para denunciar a violência contra 
mulheres e sobre medidas para 
garantir a segurança de minorias e 
comunidades étnicas.

Tendo em mente a resolução 9/12 do Conselho, considerar a ratificação ou a adesão à 
Convenção de 1951 sobre Refugiados. (CG)

Considerar positivamente o pedido de visita realizado pelo relator especial para execuções 
sumárias. (R)

Levando em conta as provisões da Convenção sobre os Direitos da Criança, tomar mais 
medidas para proibir todas as formas de violência contra crianças, incluindo punição 
corporal e elevar a idade mínima de responsabilidade criminal. (A)

Considerando a resolução 62/149 da Assembléia Geral, estabelecer uma moratória às 
execuções tendo em vista eliminar a pena de morte. (R)

Butão

A/HRC/13/11

Apoiou as negociações entre o Butão e o Nepal para alcançar soluções duráveis para os refugiados.

Elogiou Butão por promover os direitos das crianças.

Recebendo com satisfação o 
esboço de uma lei sobre violência 
doméstica, perguntou se há 
uma instituição para investigar 
denúncias, oferecendo assistência e 
assegurando o acesso à justiça para 
as vítimas.

Fortalecer sua cooperação com os procedimentos especiais de direitos humanos e 
considerar a extensão de um convite aberto. (CG)

Considerar a abolição de requisitos restritivos como um “certificado de não-objeção 
(no objection certificates) ou “certidão negativa de segurança” (security clearance certificates) 
quando indivíduos se candidatam à educação superior, empregos, licenças de negócios e 
documentos de viagem. (CG)

Desenvolver uma estratégia para combater a desnutrição. (A)

Brunei Darussalam

A/HRC/13/14

Elogiou a erradicação da pobreza extrema.

Expressou preocupação sobre informações recebidas acerca de castigos corporais em crianças, e em 
relação a migrantes em situações irregulares, assim como sobre supostas vítimas de privação arbitrária 
da liberdade sob a Lei de Segurança Interna.

Perguntou sobre medidas mais 
profundas para combater a 
discriminação étnica, religiosa e 
de gênero e garantir liberdades 
fundamentais como liberdade de 
expressão, associação, religião e 
crença.

Continuar esforços para combater maus-tratos de crianças e desenvolver políticas e 
programas para lidar com essas práticas. (A)

Ratificar os principais instrumentos internacionais de direitos humanos, como a Convenção 
Internacional sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos e a Convenção contra a Tortura, dentro do contexto da resolução 
9/12 do CDH. (R)

Estabelecer uma moratória sobre as execuções com vistas a abolição da pena de morte. (R)

Considerar um novo exame das reservas feitas a Convenção sobre os Direitos da Criança 
e a Convenção para Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, com o objetivo de 
retirá-las. (P)
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Camboja

A/HRC/13/4

Notou as atividades das Câmaras Extraordinárias, os esforços de democratização, o fortalecimento do 
Judiciário, a redução da pobreza, a busca pelo desenvolvimento sustentável e a abolição da pena de morte.

Perguntou sobre o cumprimento 
dos direitos das crianças, sobre os 
direitos das mulheres e as medidas 
contra a discriminação, assim como 
sobre os direitos econômicos, sociais 
e culturais, com atenção ao desnível 
entre pobres e ricos, a desigualdade 
rural e o uso da terra.

Considerar a ratificação da Convenção Internacional para a Proteção de todas as Pessoas 
contra Desaparecimentos Forçados e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, os dois Protocolos Facultativos ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 
e Políticos, os Protocolos Facultativos à Convenção para Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres e à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência; e a Convenção Nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, e alcançar os 
objetivos de direitos humanos estabelecidos pela resolução 9/12 do CDH. (P)

Considerar a extensão de um convite aberto aos procedimentos especiais das Nações 
Unidas. (P)

Continuar e fortalecer o trabalho das Câmaras Extraordinárias na área do direito à verdade 
e reconciliação. (P)

Desenvolver uma política para proteger os defensores de direitos humanos. (P)

Considerar o fomento de políticas sobre o uso da terra e a desigualdade urbano-rural e 
continuar os esforços para combater a pobreza. (P)

Fortalecer sua política para garantir irrestritamente os direitos da criança com a atenção 
à implementação das Diretrizes para o Cuidado Alternativo de Crianças, de acordo com a 
resolução 11/7 do Conselho e o projeto de resolução A/C.3/64/L.50 da AG. (P)

China

A/HRC/11/25

Notou que a China, com uma população de 1,32 bilhões de pessoas compondo 56 grupos étnicos e vivendo 
em um território vasto, batalhou para prover ao seu povo acesso igualitário a alimentação, saúde, 
emprego, moradia adequada, educação e desenvolvimento e teve êxito nesses esforços. Foi o primeiro 
país a atingir a meta de redução da pobreza prevista nas Metas de Desenvolvimento do Milênio. O 
analfabetismo foi quase que eliminado entre os jovens e os indivíduos na meia-idade. 

Deu boas vindas às provisões constitucionais estipulando que “o Estado respeita e assegura os direitos 
humanos”. Reconheceu que a China teve grandes feitos na área dos direitos humanos, mas constatou 
preocupação sobre a eliminação da discriminação contra mulheres no que diz respeito aos direitos 
trabalhistas.

Recepcionou comentários adicionais sobre a estratégia chinesa para expandir seu sistema de previdência 
social. 

Aconselhou, tendo em mente a resolução 9/12 do Conselho, aderir ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional e ao Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura57.

Aconselhou posteriormente que a China considere estabelecer uma moratória à pena de morte58.

-

Considerar ratificar o Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis. (A)

Continuar sua cooperação com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos (EACNUDH). (R)

Adotar legislação específica sobre violência doméstica. (R)

República 
Democrática 

Popular da Coréia 
(Coréia do Norte) 59

A/HRC/13/13

Considerou a participação da Coréia do Norte na RPU um passo importante. Acredita que o 
aprimoramento da cooperação e do diálogo genuíno, inclusive com os procedimentos especiais, a ONU e 
a comunidade internacional podem ser capazes de auxiliar a Coréia do Norte.

Afirmou que espera que as autoridades da Coréia do Norte reestabeleçam investigações amplas e 
completas sobre raptos de cidadãos japoneses.

Perguntou sobre os desafios 
internos para a promoção e 
proteção dos direitos humanos e 
demonstrou preocupação sobre 
alegações de execuções em 
campos de detenção políticos e 
as disparidades na distribuição 
pública de alimentos.

Ratificar os principais instrumentos de direitos humanos, em particular o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a  Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes , e cumprir as 
obrigações dos tratados. (R)

Considerar se tornar membro da OIT e aderir às suas principais Convenções (e implementá-
las), em particular as Convenções Nºs. 29, 105 e 182, sobre trabalhos forçados e trabalho 
infantil. (R)

Considerar positivamente os pedidos por parte dos procedimentos especiais do Conselho 
para visitar o país e implementar as recomendações vindas dos mecanismos de direitos 
humanos da ONU. (R)

Tomar medidas mais profundas para proibir todas as formas de violência contra as crianças 
e mulheres. (R)

Estabelecer uma moratória sobre as execuções com o objetivo de abolir a pena de morte. (R)

Iêmen

A/HRC/12/13

Parabenizou o Iêmen pelos compromissos contidos em seu relatório e pediu à comunidade internacional 
para considerar auxiliar o país nesses desafios. 

Deu boas vindas ao estabelecimento do Comitê Nacional de Mulheres e ao recente aumento na proporção 
de garotas em relação a garotos na educação primária.

Perguntou sobre medidas 
concretas para assegurar maior 
acesso de garotas e mulheres a 
todos os níveis de educação.

Considerar medidas para prevenir “Casamentos de Turistas” tendo em vista seu combate 
como considerado pelo Comitê da Convenção para a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra as Mulheres. (A)

Lidar com os problemas vindos do tráfico de crianças para países vizinhos dentro do 
contexto da Estratégia Nacional para Crianças e Jovens. (A)

Dentro do espírito da Conferência de Revisão de Durban, continuar a fazer todos os esforços 
para adotar medidas efetivas para prevenir a recorrência de ameaças contra minorias 
religiosas, incluindo os judeus e comunidades Baha’i. (A)

Restringir progressivamente o uso da pena de morte e reduzir o número de crimes aos 
quais ela pode ser imposta. (R)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Camboja

A/HRC/13/4

Notou as atividades das Câmaras Extraordinárias, os esforços de democratização, o fortalecimento do 
Judiciário, a redução da pobreza, a busca pelo desenvolvimento sustentável e a abolição da pena de morte.

Perguntou sobre o cumprimento 
dos direitos das crianças, sobre os 
direitos das mulheres e as medidas 
contra a discriminação, assim como 
sobre os direitos econômicos, sociais 
e culturais, com atenção ao desnível 
entre pobres e ricos, a desigualdade 
rural e o uso da terra.

Considerar a ratificação da Convenção Internacional para a Proteção de todas as Pessoas 
contra Desaparecimentos Forçados e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, os dois Protocolos Facultativos ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 
e Políticos, os Protocolos Facultativos à Convenção para Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres e à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência; e a Convenção Nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, e alcançar os 
objetivos de direitos humanos estabelecidos pela resolução 9/12 do CDH. (P)

Considerar a extensão de um convite aberto aos procedimentos especiais das Nações 
Unidas. (P)

Continuar e fortalecer o trabalho das Câmaras Extraordinárias na área do direito à verdade 
e reconciliação. (P)

Desenvolver uma política para proteger os defensores de direitos humanos. (P)

Considerar o fomento de políticas sobre o uso da terra e a desigualdade urbano-rural e 
continuar os esforços para combater a pobreza. (P)

Fortalecer sua política para garantir irrestritamente os direitos da criança com a atenção 
à implementação das Diretrizes para o Cuidado Alternativo de Crianças, de acordo com a 
resolução 11/7 do Conselho e o projeto de resolução A/C.3/64/L.50 da AG. (P)

China

A/HRC/11/25

Notou que a China, com uma população de 1,32 bilhões de pessoas compondo 56 grupos étnicos e vivendo 
em um território vasto, batalhou para prover ao seu povo acesso igualitário a alimentação, saúde, 
emprego, moradia adequada, educação e desenvolvimento e teve êxito nesses esforços. Foi o primeiro 
país a atingir a meta de redução da pobreza prevista nas Metas de Desenvolvimento do Milênio. O 
analfabetismo foi quase que eliminado entre os jovens e os indivíduos na meia-idade. 

Deu boas vindas às provisões constitucionais estipulando que “o Estado respeita e assegura os direitos 
humanos”. Reconheceu que a China teve grandes feitos na área dos direitos humanos, mas constatou 
preocupação sobre a eliminação da discriminação contra mulheres no que diz respeito aos direitos 
trabalhistas.

Recepcionou comentários adicionais sobre a estratégia chinesa para expandir seu sistema de previdência 
social. 

Aconselhou, tendo em mente a resolução 9/12 do Conselho, aderir ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional e ao Protocolo Facultativo à Convenção Contra a Tortura57.

Aconselhou posteriormente que a China considere estabelecer uma moratória à pena de morte58.

-

Considerar ratificar o Pacto Internacional sobre os Direitos Políticos e Civis. (A)

Continuar sua cooperação com o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos (EACNUDH). (R)

Adotar legislação específica sobre violência doméstica. (R)

República 
Democrática 

Popular da Coréia 
(Coréia do Norte) 59

A/HRC/13/13

Considerou a participação da Coréia do Norte na RPU um passo importante. Acredita que o 
aprimoramento da cooperação e do diálogo genuíno, inclusive com os procedimentos especiais, a ONU e 
a comunidade internacional podem ser capazes de auxiliar a Coréia do Norte.

Afirmou que espera que as autoridades da Coréia do Norte reestabeleçam investigações amplas e 
completas sobre raptos de cidadãos japoneses.

Perguntou sobre os desafios 
internos para a promoção e 
proteção dos direitos humanos e 
demonstrou preocupação sobre 
alegações de execuções em 
campos de detenção políticos e 
as disparidades na distribuição 
pública de alimentos.

Ratificar os principais instrumentos de direitos humanos, em particular o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a  Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes , e cumprir as 
obrigações dos tratados. (R)

Considerar se tornar membro da OIT e aderir às suas principais Convenções (e implementá-
las), em particular as Convenções Nºs. 29, 105 e 182, sobre trabalhos forçados e trabalho 
infantil. (R)

Considerar positivamente os pedidos por parte dos procedimentos especiais do Conselho 
para visitar o país e implementar as recomendações vindas dos mecanismos de direitos 
humanos da ONU. (R)

Tomar medidas mais profundas para proibir todas as formas de violência contra as crianças 
e mulheres. (R)

Estabelecer uma moratória sobre as execuções com o objetivo de abolir a pena de morte. (R)

Iêmen

A/HRC/12/13

Parabenizou o Iêmen pelos compromissos contidos em seu relatório e pediu à comunidade internacional 
para considerar auxiliar o país nesses desafios. 

Deu boas vindas ao estabelecimento do Comitê Nacional de Mulheres e ao recente aumento na proporção 
de garotas em relação a garotos na educação primária.

Perguntou sobre medidas 
concretas para assegurar maior 
acesso de garotas e mulheres a 
todos os níveis de educação.

Considerar medidas para prevenir “Casamentos de Turistas” tendo em vista seu combate 
como considerado pelo Comitê da Convenção para a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra as Mulheres. (A)

Lidar com os problemas vindos do tráfico de crianças para países vizinhos dentro do 
contexto da Estratégia Nacional para Crianças e Jovens. (A)

Dentro do espírito da Conferência de Revisão de Durban, continuar a fazer todos os esforços 
para adotar medidas efetivas para prevenir a recorrência de ameaças contra minorias 
religiosas, incluindo os judeus e comunidades Baha’i. (A)

Restringir progressivamente o uso da pena de morte e reduzir o número de crimes aos 
quais ela pode ser imposta. (R)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Jordânia

A/HRC/11/29

Notou o status “A” de centro para os Direitos Humanos, a Coalizão Nacional para as Crianças e o Plano de 
Ação para as Crianças, a redução da pobreza, e o sucesso em assegurar educação básica universal. 

Aconselhou que a Jordânia considerasse estabelecer uma moratória às execuções, tendo em vista abolir 
a pena de morte.

-

Dentro do contexto do parágrafo 1 (a) da resolução 9/12 do Conselho, revisar a natureza das 
reservas à Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as 
Mulheres e à Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC). (A)

Continuar seus esforços para denunciar todas as formas de violência contra mulheres e 
garotas. (A)

Continuar os esforços destinados para a erradicação da pobreza. (A)

Malásia60

A/HRC/11/30

Deu boas vindas aos passos importantes tomados pela Malásia e ao seu comprometimento com a 
realização plena dos direitos humanos.

Reconheceu a adoção de um sistema legal e institucional para promover a internalização de instrumentos 
de direitos humanos, com atenção especial ao estabelecimento de uma estrutura legal e políticas de 
direito à alimentação, direito à saúde, moradia e pessoas com deficiências.

Elogiou a Malásia pela apresentação de um relatório equilibrado, apontando as conquistas e os desafios 
da realização completa dos direitos humanos.

Parabenizou o estabelecimento do Comitê Nacional para coordenar as respostas da Malásia sob os 
tratados de direitos humanos.

Foi considerada de grande importância a prioridade dada pela Malásia  em enfrentar seus desafios e 
obstáculos, como claramente colocado no Relatório Nacional, como as questões de pena de morte e 
punição corporal, tráfico de pessoas e de trabalhadores migrantes, e de direitos de povos indígenas e 
minorias.

 Perguntou sobre quais tinham 
sido os principais passos tomados 
e as deficiências identificadas pelo 
governo da Malásia em relação 
à questão dos direitos humanos 
com atenção especial a mulheres 
e crianças.

Requisitou informações sobre a 
questão dos direitos humanos e 
segurança, com atenção especial 
ao Ato Interno de Segurança (ISA) 
de 1960.

Solicitou informações sobre a 
questão da idade mínima de 
responsabilidade na Malásia.

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho 
em sua resolução 9/12 e, dentro desse contexto, considerar a ratificação da Convenção 
Internacional sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Políticos e Civis, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 
as Mulheres e do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional .

Considerar a adoção de um convite aberto aos procedimentos especiais da ONU.

Manter e fortalecer programas sobre o HIV/AIDS e de moradia para grupos de baixa renda.

Vanuatu

A/HRC/12/14

Ao parabenizar a adoção do Ato de Proteção à Família, o declínio rápido das taxas de mortalidade 
infantil e de crianças abaixo de 5 anos, a melhora na cobertura de imunização e redução da desnutrição, 
expressou a esperança de que a revisão atual melhoraria a cooperação internacional na luta contra a 
fome. Convidou as delegações a considerarem assistir Vanuatu nesses desafios, incluindo na adaptação à 
mudança climática.

Notou a realização de um dos objetivos da Meta 3 de Desenvolvimento do Milênio com relação à igualdade 
de gênero.

Perguntou sobre medidas 
concretas do Plano de Educação 
para Todos e da Política de 
Igualdade de Gênero na Educação 
para garantir maior acesso para 
garotas e mulheres a todos os 
níveis de educação.

Dentro do espírito da Conferência de Revisão de Durban e da resolução 9/12 do Conselho 
considerar a ratificação da Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas 
de Discriminação Racial. (R)

Considerar rever a legislação de idade mínima de responsabilidade criminal. (A)

Dentro do contexto do Plano Nacional de Ação para Mulheres 2007-2011 e do Ato de 
Proteção à Família, considerar aumentar a atenção pública para combater a violência 
doméstica e tornar o amparo legal disponível para todas as vítimas desse tipo de violência. 
(A)

Vietnã

A/HRC/12/11

Parabenizou o governo por envolver a sociedade civil em seus esforços.

Aconselhou que o governo estabeleça um órgão de monitoramento  independente e permanente de 
direitos humanos.

Também aconselhou que o governo revise a lista de crimes a quais a pena de morte é imposta, tendo em 
vista sua abolição.

-

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Melhorar o acesso feminino à saúde, em particular aos serviços de saúde reprodutiva e 
sexual.  (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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Jordânia

A/HRC/11/29

Notou o status “A” de centro para os Direitos Humanos, a Coalizão Nacional para as Crianças e o Plano de 
Ação para as Crianças, a redução da pobreza, e o sucesso em assegurar educação básica universal. 

Aconselhou que a Jordânia considerasse estabelecer uma moratória às execuções, tendo em vista abolir 
a pena de morte.

-

Dentro do contexto do parágrafo 1 (a) da resolução 9/12 do Conselho, revisar a natureza das 
reservas à Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as 
Mulheres e à Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC). (A)

Continuar seus esforços para denunciar todas as formas de violência contra mulheres e 
garotas. (A)

Continuar os esforços destinados para a erradicação da pobreza. (A)

Malásia60

A/HRC/11/30

Deu boas vindas aos passos importantes tomados pela Malásia e ao seu comprometimento com a 
realização plena dos direitos humanos.

Reconheceu a adoção de um sistema legal e institucional para promover a internalização de instrumentos 
de direitos humanos, com atenção especial ao estabelecimento de uma estrutura legal e políticas de 
direito à alimentação, direito à saúde, moradia e pessoas com deficiências.

Elogiou a Malásia pela apresentação de um relatório equilibrado, apontando as conquistas e os desafios 
da realização completa dos direitos humanos.

Parabenizou o estabelecimento do Comitê Nacional para coordenar as respostas da Malásia sob os 
tratados de direitos humanos.

Foi considerada de grande importância a prioridade dada pela Malásia  em enfrentar seus desafios e 
obstáculos, como claramente colocado no Relatório Nacional, como as questões de pena de morte e 
punição corporal, tráfico de pessoas e de trabalhadores migrantes, e de direitos de povos indígenas e 
minorias.

 Perguntou sobre quais tinham 
sido os principais passos tomados 
e as deficiências identificadas pelo 
governo da Malásia em relação 
à questão dos direitos humanos 
com atenção especial a mulheres 
e crianças.

Requisitou informações sobre a 
questão dos direitos humanos e 
segurança, com atenção especial 
ao Ato Interno de Segurança (ISA) 
de 1960.

Solicitou informações sobre a 
questão da idade mínima de 
responsabilidade na Malásia.

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho 
em sua resolução 9/12 e, dentro desse contexto, considerar a ratificação da Convenção 
Internacional sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Políticos e Civis, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 
as Mulheres e do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional .

Considerar a adoção de um convite aberto aos procedimentos especiais da ONU.

Manter e fortalecer programas sobre o HIV/AIDS e de moradia para grupos de baixa renda.

Vanuatu

A/HRC/12/14

Ao parabenizar a adoção do Ato de Proteção à Família, o declínio rápido das taxas de mortalidade 
infantil e de crianças abaixo de 5 anos, a melhora na cobertura de imunização e redução da desnutrição, 
expressou a esperança de que a revisão atual melhoraria a cooperação internacional na luta contra a 
fome. Convidou as delegações a considerarem assistir Vanuatu nesses desafios, incluindo na adaptação à 
mudança climática.

Notou a realização de um dos objetivos da Meta 3 de Desenvolvimento do Milênio com relação à igualdade 
de gênero.

Perguntou sobre medidas 
concretas do Plano de Educação 
para Todos e da Política de 
Igualdade de Gênero na Educação 
para garantir maior acesso para 
garotas e mulheres a todos os 
níveis de educação.

Dentro do espírito da Conferência de Revisão de Durban e da resolução 9/12 do Conselho 
considerar a ratificação da Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas 
de Discriminação Racial. (R)

Considerar rever a legislação de idade mínima de responsabilidade criminal. (A)

Dentro do contexto do Plano Nacional de Ação para Mulheres 2007-2011 e do Ato de 
Proteção à Família, considerar aumentar a atenção pública para combater a violência 
doméstica e tornar o amparo legal disponível para todas as vítimas desse tipo de violência. 
(A)

Vietnã

A/HRC/12/11

Parabenizou o governo por envolver a sociedade civil em seus esforços.

Aconselhou que o governo estabeleça um órgão de monitoramento  independente e permanente de 
direitos humanos.

Também aconselhou que o governo revise a lista de crimes a quais a pena de morte é imposta, tendo em 
vista sua abolição.

-

Realizar progressivamente as metas de direitos humanos estabelecidas pelo Conselho em 
sua resolução 9/12. (A)

Melhorar o acesso feminino à saúde, em particular aos serviços de saúde reprodutiva e 
sexual.  (A)

País sob Revisão Comentários Perguntas Recomendações
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3.6.2 Temas recorrentes abordados 
pelo Brasil em suas recomendações 
na Revisão Periódica Universal

É possível identificar nas recomendações brasileiras feitas 

em 2009 a recorrência de certos temas e questões. De uma 

forma geral, o Brasil recomenda aos países que assinem 

e/ou ratifiquem os principais instrumentos internacionais 

de direitos humanos, estendam convite aberto a todos os 

relatores especiais e apliquem uma moratória a pena de 

morte (para aboli-la), entre outros.

Além disso, muitas das recomendações brasileiras fazem 

referência às suas iniciativas no Conselho de Direitos 

Humanos (CDH) e na Assembléia Geral (AG). Tendo sido o 

patrocinador da Resolução A/HRC/RES/9/12, sobre metas 

voluntárias de direitos humanos, o Brasil recomenda 

reiteradamente aos países que busquem alcançar tais 

metas, em observância à resolução adotada. Outra iniciativa 

brasileira citada diversas vezes nas recomendações foi a 

das Diretrizes da ONU sobre Cuidados Alternativos para 

Crianças Privadas de Cuidados Parentais, aprovada em 

resoluções do CDH e da AG. A questão da cooperação 

técnica em direitos humanos, bastante defendida pelo 

Brasil em sua atuação no CDH, também faz parte de uma 

série de recomendações realizadas.

Há, no entanto, tendências que se expressam de acordo 

com os grupos regionais aos quais o Brasil faz as 

recomendações61. 

Para os países africanos, prevaleceram recomendações 

acerca da necessidade de combater a desigualdade 

de gênero e fortalecer a participação das mulheres na 

sociedade, além de promover políticas para acabar com 

a violência contra mulheres e meninas. O Brasil também 

recomendou o combate da discriminação de gênero para 

diversos países asiáticos.

Diversas recomendações feitas aos países do leste europeu 

trataram da realização dos direitos da criança, como o 

fim dos castigos corporais, e outros. Além disso, o Brasil 

solicitou aos países do leste europeu que combatam com 

mais energia a discriminação contra os grupos minoritários 

na região. A discriminação também foi um tema bastante 

presente nas recomendações aos países da Europa 

ocidental e demais países, especialmente no que diz 

respeito ao tratamento dos migrantes. O Brasil pediu que 

esses países se concentrem em acabar com a discriminação 

contra minorias e migrantes, que combatam e investiguem 

a violência cometida contra os migrantes (muitas vezes por 

agentes do Estado) e que garantam os direitos humanos 

dos migrantes não-documentados.

A questão da migração também fez parte das 

recomendações feitas aos países latino-americanos e 

caribenhos. Recomendou-se mais atenção à crescente 

discriminação aos migrantes. Além disso, a delegação 

brasileira realizou diversas recomendações a esses países 

no sentido de aumentar os esforços de combate à pobreza 

em seus territórios. O Brasil também solicitou a esses países, 

de forma transversal, maior atenção às comunidades 

indígenas e de afrodescendentes, para que sejam alvo de 

políticas que garantam os seus direitos.
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Dessas 104 propostas aprovadas por consenso pelo CDH em 2008, 48 delas são decisões referentes à adoção dos relatórios 11. 
da Revisão Periódica Universal. Devido ao alto número de propostas aprovadas por consenso, essas não foram listadas 
juntamente com as propostas aprovadas mediante votação, mas elas são apresentadas na tabela contendo todas as propostas 
tratadas pelo Conselho de Direitos Humanos em 2009.

Embora os relatores especiais sejam uma modalidade de Procedimentos Especiais do CDH (existem ainda os especialistas 12. 
independentes, os representantes do Secretário-Geral, entre outros), para fins pedagógicos, esse Anuário fará referência 
a todos os mandatários de Procedimentos Especiais com o termo “relatores especiais” (exceto quando se referir a algum 
mandatário específico).

Informações sobre a visita de James Anaya ao Brasil podem ser acessadas na edição de 2008/09 deste Anuário, disponível 13. 
em <www.conectas.org/anuario2008_2009>. Acesso em 5 de abril de 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. 14. UN Special Rapporteur: 
“Brazil is a leading country on the right to food, tremendous opportunities to do even better”. Disponível em <http://www.ohchr.org/
en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9528&LangID=E>. Acesso em 22 de julho de 2010.

Os pronunciamentos realizados pelos Brasil estão disponíveis na 15. Extranet do CDH, quando entregues por escrito ao 
Secretariado do Conselho (a navegação na Extranet do Conselho é feita com o uso de senha). Também é possível assistir aos 
pronunciamentos brasileiros no Webcast do Conselho. O vídeo do pronunciamento em questão está disponível em <http://
webcast.un.org/ramgen/ondemand/Conferences/unhrc/thirteenth/hrc100305am2-eng.rm?start=00:49:15&end=00:55:35
>. Acesso em 27 de julho de 2010.

Vídeo da intervenção disponível em <http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/conferences/unhrc/thirteenth/16. 
hrc100305pm1-eng.rm?start=00:50:22&end=00:53:45>. Acesso em 23 de julho de 2010. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. 17. Report of the the Special Rapporteur on the 
Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, James Anaya : addendum : report on the 
situation of human rights of indigenous peoples in Brazil, 26 ago. 2009, A/HRC/12/34/Add.2. Disponível em < http://www.
unhcr.org/refworld/docid/4ab0d5e52.html>. Acesso em 12 de agosto de 2010.

Vídeo do pronunciamento disponível em <http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/conferences/unhrc/twelfth/18. 
hrc090928pm-eng.rm?start=000:25:40&end=00:31:47>. Acesso em 23 de julho de 2010. 

Vídeo do pronunciamento disponível em <http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/conferences/unhrc/eleventh/19. 
hrc090603pm2-eng.rm?start=00:40:59&end=00:47:16>. Acesso em 23 de julho de 2010.



154

Vídeo do pronunciamento disponível em <http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/conferences/unhrc/eleventh/20. 
hrc090605pm2-eng.rm?start=00:44:28&end=00:49:58>. Acesso em 27 de julho de 2010.

A cada ano, certos relatores especiais devem apresentar um documento contendo as comunicações enviadas por eles 21. 
aos governos. Uma vez que a prática de envio conjunto de cartas aos países é comum, alguns casos apresentados nos 
documentos publicados em 2009 já haviam sido mencionados por outros relatores que divulgaram seus relatórios em 
2008. As comunicações divulgadas em 2008 estão na edição anterior deste Anuário, disponível em <www.conectas.org/
anuario2008_2009>. Acesso em 11 de junho de 2009.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. 22. Report of the Special Rapporteur on adequate 
housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, 
Raquel Rolnik - Addendum - Summary of communications sent and replies received from Governments and other actors, 22 
fev. 2010, A/HRC/13/20. Disponível em <http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/A-HRC-13-20-Add1_EFS.pdf>. 
Acesso em 23 de julho de 2010.

 ______. ______. 23. Report of the Special Rapporteur on the right to education, Vernor Muñoz – Addendum -Communications 
Sent to and Replies Received  from Governments, 18 mai. 2009, A/HRC/11/8. Disponível em <http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.8.Add.1.pdf>. Acesso em 23 de julho de 2010.

______. ______. 24. Report of the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter - Addendum - Summary of 
Communications Sent and Replies Received from Governments and Other Actors, 17 fev. 2009, A/HRC/10/5/Add.1. Disponível 
em <http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/10/5/Add.1&Lang=E>. Acesso em 23 de julho de 2010.

 ______. ______.25.  Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression, Frank La Rue - Addendum - Summary of Cases Transmitted to Governments and Replies Received, 27 mai. 2009, 
A/HRC/11/4/Add.1. Disponível em <http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/11/4/Add.1&Lang=E>.  
Acesso em 23 de julho de 2010.

______. ______. R26. eport submitted by the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya 
- Addendum - Summary of cases transmitted to Governments and replies received, 04 mar. 2009, A/HRC/10/12/Add.1. 
Disponível em <http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/10/12/Add.1&Lang=E>. Acesso em 23 de julho 
de 2010.

O relatório apresenta comunicados enviados tanto pela Relatora Especial Margareth Sekaggya, quanto por sua antecessora, 27. 
a Representante Especial do Secretário-Geral para a Situação dos Defensores de Direitos Humanos Hina Jilani. O mandato 
da Representante Especial terminou em maio de 2008, substituído por um mandato de Relatoria Especial. Como resultado, 
mesmo fazendo referência ao mesmo documento, o resumo dos casos apresentados mencionará o nome da mandatária que 
enviou o comunicado em questão.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. 28. Report of the Special Rapporteur on the 
independence of judges and lawyers, Leandro Despouy - Addendum - Situation in Specific Countries Territories, 19 mai. 
2009, A/HRC/11/41/Add.1 Relatório disponível em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.
HRC.11.41_en.pdf>. Acesso em 23 de julho de 2010.

______. ______. 29. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 
Manfred Nowak - Addendum - Summary of Information, including Individual Cases,  Transmitted to Governments and 
Replies Received, 17 fev. 2009, A/HRC/10/44/Add.4. Disponível em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/10session/A.HRC.10.44.Add.4_EFS.pdf>. Acesso em 23 de julho de 2010.

______. ______. 30. Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk - 
Addendum - Communications to and from Governments, 26 mai. 2009, A/HRC/11/6/Add.1. Disponível em <http://www2.
ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.6.Add.1.pdf>. Acesso em 26 de julho de 2010.

______. ______. 31. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston - Addendum 
- Summary of Cases Transmitted to Governments and Replies Received, 29 mai. 2009, A/HRC/11/2/Add.1. Disponível em 
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.2.Add.1.pdf>. Acesso em 27 de julho de 
2010.

Ao contrário do método utilizado no Anuário 2008/09, nesta edição a sessão de comunicações é apresentada por caso 32. 
relatado e não por relatório apresentado no CDH. A mudança de metodologia tem como objetivo evitar a repetição excessiva 
dos mesmos casos, uma vez que é uma prática comum entre os relatores enviar comunicações conjuntas.  

Este comunicado foi enviado aos relatores especiais pela ONG Justiça Global.33. 

Idem.34. 

Este comunicado foi enviado aos relatores especiais pela ONG GAJOP (Gabinete de Assistência Jurídica às Organizações 35. 
Populares).

Este comunicado foi enviado aos relatores especiais pela ONG Justiça Global.36. 

Idem.37. 

Ib.38. 
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Ib.39. 

Ib.40. 

Ib.41. 

A ocorrência de menções ao Brasil foi buscada nos relatórios apresentados em cada uma das três sessões regulares do CDH. 42. 

Mais informações disponíveis em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/nominations.htm>. Acesso em 26 de 43. 
julho de 2010.

A apresentação do conteúdo da resolução nessa tabela dará prioridade ao que se refere especificamente aos Relatores 44. 
Especiais. Para um resumo mais geral do conteúdo das resoluções, ver a Tabela Geral de votos do Brasil em 2009. 

Página da internet do Conselho de Direitos Humanos: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/>. Acesso em 4 de 45. 
abril de 2010.

Informação retirada dos relatórios da segunda e terceira sessão do Comitê Consultivo, disponíveis em <http://www2.ohchr.46. 
org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm>. Acesso em 01 de março de 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. 47. Report of the Expert Mechanism on the Rights  
of Indigenous Peoples on its Second Session, Geneva, 10-14 August 2009, 8 set. 2009, A/HRC/12/32. Disponível em <http://
www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanism/2nd/index.htm>. Acesso em 12 de abril de 2010.

A lista completa dos participantes da segunda sessão do Fórum para Minorias está disponível em <http://www2.ohchr.org/48. 
english/bodies/hrcouncil/minority/documentation_2ndsession.htm>. Acesso em 05 de abril de 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos.49.  Report of the 2009 Social Forum (Geneva, 31 
August–2 September 2009), 25 nov. 2009, A/HRC/13/51. Disponível em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/13session/A-HRC-13-51.pdf>. Acesso em 12 de agosto de 2010. 

Se somados os números que fazem referência às reações dos países, o total será de 162. Essa diferença se dá devido ao fato 50. 
de as recomendações feitas ao Brasil para Arábia Saudita e Malásia não constarem no relatório final devido à falta de tempo, 
e, portanto, não receberem reconhecimento oficial do Estado sob revisão. Essas recomendações constam na tabela para 
fins didáticos e seus dados foram coletados dos pronunciamentos escritos entregues pelo Brasil, disponível na Extranet do 
Conselho (http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet - usuário: hrc extranet senha: 1session). Acesso em 26 
de julho de 2010.

Os relatórios finais dos países analisados em 2009 podem ser encontrados na página de documentação da RPU em <http://51. 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx>. Acesso em 26 de julho de 2010. 

Após a adoção formal dos relatórios no Conselho o EACNUDH disponibiliza a versão com correções e alterações em sua página 52. 
na internet. No entanto, até o fechamento da edição desse Anuário, os relatórios finais da 6ª sessão, tal como adotados no 
Conselho, não foram publicados. Foram utilizados então os relatórios publicados pelo Grupo de Trabalho em conjunto com 
os adendos publicados pelos Estados, com os comentários finais acerca das recomendações quando disponíveis.

Mais informações estão disponíveis no site <www.upr-info.org>. Acesso em 26 de julho de 2010. 53. 

Apesar da linguagem utilizada ser de uma recomendação, no relatório final adotado não consta na seção “Conclusões e/ou 54. 
Recomendações”.

Durante a adoção do relatório final da Arábia Saudita e da Malásia, o Brasil não pôde realizar seu pronunciamento devido a 55. 
restrições de tempo. Entretanto, a representação brasileira disponibilizou o texto do pronunciamento, disponível na Extranet 
do CDH. Apenas nesses dois casos, as recomendações apresentadas na tabela não constam no relatório final, e, portanto, 
não receberam uma resposta por parte dos países revisados. 

Apesar da linguagem utilizada ser de uma recomendação, no relatório final adotado não consta na seção “Conclusões e/ou 56. 
Recomendações”.

Apesar da linguagem utilizada ser de uma recomendação, no relatório final adotado não consta na seção “Conclusões e/ou 57. 
Recomendações”.

Apesar da linguagem utilizada ser de uma recomendação, no relatório final adotado não consta na seção “Conclusões e/ou 58. 
Recomendações”.

Na adoção do relatório da Revisão, a delegação norte-coreana não apresentou uma posição explícita acerca das 59. 
recomendações, limitando-se a afirmar que “tomava nota” delas. Como não houve maiores esclarecimentos, mesmo após 
a solicitação de outras delegações, os países consideraram que a Coréia do Norte havia rejeitado todas as recomendações 
que recebera.

Durante a adoção do relatório final da Malásia, mais uma vez o Brasil não pôde se pronunciar devido a restrições de tempo. 60. 

Os temas apresentados nesse resumo são apenas alguns dos mais recorrentes das recomendações brasileiras, não 61. 
pretendendo tratar de forma exaustiva o conteúdo dessas recomendações.
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Capítulo4

O Sistema Convencional de Direitos Humanos da ONU é formado por comitês criados para averiguar o cumprimento dos 

principais tratados, pactos e convenções internacionais de direitos humanos por seus Estados Partes. Esses comitês são 

chamados comumente de Comitês de Monitoramento de Tratados ou Comitês de Tratados. 

Atualmente, nove tratados de direitos humanos compõem o chamado “núcleo duro” do Sistema Convencional da ONU. 

Para cada tratado, há um comitê formado por especialistas independentes. No entanto, somente oito comitês 

estão formados, pois a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimentos 

Forçados ainda não entrou em vigor por não ter atingido o número mínimo de ratificações. O Sistema Convencional 

conta, então, com os seguintes Comitês de Tratados: (a) Comitê de Direitos Humanos1; 

(b) Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; (c) Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial; (d) Comitê 

para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres; (e) Comitê para Abolição da Tortura; (f) Comitê para os Direitos da 

Criança; (g) Comitê para os Direitos dos Trabalhadores Migrantes; (h) Comitê para os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Todos os comitês recebem e examinam periodicamente relatórios apresentados pelos Estados Partes da respectiva 

convenção, pacto ou tratado e fazem recomendações para que os países implementem suas obrigações. 

Alguns comitês podem também desempenhar funções adicionais, como receber comunicações individuais, 

realizar inquéritos por meio de visitas aos Estados e considerar denúncias interestatais.

O Brasil nos 

Comitês de Monitoramento 
de Tratados

SISTEMA CONVENCIONAL
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4.1 Ratificações das Convenções de Direitos Humanos pelo Brasil

A seguir é apresentado o status de ratificação, por parte do Brasil, das principais convenções, tratados e pactos de 

direitos humanos e seus protocolos facultativos.

CONVENÇÃO, TRATADO 
OU PACTO COMITÊ ASSINATURA RATIFICAÇÃO RESERVAS OU DECLARAÇÕES SOBRE                                                                                      

ARTIGOS FACULTATIVOS PROTOCOLOS FACULTATIVOS E RATIFICAÇÃO PELO BRASIL POSSIBILIDADE DE ENVIO DE PETIÇÕES INDIVIDUAIS 
RELATIVAS A VIOLAÇÕES COMETIDAS NO BRASIL2

Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e 

Políticos (1966)

Comitê de Direitos 
Humanos

24/01/1992 
Adesão3 Nenhuma

O Brasil ratificou, em 16 de junho de 2009, os dois protocolos 
facultativos relativos à Convenção sobre: (1) Petições 
Individuais (1966) e (2) Abolição da Pena de Morte (1989).

SIM. O Comitê pode considerar as petições individuais relativas a 
Estados Partes do protocolo facultativo ao Pacto que prevê esta 
competência. É o caso do Brasil. 

Pacto Internacional 
sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e 
Culturais (1966)

Comitê de Direitos 
Econômicos, 

Sociais e Culturais

24/01/1992 
Adesão Nenhuma

O Brasil não assinou, nem ratificou4 o Protocolo Facultativo 
sobre Petições Individuais, aberto para assinatura em 
setembro de 2009.

NÃO. Apesar de existir o mecanismo, o fato de o Brasil ainda 
não ter ratificado protocolo facultativo não permite que casos de 
violações no Brasil sejam enviados ao Comitê. 

Convenção sobre 
a Eliminação de 

todas as Formas de 
Discriminação contra as 

Mulheres (1979)

Comitê para 
Eliminação da 
Discriminação 

contra a Mulher

31/03/1981 01/02/1984

O Brasil fez reserva ao art. 29, parágrafo 1º, 
da Convenção, que prevê o acesso à Corte 

Internacional de Justiça no caso de não haver 
acordo diante de diferenças de interpretação 

da Convenção.

O Brasil ratificou, em 28 de junho de 2002, o Protocolo 
Facultativo sobre Petições Individuais (1999).

SIM. O Comitê pode considerar as petições individuais relativas 
a Estados Partes do Protocolo Facultativo à Convenção sobre 
a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres. É o caso do Brasil. 

Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de 
Discriminação Racial 

(1965)

 
Comitê para 

Eliminação da 
Discriminação 

Racial

07/03/1966 27/03/1968 Nenhuma5 Não possui protocolo facultativo.

SIM. O Comitê pode considerar as petições individuais relativas a 
Estados que tenham feito a declaração necessária nos termos do 
artigo 14 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação Racial. É o caso do Brasil.

Convenção sobre os 
Direitos da Criança (1989)

Comitê para 
os Direitos das 

Crianças
26/01/1990 24/09/1990

O Brasil declarou que o Ato de Serviço 
Militar já prevê o estabelecido pelo art. 
3º, parágrafo 2º, da Convenção (idade 
mínima para recrutamento voluntário 

nas forças armadas nacionais e garantias 
para assegurar que o recrutamento não é 

forçado ou coagido).

O Brasil ratificou, em 27 de janeiro de 2004, ambos os 
protocolos facultativos: (1) envolvimento de crianças 
em conflitos armados (2000) e (2) venda de crianças, 
prostituição infantil e pornografia infantil (2000).

NÃO. O Comitê não pode examinar petições individuais.

Convenção contra 
a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes (1984)

Comitê para 
Abolição da 

Tortura
23/09/1985 28/09/1989 Nenhuma6

O Brasil ratificou, em 12 de janeiro de 2007, o protocolo 
facultativo (2002) que cria o Subcomitê de Prevenção da 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes e permite inspeções em locais de detenção dos 
Estados Partes7. 

SIM. O Comitê pode considerar petições individuais relativas a 
Estados que tenham feito a declaração necessária nos termos do 
artigo 22 da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. É o caso do Brasil.

Convenção Internacional 
para a Proteção dos 
Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes 
e suas Famílias (1990)

Comitê para 
os Direitos dos 
Trabalhadores 

Migrantes

Não assinou Não ratificou - Não possui protocolo facultativo.

NÃO. Embora exista o mecanismo, o fato de o Brasil ainda não 
ter ratificado a Convenção não permite que casos de violações 
no Brasil sejam enviados ao Comitê. Ademais, para que petições 
individuais possam ser enviadas, é preciso que o Brasil não faça 
reservas ao artigo 77 da Convenção.

Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2006)

 
Comitê para 

os Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência

30/03/2007 01/08/2008 Nenhuma O Brasil ratificou, em 1 de agosto de 2008, o Protocolo 
Facultativo sobre Petições Individuais (2006).

SIM. O Protocolo Facultativo à Convenção confere ao Comitê 
competência para examinar petições individuais no que se refere 
a supostas violações da Convenção pelos Estados Membros que 
ratificaram o protocolo facultativo. É o caso do Brasil. 

Convenção Internacional 
para a Proteção de 

Todas as Pessoas contra 
Desaparecimentos 

Forçados (2006)

Ainda não há 
Comitê para seu 
monitoramento8

06/02/2007 Não ratificou - Não possui protocolo facultativo.

NÃO. Apesar da Convenção prever o envio de petições, o 
mecanismo ainda não está em funcionamento. Isso porque o 
Comitê responsável por receber as denúncias será estabelecido 
a partir da 20ª ratificação. Se ao ratificar a Convenção o Brasil 
não fizer declaração com relação ao seu art.31, petições 
individuais poderão ser enviadas ao Comitê.
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CONVENÇÃO, TRATADO 
OU PACTO COMITÊ ASSINATURA RATIFICAÇÃO RESERVAS OU DECLARAÇÕES SOBRE                                                                                      

ARTIGOS FACULTATIVOS PROTOCOLOS FACULTATIVOS E RATIFICAÇÃO PELO BRASIL POSSIBILIDADE DE ENVIO DE PETIÇÕES INDIVIDUAIS 
RELATIVAS A VIOLAÇÕES COMETIDAS NO BRASIL2

Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e 

Políticos (1966)

Comitê de Direitos 
Humanos

24/01/1992 
Adesão3 Nenhuma

O Brasil ratificou, em 16 de junho de 2009, os dois protocolos 
facultativos relativos à Convenção sobre: (1) Petições 
Individuais (1966) e (2) Abolição da Pena de Morte (1989).

SIM. O Comitê pode considerar as petições individuais relativas a 
Estados Partes do protocolo facultativo ao Pacto que prevê esta 
competência. É o caso do Brasil. 

Pacto Internacional 
sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e 
Culturais (1966)

Comitê de Direitos 
Econômicos, 

Sociais e Culturais

24/01/1992 
Adesão Nenhuma

O Brasil não assinou, nem ratificou4 o Protocolo Facultativo 
sobre Petições Individuais, aberto para assinatura em 
setembro de 2009.

NÃO. Apesar de existir o mecanismo, o fato de o Brasil ainda 
não ter ratificado protocolo facultativo não permite que casos de 
violações no Brasil sejam enviados ao Comitê. 

Convenção sobre 
a Eliminação de 

todas as Formas de 
Discriminação contra as 

Mulheres (1979)

Comitê para 
Eliminação da 
Discriminação 

contra a Mulher

31/03/1981 01/02/1984

O Brasil fez reserva ao art. 29, parágrafo 1º, 
da Convenção, que prevê o acesso à Corte 

Internacional de Justiça no caso de não haver 
acordo diante de diferenças de interpretação 

da Convenção.

O Brasil ratificou, em 28 de junho de 2002, o Protocolo 
Facultativo sobre Petições Individuais (1999).

SIM. O Comitê pode considerar as petições individuais relativas 
a Estados Partes do Protocolo Facultativo à Convenção sobre 
a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres. É o caso do Brasil. 

Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de 
Discriminação Racial 

(1965)

 
Comitê para 

Eliminação da 
Discriminação 

Racial

07/03/1966 27/03/1968 Nenhuma5 Não possui protocolo facultativo.

SIM. O Comitê pode considerar as petições individuais relativas a 
Estados que tenham feito a declaração necessária nos termos do 
artigo 14 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação Racial. É o caso do Brasil.

Convenção sobre os 
Direitos da Criança (1989)

Comitê para 
os Direitos das 

Crianças
26/01/1990 24/09/1990

O Brasil declarou que o Ato de Serviço 
Militar já prevê o estabelecido pelo art. 
3º, parágrafo 2º, da Convenção (idade 
mínima para recrutamento voluntário 

nas forças armadas nacionais e garantias 
para assegurar que o recrutamento não é 

forçado ou coagido).

O Brasil ratificou, em 27 de janeiro de 2004, ambos os 
protocolos facultativos: (1) envolvimento de crianças 
em conflitos armados (2000) e (2) venda de crianças, 
prostituição infantil e pornografia infantil (2000).

NÃO. O Comitê não pode examinar petições individuais.

Convenção contra 
a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes (1984)

Comitê para 
Abolição da 

Tortura
23/09/1985 28/09/1989 Nenhuma6

O Brasil ratificou, em 12 de janeiro de 2007, o protocolo 
facultativo (2002) que cria o Subcomitê de Prevenção da 
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes e permite inspeções em locais de detenção dos 
Estados Partes7. 

SIM. O Comitê pode considerar petições individuais relativas a 
Estados que tenham feito a declaração necessária nos termos do 
artigo 22 da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. É o caso do Brasil.

Convenção Internacional 
para a Proteção dos 
Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes 
e suas Famílias (1990)

Comitê para 
os Direitos dos 
Trabalhadores 

Migrantes

Não assinou Não ratificou - Não possui protocolo facultativo.

NÃO. Embora exista o mecanismo, o fato de o Brasil ainda não 
ter ratificado a Convenção não permite que casos de violações 
no Brasil sejam enviados ao Comitê. Ademais, para que petições 
individuais possam ser enviadas, é preciso que o Brasil não faça 
reservas ao artigo 77 da Convenção.

Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2006)

 
Comitê para 

os Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência

30/03/2007 01/08/2008 Nenhuma O Brasil ratificou, em 1 de agosto de 2008, o Protocolo 
Facultativo sobre Petições Individuais (2006).

SIM. O Protocolo Facultativo à Convenção confere ao Comitê 
competência para examinar petições individuais no que se refere 
a supostas violações da Convenção pelos Estados Membros que 
ratificaram o protocolo facultativo. É o caso do Brasil. 

Convenção Internacional 
para a Proteção de 

Todas as Pessoas contra 
Desaparecimentos 

Forçados (2006)

Ainda não há 
Comitê para seu 
monitoramento8

06/02/2007 Não ratificou - Não possui protocolo facultativo.

NÃO. Apesar da Convenção prever o envio de petições, o 
mecanismo ainda não está em funcionamento. Isso porque o 
Comitê responsável por receber as denúncias será estabelecido 
a partir da 20ª ratificação. Se ao ratificar a Convenção o Brasil 
não fizer declaração com relação ao seu art.31, petições 
individuais poderão ser enviadas ao Comitê.

Fonte: ONU9
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No ano de 2009, merece destaque a ratificação por 

parte do Brasil dos dois Protocolos Facultativos ao Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos sobre a 

possibilidade de envio de petições individuais e a abolição 

da pena de morte. Além disso, em 2009, o Brasil concluiu 

sua passagem pelo Comitê de Direitos Econômicos  Sociais 

e Culturais. 

Como observado na tabela, o Brasil ainda não ratificou dois 

importantes instrumentos internacionais: a Convenção 

Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra 

Desaparecimentos Forçados e a Convenção Internacional 

para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e suas Famílias. Ademais, o Brasil ainda não 

ratificou o Procolo Facultativo ao Pacto sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

Destaca-se também a passagem do Brasil pelo procedimento 

de inquérito do Comitê para Abolição da Tortura, cuja 

divulgação do relatório final, contendo as recomendações 

do Comitê e a resposta do governo brasileiro, ocorreu em 

março de 2009. O Comitê para Abolição da Tortura também 

enviou ao Brasil uma lista de questões prévias ao envio do 

próximo relatório periódico para orientar sua preparação. 

Em 2009, nenhum comitê divulgou informações sobre 

queixas individuais que envolvessem o Brasil.

AConteCeu em 2009: 
Brasil ratificou os protocolos facultativos ao Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos

O processo de ratificação, em tramitação no 

Congresso Nacional desde 2006, foi concluído em 

setembro de 2009.  

1º protocolo facultativo: permite que petições 

individuais sobre violações no Brasil sejam enviadas 

ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. 

2º protocolo facultativo: abolição da pena de 

morte. O artigo 2º do protocolo permite que os 

Estados que prevejam pena de morte somente 

em tempos de guerra possam fazer reserva a esse 

respeito no ato da ratificação. O Brasil fez reserva 

neste sentido10.

4.2 Envio de relatórios pelo Brasil 
aos Comitês de Tratados

Ao se tornarem parte de uma convenção, pacto ou 

tratado internacional de direitos humanos, os Estados 

se comprometem a apresentar um relatório inicial e, 

posteriormente, relatórios periódicos aos Comitês de 

Tratados, que farão considerações e recomendações sobre 

a implementação dos direitos humanos previstos no 

instrumento internacional. 
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COMITÊ TÍTULO DO 
RELATÓRIO CÓDIGO DEVIDO 

PARA DATA DE ENVIO RELATÓRIOS 
ATRASADOS 11

PRÓXIMO 
RELATÓRIO 

DEVIDO

 
Comitê de 
Direitos 

Humanos

Relatório 
Inicial CCPR/C/81/Add.6 23/4/1993

1994   
(considerado pelo 
Comitê em 1996)

3° Relatório 
Periódico

(devido para 
31/10/2009)

-

2° Relatório 
Periódico

CCPR/C/
BRA/2004/2 23/4/1998       

2004  
(considerado pelo 
Comitê em 2005)

 
Comitê de 
Direitos 

Econômicos, 
Sociais e 
Culturais

Relatório 
Inicial E/1990/5/Add.53  30/6/1994 

2001  
(considerado pelo 
Comitê em 2003) 3° Relatório 

Periódico 
(devido para 
30/6/2010)

-

2° Relatório 
Periódico E/C.12/BRA/2 30/6/2006  

2007  
(considerado pelo 
Comitê em 2008)

 
Comitê para 

Eliminação da 
Discriminação 

contra as 
Mulheres

Relatório 
Inicial e 2°, 
3°, 4° e 5° 
Periódicos

CEDAW/C/
BRA/1-5  2/3/2001 

2002  
(considerado pelo 
Comitê em 2003) 7° Relatório 

Periódico 
(devido para 

2/3/2009)

-

6° Relatório 
Periódico CEDAW/C/BRA/6  2/3/2005   

29/8/2005  
(considerado pelo 
Comitê em 2007)

 
Comitê para 

Eliminação da 
Discriminação 

Racial

 Relatório 
Inicial

CERD/C/R.3/
Add.11  4/1/1970 

1970  
(considerado pelo 

Comitê em 1970, 1971 
e 1972)

18°, 19° e 20° 
Relatórios 
Periódicos 

(devido para 
4/1/2008)

21° Relatório 
Periódico 

(devido para 
janeiro/2010)12

-

 2° Relatório 
Periódico

CERD/C/R.30/
Add.7 4/1/1972         

1972  
(considerado pelo 
Comitê em 1973)

 3° Relatório 
Periódico

CERD/C/R.70/
Add.10 4/1/1974        

1974  
(considerado no 

mesmo ano)

4° e 5° 
Relatório 
Periódico 

CERD/C/20/Add.14 4/1/1976 
1978  

(considerado no 
mesmo ano)

6° Relatório 
Periódico CERD/C/66/Add.1 4/1/1980      

1979  
(considerado pelo 
Comitê em 1980)

7° Relatório 
Periódico CERD/C/91/Add.25  4/1/1982        

1982  
(considerado pelo 
Comitê em 1983)

 8° e 9° 
Relatórios 
Periódicos

CERD/C/149/Add.3 4/1/1984 
1986  

(considerado pelo 
Comitê em 1987)

10°, 11°, 
12° e 13° 

Relatórios 
Periódicos

CERD/C/263/
Add.10 4/1/1988 

1995  
(considerado pelo 
Comitê em 1996)

14°, 15°, 
16° e 17° 

Relatórios 
Periódicos

CERD/C/431/Add.8 4/1/1996 
2003  

(considerado pelo 
Comitê em 2004)

 
Comitê para 

os Direitos das 
Crianças

Relatório 
inicial CRC/C/3/Add.65 23/10/1992 

2003  
(considerado pelo 
Comitê em 2004)

2°, 3° e 4° 
Relatórios 
Periódicos 

(devido para 
23/10/2007)

-

A seguir são apresentadas informações sobre os relatórios periódicos enviados e devidos pelo Brasil aos Comitês de 
Tratados.
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Comitê para 
Abolição da 

Tortura

Relatório 
Inicial CAT/C/9/Add.16 27/10/1990

2000  
 (considerado pelo 
Comitê em 2001)

4º e 5º 
Relatórios 
Periódicos 

(devido para 
27/10/2006)

6º Relatório 
Periódico 

(devido para 
Outubro/201013)

Comitê para 
os Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência

O Brasil ratificou esta Convenção em 2008.  
Portanto, deverá submeter o relatório inicial em 2010. -

1º Relatório 
Periódico 

(devido para 
31/08/2010)

Comitê para 
os Direitos dos 
Trabalhadores 

Migrantes

O Brasil ainda não é signatário da Convenção que criou este Comitê

Fonte: ONU14

Como descrito na tabela acima, em 2009, o Brasil deveria 

ter apresentado dois relatórios periódicos à ONU: um 

para o Comitê para Eliminação da Discriminação contra 

as Mulheres (devido para março de 2009) e outro para 

o Comitê de Direitos Humanos (devido para outubro 

de 2009). No entanto, não houve envio (ou divulgação) 

desses relatórios.

Ademais, até junho de 2010, o Brasil também estava em 

atraso para o envio de relatórios periódicos ao Comitê 

contra a Tortura (devido para outubro de 2006), Comitê 

para os Direitos das Crianças (devido para outubro de 

2007), Comitê para Eliminação da Discriminação Racial 

(devido para janeiro de 2008 e de 2010)15 e ao Comitê 

de Direitos Econômicos,  Sociais e Culturais (devido para 

junho de 2010)

AConteCeu em 2009: 
Brasileiros nos Comitês de tratados

Os brasileiros José Augusto Lindgren e Silvia Pimentel 

continuaram a integrar Comitês de Tratados em 

200916. José Augusto Lindgren é especialista do 

Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial 

desde 2002. Silvia Pimentel integra o Comitê para 

a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, 

mandato para o qual foi reeleita em 2008 para 

permanecer até 2012.

4.3 Passagem do Brasil pelos Comitês 
de Tratados

Em 2009, foi concluída a passagem do Brasil pelo 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

No mesmo ano, foi publicado pelo Comitê para Abolição 

da Tortura seu relatório de conclusão do processo de 

inquérito, que inclui resultados da visita confidencial 

realizada ao Brasil pelo Comitê, em 2005. 

Ainda em 2009, o Comitê para Abolição da Tortura divulgou 

a lista de questões e pontos (CAT/C/BRA/2)17 que devem 

orientar a elaboração, por parte do Brasil, de seu próximo 

relatório periódico, devido para setembro de 2010. 

  Comitê de Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais

O processo de avaliação do cumprimento do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais pelo Brasil teve início em 2007, quando o governo 

brasileiro enviou o seu segundo relatório periódico ao 

Comitê. A passagem do Brasil pelo órgão foi apresentada 

na edição 2008/09 do Anuário, disponível em www.

conectas.org/anuario2008_2009. Em 2009, essa passagem 

foi concluída, conforme quadro abaixo. 

AConteCeu em 2009: 
Conclusão da passagem do Brasil no Comitê de 

Direitos econômicos, Sociais e Culturais 

Veja o cronograma do processo de avaliação 

periódica do Brasil:

Envio do relatório pelo Brasil ao Comitê DESC: •	

dezembro/ 2007;

Divulgação oficial do relatório brasileiro pela •	

ONU: janeiro/2008;

Questionamentos preliminares enviados pelo •	

Comitê ao Brasil: junho/2008;

Devolutiva do Brasil aos questionamentos •	

preliminares do Comitê: fevereiro/2009;

Passagem do Brasil pelo Comitê DESC em •	

Genebra: maio/2009;

Divulgação das observações e recomendações •	

finais do Comitê DESC ao Brasil: maio/2009.

  Comitê para 
Abolição da Tortura
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  Comitê para Abolição da Tortura

A) Procedimento de inquérito – artigo 20 da 
Convenção contra Tortura

Em março de 2009, o Comitê para Abolição da Tortura 

divulgou o relatório produzido sobre a situação da tortura 

no Brasil, em observância ao artigo 20 da Convenção 

(ratificada pelo Brasil em 1989), que dispõe sobre a 

possibilidade do Comitê abrir um inquérito para apurar 

denúncias feitas contra um país. O artigo 20 afirma que18:

Artigo 20

1. Se o Comitê receber informações fidedignas 

indicando, de forma fundamentada, que 

aparentemente a tortura é praticada de forma 

sistemática no território de um Estado Parte, 

convidará esse Estado Parte a cooperar na análise 

das informações e a comentá-las, fazendo as 

observações que julgar pertinentes.

2. Levando em consideração quaisquer observações 

que possam ter sido apresentadas pelo Estado Parte 

em questão, bem como qualquer outra informação 

relevante ao seu dispor, o Comitê poderá, se lhe parecer 

justificável, designar um ou mais de seus membros para 

proceder a uma investigação confidencial e informar 

urgentemente o Comitê.

3. No caso de se levar a cabo uma investigação, de 

acordo com o parágrafo 2 deste artigo, o Comitê 

procurará obter a colaboração do Estado Parte em 

questão. Com a concordância do referido Estado 

Parte, a investigação poderá incluir uma visita ao 

seu território.

4. Depois de analisar as conclusões a que chegaram 

um ou mais de seus membros, nos termos do 

parágrafo 2 deste artigo, o Comitê as transmitirá 

ao Estado Parte em questão, juntamente com 

quaisquer comentários ou sugestões que considerar 

apropriados em vista da situação.

5. Todos os trabalhos do Comitê, referidos nos parágrafos 

1 a 4 deste artigo, serão confidenciais, e, em todas 

as fases dos referidos trabalhos, será solicitada a 

cooperação do Estado Parte. Após a conclusão dos 

trabalhos investigatórios, efetuados de acordo com o 

parágrafo 2 deste artigo, o Comitê poderá, depois de 

consultas com o Estado Parte interessado, tomar a 

decisão de incluir um relato sumário dos resultados 

da investigação em seu relatório anual, elaborado de 

acordo com o artigo 24.

O inquérito teve início após o Comitê ter recebido, em 2002, 

informações de uma coalizão de organizações liderada 

pela Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura (ACAT-

Brasil). O Comitê para Abolição da Tortura considerou que 

as informações eram fidedignas e solicitou ao Brasil que 

comentasse as alegações, porém, não houve resposta. 

Em 21 de novembro de 2003, o Comitê decidiu estabelecer 

o procedimento de inquérito confidencial, para o qual 

foram designados os especialistas Cláudio Grossman, 

Fernando Mariño e Olé Vedel Rasmmussen. Mais uma 

vez o Brasil foi notificado da decisão e sua cooperação 

foi solicitada pelo Comitê. O agendamento da visita dos 

especialistas, no entanto, só ocorreu em 2005. Além de 

visitar o Brasil, os especialistas realizaram uma série de 

entrevistas com inúmeras pessoas, de oficiais de segurança 

pública a detentos, e receberam informações do governo 

brasileiro e de organizações da sociedade civil. Dessa 

forma, conduziram seu inquérito. 

O processo de investigação das denúncias, incluindo 

a visita ao Brasil em julho de 2005, bem como as 

conclusões e recomendações do Comitê e a resposta 

do governo brasileiro ao relatório estão contidos no 

documento CAT/C/39/2, datado de 3 de março de 2009, 

que será resumido a seguir. 

O resumo se orienta pelos próprios pontos levantados no 

relatório a partir do relato da visita e não pretende tratar 

o documento de forma exaustiva. Já as recomendações 

serão apresentadas na íntegra, seguidas por um resumo 

da resposta brasileira a elas19. 

CAT/C/39/2 - Relatório sobre o Brasil produzido pelo 

Comitê sob o Artigo 20 da Convenção e resposta do 

governo brasileiro

De acordo com o relatório, a visita ao Brasil, entre os dias 

13 e 29 de julho de 2005, ocorreu em um espírito de 

cooperação do governo brasileiro com os especialistas, cuja 

segurança foi garantida, bem como o acesso aos locais de 

detenção. Houve apenas uma exceção, ocorrida durante a 

visita à Penitenciária Regional Jason Albergaria, localizada 

em São Joaquim das Bicas (MG). Os especialistas tiveram 

sua entrada negada, apesar dos esforços do funcionário do 

Ministério de Relações Exteriores que os acompanhava. A 

agenda da visita foi preparada pelos especialistas do Comitê 

juntamente com membros de seu Secretariado, autoridades 

brasileiras e com membros da equipe do Programa das 
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Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil. 

Durante a visita, os especialistas visitaram os estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, além do 

Distrito Federal. O Comitê se reuniu com uma série de 

representantes do governo e da sociedade civil, além de 

visitar um grande número de locais de detenção. 

Informações básicas

Nesta seção, o relatório apresenta informações básicas sobre 

a estrutura legal e o funcionamento de órgãos relacionados 

à segurança pública no Brasil, bem como a sua relação 

com a tortura. Os pontos levantados nesta parte são: (a) 

Brasil como um Estado Federativo; (b) Aplicação da lei; (c) 

Ministério Público; (d) Defensorias Públicas; (e) Crime de 

tortura; (f) Salvaguardas e garantias legais dos suspeitos de 

crimes e detentos; (g) Infratores Juvenis. 

Dentre os pontos apresentados como fundamentais para 

entender a situação da tortura no Brasil está a sua própria 

condição federativa. O fato de os estados possuírem 

autonomia na elaboração de políticas de segurança 

pública e serem responsáveis pela aplicação da lei e pela 

administração de centros de detenção foi visto como um 

desafio, em muitos casos, à implementação de políticas 

públicas eficazes contra a tortura. Além disso, o tópico 

aborda a existência de forças policiais distintas (militar e 

civil) com atribuições diferentes.

O relatório faz, então, uma apresentação dos órgãos de 

fiscalização da polícia (corregedorias e ouvidorias) e explica 

o funcionamento deles. As ouvidorias, órgãos administrados 

pela própria polícia, recebem denúncias e as encaminham 

para as corregedorias, também administradas pela polícia, 

que podem decidir se há evidências suficientes para 

iniciar uma investigação. Elas realizam uma investigação 

preliminar e podem arquivar o caso, propor sanções ou 

encaminhar a investigação para o Ministério Público. Esta, 

por sua vez, pode decidir por instaurar um processo contra 

os envolvidos. O relatório ressalta o fato de os promotores 

não possuírem a capacidade de investigar ou instaurar 

processos em casos de tortura quando uma investigação 

policial não tenha ocorrido ou sido concluída, ou, ainda, 

quando tiver sido arquivada pelos órgãos policiais.

A tipificação do crime de tortura no Brasil é outro tema 

que recebe destaque no documento. O relatório destaca 

a importância da Lei de Combate à Tortura (lei Federal 

nº 9.455/97) ter tipificado o crime de tortura, definindo-o 

claramente. Enfatiza-se, no entanto, o fato do crime de 

tortura não ser federal, cabendo aos estados a sua aplicação, 

tema este que será discutido novamente no documento, 

inclusive integrando as recomendações. 

Por fim, a seção tece algumas considerações a respeito das 

proteções e garantias legais destinadas às pessoas privadas 

de liberdade (particularmente no que se refere à previsão 

de condições humanas de encarceramento), dando atenção 

especial à condição dos infratores juvenis.

Tortura e maus-tratos no Brasil

Esta parte do relatório apresenta um registro das práticas 

de tortura e maus-tratos no Brasil, particularmente 

quando praticadas por agentes do Estado no âmbito da 

segurança pública. As informações reunidas incluem os 

dados submetidos por organizações não-governamentais 

(ONGs) ao Comitê, subsídios obtidos com oficiais do 

governo, membros do Legislativo e Judiciário, com 

agentes de segurança pública, médicos, além das próprias 

observações realizadas pelos especialistas e suas entrevistas 

com detentos e indivíduos submetidos à tortura. 

A seguir apresentamos um resumo dos principais pontos 

levantados pelos especialistas nesta seção, divididos 

de acordo com a própria metodologia do relatório, 

entre informações oferecidas por organizações não-

governamentais, informações obtidas nos locais de 

detenção e informações recebidas por agentes do Estado. 

O documento não explicita se as informações foram 

recebidas antes ou durante a visita, mas, de forma geral, 

as informações foram coletadas durante o período em que 

estiveram no Brasil, tendo recebido algumas informações 

previamente, especialmente por parte de organizações da 

sociedade civil. 

Informações oferecidas por organizações não-•	

governamentais de direitos humanos

As informações refletem uma série de preocupações em 

relação à prática de tortura por agentes do Estado. Além 

das listadas abaixo, outras questões foram levantadas, 

como a falta de políticas públicas eficientes no combate 

à tortura, a implementação das recomendações feitas 

ao Brasil pelo Relator Especial sobre Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes 

em 2000, a necessidade do debate sobre tortura ser focado 

nos abusos cometidos por agentes do Estado, entre outros. 

Além disso, o Comitê teve a oportunidade de se reunir com 

indivíduos que teriam sido vítimas de tortura, em encontros 
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promovidos pelas organizações não-governamentais. 

Segue um resumo das principais questões abordadas nesta 

seção do relatório:

Vítimas de tortura têm dificuldade para •	

denunciar o crime: os dados apresentados pelas 

organizações mostram um número baixo de 

denúncias em relação à tortura perpetrada por 

agentes da polícia. Uma das causas apontadas 

diz respeito ao fato de que é a própria polícia 

que recebe as denúncias e realiza investigações 

iniciais a respeito delas. Em sua grande maioria, 

as vítimas relataram dificuldade em serem ouvidas 

pelos órgãos oficiais e sensação de ineficácia de 

suas denúncias frente ao fato das investigações 

raramente resultarem na condenação de agentes 

públicos. 

Falta de independência dos órgãos que investigam •	

denúncias de tortura: as denúncias de tortura e 

maus-tratos cometidos por agentes da polícia são 

investigadas por órgãos da mesma instituição, as 

ouvidorias e corregedorias. Dessa forma, é possível que 

funcionários da ouvidoria ou da corregedoria sejam 

transferidos e passem a ser subordinados a oficiais 

que já investigaram. Para as ONGs, o alegado conflito 

de interesses e falta de autonomia poderiam ser 

amenizados se o Ministério Público desempenhasse 

mais as funções de investigação da atividade policial, 

atribuídas ao órgão pela Constituição Federal.

Baixo número de oficiais sentenciados por tortura •	

ou maus-tratos: os fatores apresentados acima, 

entre outros, resultam num número extremamente 

baixo de agentes públicos condenados pelo crime, 

embora a tortura seja amplamente praticada no 

Brasil e disseminada na polícia. Na maioria dos 

casos, o processo é arquivado em estágios bastante 

preliminares, o que alimenta a sensação de impotência 

das vítimas e a cultura de impunidade no país.

Condições nos presídios e nos locais de detenção •	

provisória: a situação geral dos centros de privação 

de liberdade no Brasil é apontada como altamente 

inadequada, e a superpopulação dos presídios, como 

um problema endêmico. Um dos fatores apontados 

como causa é a desproporcionalidade entre os crimes 

cometidos e as penas aplicadas, o que gera um 

número muito alto de reclusões, grande parte das 

quais cumpridas em locais inapropriados como as 

delegacias de polícia. O relatório também se debruça 

sobre as condições desumanas dos cárceres existentes 

em delegacias e outros centros de detenção provisória. 

Além das condições precárias de encarceramento, 

o relatório trata de outras violações, como o uso 

abusivo da violência no momento da prisão e dentro 

dos presídios, a ausência de garantia de assistência 

jurídica gratuita aos que necessitam e a existência de 

regimes que impõem aos presos longos regimes de 

isolamento, entre outros. Há também preocupação 

em relação ao fato das mesmas condições se 

apresentarem nas unidades de internação juvenil, 

onde adolescentes são submetidos a tais violações. A 

falta de um projeto adequado para estas unidades de 

internação com atividades recreativas e educacionais, 

visando à completa reintegração desses infratores 

juvenis à sociedade também é destacada.

Informações obtidas nos locais de detenção•	

Durante os dias em que esteve no Brasil, os integrantes 

do Comitê para Abolição da Tortura visitaram centros de 

detenção juvenil, delegacias de polícia, centros de prisão 

provisória e presídios (masculinos e femininos) em Brasília, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. 

Os registros são, em sua grande maioria, muito similares: 

celas contendo um número elevado de presos, alimentação 

não-adequada, condições sanitárias precárias, violência 

por parte da equipe das unidades de privação de liberdade 

(inclusive com diversos relatos da existência de celas 

de castigo onde os presos seriam torturados), falta de 

assistência jurídica (contribuindo para que muitos presos 

continuem detidos mesmo após terem cumprido sua 

sentença) e de assistência odontológica e médica (o que 

inclui a convivência de presos com doenças contagiosas 

junto aos demais) e a ausência de atividades de trabalho 

e educativas para todos. Embora os especialistas tenham 

visitado locais degradados, eles também tiveram a 

oportunidade de visitar outros locais com as condições 

apropriadas para um presídio, o que inclui atividades 

educacionais, recreativas e de trabalho. 

Além das visitas, o Comitê realizou uma série de entrevistas 

com detentos, delegados e agentes penitenciários, 

entre outros. Em diversos casos, as entrevistas foram 

acompanhadas de exames forenses realizados por médicos 
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que compuseram a missão junto aos especialistas. Os 

exames, assim como as entrevistas, evidenciaram o uso 

excessivo da violência por policiais e agentes penitenciários 

contra os detentos. Embora a maior parte dos relatos 

registre o excesso de violência no momento da prisão, 

muitos apresentavam ferimentos e seqüelas resultantes 

de abusos contínuos. Por sua vez, as entrevistas com 

os funcionários dos centros de detenção revelaram um 

quadro de insegurança para estes agentes. O alto número 

de detentos por agente penitenciário foi apresentado como 

uma das origens desta situação. 

Informações recebidas por agentes federais e •	

estaduais e outras autoridades

As informações recebidas de agentes do Estado brasileiro 

abordam os seguintes pontos: (a) Seguimento da visita do 

Relator Especial sobre Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; (b) A aplicação 

da Lei de Combate à Tortura de 1997; (c) Reparações; (d) 

Denúncias de tortura e investigação administrativa; (e) O 

sistema penitenciário; (f) Centros de detenção provisória 

e delegacia; (g) Treinamento dos oficiais de aplicação 

da lei; (h) Regimes Disciplinares (RDD e RDE); (i) Outros 

desenvolvimentos. 

A respeito do status de implementação das recomendações 

feitas ao Brasil, os especialistas do Comitê para Abolição da 

Tortura foram informados por representantes do Legislativo 

que, entre outras coisas, práticas ilegais no momento da 

prisão e as condições gerais dos presídios brasileiros não 

melhoraram muito. No entanto, foi destacada uma série 

de projetos de lei em tramitação destinados a melhorar o 

processo judicial, a coibir a prática de tortura no âmbito de 

segurança pública e a federalizar o crime de tortura. Sobre 

a lei de combate à tortura de 1997, o Comitê foi informado 

de que não havia, até então, uma compilação de dados em 

nível nacional a respeito de sua aplicação. 

Em relação às denúncias de tortura praticada por agentes 

de segurança pública, as informações disponibilizadas 

pelo governo endossam algumas das preocupações já 

apresentadas pelas ONGs. Segundo dados das ouvidorias 

e corregedorias, o número de denúncias sobre tais casos 

é baixo, assim como o número de agentes públicos 

condenados e afastados de seus postos como resultado de 

tais denúncias. Vale mencionar que alguns agentes desses 

órgãos relataram dificuldade para reunir dados sobre 

condenações de tal natureza.  

No tema das condições do sistema penitenciário, incluindo 

os problemas em centros de detenção provisória, o governo 

reconheceu as falhas do sistema e a falta de uma estratégia 

penitenciária para combatê-las. Além disso, reconheceu 

que, embora os centros de detenção provisória e as 

delegacias não devam acomodar condenados, o número 

de detentos nesses estabelecimentos é muito alto. No 

entanto, as autoridades públicas apresentaram uma série 

de informações em relação à construção de novos centros 

de detenção que, em sua opinião, poderiam contribuir 

para aliviar a gravidade do problema.

Por fim, o Comitê recebeu informações do governo a 

respeito de iniciativas para formar agentes penitenciários 

sobre direitos humanos. Além disso, os especialistas foram 

informados sobre a prática de Regimes Disciplinares 

Diferenciados (nos quais os detentos podem ser mantidos 

em isolamento após decisão judicial) e sobre a ratificação 

do Protocolo Facultativo à Convenção Internacional 

contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes que prevê a possibilidade do 

Comitê receber petições individuais. 

Conclusões e recomendações do Comitê – Respostas 

do governo brasileiro

Com base em suas observações e nas conclusões do 

procedimento de inquérito, o Comitê para a Abolição da 

Tortura fez ao Brasil uma série de recomendações. Elas 

seguem listadas abaixo, segundo numeração do próprio 

relatório da ONU, seguidas de um resumo não-exaustivo 

da resposta brasileira em cada caso. 

(a) Denúncias alegando tortura perpetrada por agentes 

públicos devem ser investigadas pronta e completamente, 

de modo imparcial, e os ofensores devem ser processados de 

acordo com Lei de Combate à Tortura de 1997 e punidos de 

forma apropriada;

Segundo o governo brasileiro, houve um aumento •	

significativo das investigações e procedimentos 

judiciais iniciados contra policiais acusados do 

crime de tortura, sob a égide da Lei de Combate 

à Tortura. O governo ainda afirmou que estava 

convencido de que tal aumento seria fundamental 

para desencorajar a prática.

(b) Os Ministérios Públicos Estaduais devem ter competência 

para iniciar e realizar investigações sobre quaisquer alegações 
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de tortura e devem receber os recursos financeiros e humanos 

necessários para tal;

De acordo com a resposta brasileira, a princípio, o •	

cumprimento dessa recomendação poderia depender 

de mudanças na legislação brasileira, uma vez que a 

Constituição brasileira prevê que a responsabilidade 

de investigar ofensas penais cabe à polícia judiciária 

(federal ou civil nos estados) e que o controle externo 

das forças policiais caberia ao Ministério Público. 

Ainda segundo o documento, a questão permanecia 

sem resposta e com uma decisão acerca do tema 

pendente no Supremo Tribunal Federal20. 

(c) Deve ser assegurada uma aplicação efetiva da 

garantia constitucional de federalização dos crimes de 

direitos humanos, que permite ao Procurador-Geral da 

República solicitar a transferência de certas violações 

de direitos humanos (incluindo a tortura) da jurisdição 

Estadual para a Federal;

Segundo a resposta brasileira, não há dados •	

suficientes para reconhecer que a Lei de Combate 

à Tortura não esteja sendo efetivamente aplicada 

pelas autoridades judiciais (tampouco para avaliar 

os resultados das denúncias do crime de tortura). 

No entanto, foi destacada a reforma do Poder 

Judiciário que passou a dar tratamento especial 

a sérias violações de direitos humanos, com a 

possibilidade de transferir a competência de 

casos desse tipo para a justiça federal. Também 

foi reiterada a possibilidade de qualquer cidadão 

realizar um pedido ao Procurador-Geral da 

República com vistas a iniciar o procedimento 

de deslocamento da competência para o sistema 

judiciário federal. A pertinência desse pedido é 

decidida pelo Procurador.

(d) Oficiais acusados devem ser suspensos de suas funções 

até o fim de qualquer investigação sobre alegações de 

tortura e maus-tratos durante qualquer procedimento 

legal ou disciplinar subsequente;

O governo brasileiro informou que, por meio •	

da Secretaria Nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça (SENASP-MJ), já recomendava 

aos estados (levando em consideração sua 

autonomia) que profissionais envolvidos em 

situações onde haja acusações de tortura ou maus-

tratos (assim como de homicídio culposo) sejam 

suspensos de suas atividades regulares.

(e) O Judiciário deve ser encorajado a determinar penas 

alternativas à prisão, como previsto na legislação. A 

imposição de longos períodos encarceramento por 

ofensas relativamente menores deve ser evitada, assim 

como os regimes fechados; 

O governo brasileiro afirmou que acredita que a •	

privação de liberdade não é sempre a melhor forma 

de punir crimes, e que age para encorajar a aplicação 

de sentenças alternativas, que ainda não foram 

totalmente aceitas pela sociedade e pelas autoridades 

que as aplicam. Como exemplos de suas iniciativas 

para aumentar a aplicação de penas alternativas, 

estão a realização anual do Congresso Nacional sobre 

Execução de Penas e Medidas Alternativas (CONEPA) 

para debater as questões centrais da realidade nacional 

em relação às medidas alternativas e a promulgação 

da Lei nº 10.259/2001 que expandiu a gama de crimes 

sujeitos à aplicação de penas alternativas.

( f ) O ônus da prova deve recair sobre a Promotoria 

quando houver alegações de que uma confissão foi 

extraída sob tortura;

De acordo com a resposta brasileira, as evidências •	

produzidas em um inquérito policial, embora sejam 

suficientes para iniciar procedimentos judiciais, 

não são suficientes para basear a decisão judicial. O 

projeto de lei no. 4.202/2001 prevê que uma sentença 

de condenação não pode ser baseada exclusivamente 

nas evidências produzidas na fase de inquérito. Dessa 

forma, uma confissão obtida em um estabelecimento 

policial teria apenas valor relativo como prova.

(g) Apenas declarações ou confissões feitas na presença 

de um juiz devem ser admissíveis como evidências em 

procedimentos criminais;

Segundo o governo brasileiro, o sistema de avaliação •	

de evidências adotado pela lei no Brasil não 

estabelece uma relação de valor entre as evidências 

coletadas, o que confere um valor relativo a cada uma 

delas. Assim, mesmo uma confissão feita durante 

um inquérito, se não for acompanhada de outras 

provas que comprovem a autoria do crime, pode ser 

insuficiente para a condenação do acusado.
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(h) Para assegurar investigações imparciais e proteger os 

direitos de todas as pessoas privadas de liberdade, o Estado 

Parte deve considerar a criação de um juíz responsável por 

investigações (Office of  an Investigating Judge);

Para este item, o governo brasileiro solicitou •	

esclarecimentos ao Comitê, por acreditar que 

o pedido de criação de um “juiz investigador” 

seria incompatível com a recomendação do 

órgão acerca do reconhecimento dos poderes 

investigativos do Ministério Público. Para 

o governo, as duas recomendações seriam 

mutuamente excludentes, na medida em que 

sugerem oferecer a duas autoridades diferentes 

o poder de conduzir investigações. Além disso, o 

governo brasileiro questionou a própria questão 

da criação de um “juiz investigador”, defendendo 

que ela ainda é controversa nos mecanismos de 

proteção internacionais, especialmente no que diz 

respeito à sua independência e imparcialidade.

(i) Supostas violações cometidas pela polícia militar contra 

civis devem ser investigadas e autuadas por cortes criminais 

comuns em todos os estágios dos procedimentos criminais, 

ao invés de ser por cortes militares;

O governo brasileiro afirmou que, como o crime •	

de tortura não está previsto na legislação penal 

militar, ele deve ser julgado pela justiça comum – 

o mesmo vale para casos de abuso de autoridade 

ou qualquer outro crime não previsto no Código 

Penal Militar. Além disso, desde o advento da Lei 

nº 9.299/96, crimes intencionais contra a vida 

praticados por militares contra civis, mesmo no 

cumprimento do dever, foram transferidos para a 

competência da justiça comum.

(j) Todas as vítimas de tortura devem receber reparação. 

O Estado Parte deve assegurar a existência de fundos 

suficientes para realizar os pagamentos. O atual sistema 

de implementação de decisões judiciais que concedem 

reparações do Estado a vítimas de tortura deve ser reformado 

em tempo hábil.

Segundo a resposta do governo, a ordem legal •	

brasileira, em virtude de uma previsão constitucional 

expressa, assegura reparações morais e materiais 

para qualquer pessoa que sofra algum abuso 

causado pelo Estado, por meio de seus agentes. 

Esta seria, segundo a resposta brasileira, uma 

responsabilidade objetiva, isto é, não depende da 

verificação de culpa. A condenação penal também 

serviria como um mandato executório da ação civil 

de reparações.

(k) O Estado Parte deve realizar campanhas de conscientização 

para sensibilizar todos os setores da sociedade a respeito da 

questão da tortura e dos maus-tratos e das condições nos 

centros de detenção;

O governo brasileiro enumerou uma série de medidas •	

tomadas para lidar com a questão da tortura dentro 

do marco do plano integrado contra a tortura, que 

estaria sendo implementado em oito estados em 

caráter experimental. Os princípios do plano seriam 

a realização de ações com o objetivo de dificultar 

a prática de tortura, aumentar o risco de punição 

e remover justificativas para essa prática, além da 

adoção de medidas para o fortalecimento da vítima. 

Dentre as ações previstas pelo plano, estariam, entre 

outros: a criação e distribuição de bibliografia básica 

sobre o tema; o estabelecimento de um módulo 

sobre direitos humanos nas escolas para formação 

de policiais e agentes penitenciários; criação de 

um banco de dados com boas práticas na questão 

da tortura e a sistematização dos dados existentes 

sobre as instituições do sistema de justiça criminal; 

a criação de uma linha telefônica direta de direitos 

humanos, para a qual as pessoas poderiam mandar 

denúncias; a criação de corregedorias e ouvidorias 

específicas e independentes para os sistemas policial 

e penitenciário; a ampliação das capacidades 

técnicas e científicas dos Institutos de Medicina 

Forense; a expansão e melhoria dos serviços de 

abrigo, assistência e proteção de vítimas.

(l) O direito de receber assistência jurídica deve ser garantido 

em todas as fases da detenção, desde a detenção inicial nas 

delegacias de polícia. Uma Defensoria Pública com recursos 

adequados e autoridade apropriada para investigar e propor 

as ações legais necessárias deve estar presente em todos os 

estados da federação para oferecer representação legal a 

todos os suspeitos de crimes. Defensores Públicos devem 

receber salários adequados e treinamento apropriado para 

assegurar o cumprimento de suas responsabilidades;

A resposta brasileira reafirmou o direito à assistência •	

jurídica plena àqueles que provarem não possuir 
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recursos. Para tal, foram apresentadas medidas para 

fortalecer e aumentar o escopo das atividades das 

Defensorias Públicas, das quais a mais importante foi 

a concessão de recursos financeiros, administrativos 

e orçamentários aos escritórios de defensores 

públicos, na reforma do Poder Judiciário. O governo 

brasileiro ressaltou o seu empenho em apoiar a 

criação de Defensorias Públicas nos estados em que 

elas ainda não existem e afirmou que, nesses casos, 

a defesa de pessoas sem recursos é feita por meio 

dos Procuradores de Assistência Judiciária.

(m) Alegações de má-conduta policial devem ser investigadas 

por um órgão independente, com recursos adequados para 

realizar suas funções;

De acordo com o governo brasileiro, as Ouvidorias •	

devem gozar de absoluta confiança por parte 

da sociedade. Para garantir a sua completa 

independência, o governo mantém, em cooperação 

com a União Européia, o Programa de Apoio 

Institucional às Ouvidorias da Polícia e sedia o 

Fórum Nacional de Ouvidores da Polícia, no qual só 

participam pessoas sem relações atuais ou prévias 

com a polícia, composto por 11 estados. Além disso, 

o governo cita o exemplo da Ouvidoria do estado 

da Paraíba, cuja estrutura pretende estabelecer um 

padrão no Brasil. O projeto de lei que a criou previa 

que o ouvidor fosse um representante da sociedade 

civil comprometido com a defesa dos direitos 

humanos, que as dependências da Ouvidoria fossem 

separadas da Secretaria de Segurança Pública e 

que a Ouvidoria tivesse competência de solicitar 

documentos a qualquer órgão do governo. Por fim, 

foi citada a importância da atuação do Ministério 

Público no controle das forças policiais, uma vez que 

sua estrutura funcional distinta, não subordinada a 

nenhum dos três poderes, garante independência e 

autoridade da sua função.

(n) Alegações a respeito da existência de celas de castigo 

devem ser investigadas pelo Estado Parte;

O governo brasileiro afirmou já estar investigando •	

a existência de celas de castigo por meio de dois 

órgãos: a Ouvidoria do Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN), que, além de receber denúncias 

diretas pela internet, realiza visitas de inspeção 

em dependências penais (foram 30 visitas em 

2006); e o Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária, que também tem competência para 

inspecionar centros de detenção e propor medidas 

de melhoria, além de poder solicitar às autoridades 

competentes a abertura de inquérito em caso de 

violações das normas de execução penal.

(o) O Estado Parte deve assegurar que as ouvidorias da polícia 

tenham recursos humanos e financeiros suficientes para que 

possam realizar suas tarefas de forma independente;

Segundo a resposta brasileira, o estabelecimento •	

de Ouvidorias autônomas e independentes, por 

meio do SENASP-MJ, é um dos pilares da ação 

do governo federal em segurança pública. Além 

disso, o governo federal teria concluído, por meio 

da Secretaria de Direitos Humanos, um acordo de 

cooperação técnica com a União Européia, para 

fortalecer as Ouvidorias da polícia.

(p) Todos os órgãos estaduais e federais responsáveis pela 

investigação de má-conduta policial devem compilar 

estatísticas desagregadas por idade, sexo e raça a 

respeito do número de denúncias de tortura recebidas e 

investigações realizadas. Essas estatísticas devem estar 

em um documento público que deve ser submetido ao 

Parlamento anualmente;

Em sua resposta, o governo cita a criação de um •	

banco de dados da Secretaria de Direitos Humanos, 

com informações sistematizadas provenientes das 

Ouvidorias da polícia. A iniciativa visa a sistematizar 

os padrões de trabalho e as categorias utilizadas para 

classificar denúncias, procedimentos e resultados 

obtidos. Além disso, é citado o Sistema de Informação 

Penitenciária (Infopen), subordinado ao Departamento 

Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. O 

Infopen é um instrumento para a integração dos 

órgãos de administração penitenciária de todo o 

Brasil com o objetivo de permitir a ação articulada da 

parte dos agentes ao propor políticas públicas.

(q) As condições materiais dos centros de detenção devem 

ser melhoradas prontamente, como questão de urgência. O 

Estado Parte deve alocar recursos financeiros suficientes para 

melhorar as condições para que todos os detentos sejam 

tratados humanamente;

O governo brasileiro reafirmou seu compromisso •	
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em melhorar as condições dos centros de detenção, 

citando os investimentos que têm feito para 

reequipar as dependências desses centros por meio 

da alocação de recursos financeiros aos estados da 

Federação, além da construção de novos centros.

(r) As condições materiais dos centros de detenção juvenis 

também devem ser melhoradas urgentemente. O Estado 

Parte deve assegurar a aplicação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e adotar todas as medidas necessárias 

para oferecer formação educacional e vocacional, além de 

instalações médicas e de recreação para ajudar a reintegrar 

as crianças  e adolescentes à sociedade;

De acordo com o governo brasileiro, a criação •	

do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-

educativo (SINASE) representa a política nacional 

do governo federal nessa área, buscando definir 

as competências das unidades federativas e, 

assim, atingir o objetivo de fortalecer o sistema 

socioeducativo. O objetivo primordial do SINASE 

é de reunir um conjunto ordenado de princípios, 

regras e padrões que possam ser observados 

no processo de investigação de infrações, assim 

como na execução de medidas socioeducativas, 

ao padronizar as políticas de atendimento 

socioeducativo no país e estabelecer preceitos a 

serem observados pelos estados.

(s) O problema da superpopulação nos centros de detenção 

deve ser resolvido com a adoção de medidas urgentes, como 

a conscientização do Judiciário sobre a possibilidade de 

aplicação de penas alternativas;

Conforme já citado em resposta à recomendação •	

e) o governo brasileiro relatou ter tomado uma 

série de medidas para incentivar a aplicação de 

penas alternativas, como a realização do Congresso 

Nacional sobre Execução de Penas e Medidas 

Alternativas (CONEPA) e a criação de leis que 

aumentam a gama de crimes puníveis com penas 

alternativas, entre outras iniciativas. Segundo o 

governo brasileiro, tais medidas resultaram no 

crescimento da aplicação de penas alternativas: de 

21.560 em 2002 para 170.000 em 2006. O número 

representa um aumento de quase 700%. 

(t) Jovens infratores devem ser separados com base em sua 

idade, estrutura física e gravidade de sua ofensa, como 

estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança;

O governo informou que, dentre as diversas •	

diretrizes estabelecidas pelo SINASE, há parâmetros 

a serem observados na internação dos infratores 

juvenis, para tornar possível a separação por idade, 

sexo, gravidade da infração e fase da internação, 

além da existência de espaços que permitam 

o desenvolvimento adequado de atividades 

socioeducativas. Dessa forma, a separação de 

infratores de acordo com suas especificidades 

e desenvolvimento está incluída na política 

para infratores em conflito com a lei e tem sido 

implementada, inclusive em um estabelecimento 

visitado pelo Comitê, o Centro de Atendimento 

Juvenil Especializado (CAJE), em Brasília.

(u) Delegacias de polícia não devem ser utilizadas para 

acomodar detentos aguardando julgamento e presos 

sentenciados por mais do que o período de 24 horas 

previsto por lei;

Segundo o governo brasileiro, em sua alocação de •	

recursos para as secretarias de segurança pública 

estaduais (que têm como objetivo investir na 

formação dos profissionais da área, reorganização 

institucional, prevenir e combater a violência, 

construir unidades funcionais etc.), o governo 

federal não aceita projetos de renovação de recintos 

policiais que prevejam a construção ou instalação 

de celas para detentos. Dentre as suas observações, 

o governo afirmou estar considerando a questão 

das condições das delegacias de polícias como um 

critério para a distribuição de recursos financeiros 

para os estados.

(v) Detentos devem ser separados entre os que estão 

aguardando julgamento e os que já foram sentenciados 

e, dentre últimos, entre os que foram sentenciados a um 

regime aberto, semiaberto e fechado, assim como pela 

gravidade de sua ofensa;

O governo brasileiro reafirmou estar tomando •	

medidas concretas para lidar com esta questão, 

como, por exemplo, os incentivos para encerrar as 

operações de cadeias públicas e os investimentos do 

Sistema Penitenciário Federal com objetivo de separar 

indivíduos considerados de alta periculosidade.
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(w) O Estado Parte deve assegurar o financiamento necessário 

para recrutar os agentes penitenciários. Além disso, todos 

os agentes responsáveis pela aplicação da lei, incluindo 

policiais e agentes penitenciários, devem receber treinamento 

sobre os direitos dos suspeitos e detentos e sua obrigação de 

respeitar tais direitos, incluindo as provisões estabelecidas na 

Convenção e em outros instrumentos internacionais;

De acordo com o governo brasileiro, seu •	

comprometimento em oferecer uma formação 

sólida para os oficiais da polícia, além de qualificá-

los, reflete-se em medidas como a realização de 

uma série de cursos de formação e do apoio ao 

estabelecimento de escolas penitenciárias em todo 

o país (em 2006, o Ministério da Justiça teria instalado 

escolas em cinco estados com financiamento do 

Governo Federal). Além disso, projetos como o 

estabelecimento de um Observatório de Direitos 

Humanos, são apontados como medidas para 

qualificar os agentes de segurança, diretores de 

unidades prisionais e, até mesmo, os detentos em 

temas de direitos humanos.

(x) O Estado Parte deve revisar os regimes disciplinares 

para detentos (RDD/RDE) que estavam sendo 

implementados. Lembra-se que isolamentos prolongados 

podem configurar tortura;

Segundo a resposta brasileira, os Regimes Disciplinares •	

Diferenciados só são aplicados em caso de extrema 

necessidade, para assegurar a segurança pública, 

e por um período fixo de tempo. Sua aplicação 

depende da decisão de um juiz, e o acusado tem 

assegurado seu direito de defesa durante o processo 

de acusação. Sendo assim, considerando o caráter 

excepcional de tais regimes, eles não representariam 

uma violação aos direitos humanos. O governo ainda 

afirmou ter plena consciência de que a situação que 

tais regimes impõem não é a ideal, mas necessária 

em face de condições extremas e também ressaltou 

não ter qualquer interesse em expandir a aplicação 

de regimes diferenciados.

(y) Deve ser estabelecido em todos os centros penitenciários 

um sistema adequado que permita aos detentos reduzir 

suas penas por meio de trabalho, sem qualquer distinção 

ou discriminação;

Dentre os pontos levantados pelo governo •	

brasileiro, está uma parceria interministerial 

entre os Ministérios da Educação e da Justiça, 

a qual estaria relacionada a ações políticas para 

a diminuição da duração de penas por meio da 

educação. Diligências estariam sendo realizadas no 

Congresso Nacional para obter apoio para incluir 

tal previsão na Lei de Execuções Penais. 

(z) Em todos os casos em que uma pessoa alegue tortura, 

as autoridades competentes devem garantir que um 

exame médico seja realizado de acordo com o Protocolo de 

Istambul sobre investigação e documentação eficazes da 

tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos 

ou degradantes. Médicos devem ser treinados para 

identificar ferimentos que são característicos de tortura 

e maus-tratos de acordo com o Protocolo de Istambul. 

Exames forenses de detentos devem ser rotineiros e não 

depender de uma solicitação policial;

Segundo a resposta brasileira, o governo federal, •	

por meio do SENASP-MJ, está comprometido com a 

elaboração de programas para formar profissionais 

em perícia criminal, com objetivo de realizar 

exames médicos nos casos de alegação de tortura 

ou penas cruéis, desumanas e degradantes.

(aa) A independência técnica e científica dos médicos 

forenses na execução de seu trabalho deve ser garantida, 

inclusive alocando-os sob autoridade judicial ou qualquer 

outra autoridade independente, separando-os de todas 

as estruturas policiais;

De acordo com o governo brasileiro, o projeto de •	

lei nº 3.653/97, que prevê a autonomia dessas 

instituições no nível estadual, estaria sendo 

examinado na Câmara dos Deputados, já tendo 

sido debatido e obtido consenso dentre as agências 

especializadas em todo o país. O projeto deveria 

ser votado pelo legislativo federal em breve.

(bb) O Estado Parte é encorajado a ratificar o Protocolo 

Facultativo à Convenção, que prevê o estabelecimento um 

mecanismo nacional de prevenção o com a autoridade 

de realizar visitas periódicas aos locais de detenção;

O governo brasileiro informou que já havia •	

ratificado o Protocolo Facultativo instrumento cuja 

negociação teria contado com intensa participação 

brasileira, tendo enviado o instrumento de 



172

ratificação para a ONU em janeiro de 2007. Além 

disso, o governo demonstrou seu empenho em 

cumprir com o instrumento, realizando consultas 

internas entre agências governamentais relevantes 

e dialogando com organizações da sociedade civil. 

O governo lembrou que já existem leis nacionais 

cujas previsões permitem a realização de visitas 

não-anunciadas por representantes de agências 

públicas e da sociedade civil, o que já significaria 

observância com o Protocolo22. 

(cc) O Estado Parte também é encorajado a reconhecer o 

direito de que petições individuais sejam enviadas ao Comitê 

contra a Tortura por meio de uma declaração formulada sob 

o artigo 22 da Convenção. 

Segundo a resposta brasileira, o Brasil depositou a •	

declaração opcional prevista no artigo 22 no dia 27 de 

junho de 2006, reconhecendo assim a competência do 

Comitê contra a Tortura de receber e avaliar denúncias 

individuais. Para o governo brasileiro, a aceitação 

dessa competência reforça o reconhecimento do 

Brasil da legitimidade da preocupação internacional 

com os direitos humanos. 

B) Lista de questões e pontos para orientar 
elaboração do próximo relatório periódico do 
Brasil ao Comitê para Abolição da Tortura 

Em julho de 2009, o Comitê para Abolição da Tortura 

publicou uma lista de questões para orientar a 

preparação do próximo relatório periódico brasileiro ao 

Comitê. O documento contém uma série de perguntas 

em relação a pontos específicos sobre a implementação 

dos artigos 1 a 16 da Convenção contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes. Dentre os pontos sobre os quais o 

Comitê solicita informações, estão a prática de tortura 

por agentes públicos do Estado, a situação do sistema 

prisional no país, o tratamento dado às vítimas de 

tortura, o tráfico de pessoas (especialmente mulheres 

e crianças) e a situação dos defensores de direitos 

humanos e de comunidades vulneráveis. 

Segue a seguir a lista de questões prévias publicada pelo 

Comitê, em livre tradução.

Lista de questões prévias à submissão do segundo 

relatório periódico do Brasil (CAT/C/BRA/2)

Informações Específicas sobre a implementação dos 

artigos 1 a 16 da Convenção, inclusive no que diz 

respeito às recomendações anteriores do Comitê.

Artigo 1

1. Considerando as observações finais do Comitê, favor 

fornecer informações detalhadas sobre se a Lei de 

combate à Tortura (Lei nº. 9455/97) é interpretada em 

conformidade com o artigo 1º da Convenção e sobre 

quaisquer decisões judiciais relevantes relacionadas à 

interpretação da definição de tortura.

Artigo 2

2. Favor explicar as medidas adotadas para assegurar que 

indivíduos detidos sejam imediatamente informados 

de seus direitos quando colocados sob custódia. Por 

favor, forneçam informações sobre os direitos das 

pessoas em detenção ou indivíduos privados de 

sua liberdade de entrar em contato com membros 

da família e de obter acesso imediato a um médico 

independente, caso solicite. Favor indicar como o 

Estado Parte protege e monitora a implementação 

dessas garantias.

3. Por favor, forneça informações sobre medidas 

adotadas para assegurar que toda pessoa privada de 

liberdade seja informada de seu direito permanente 

de consultar um advogado em particular a qualquer 

momento e de receber assistência legal gratuita 

quando não tiver possibilidade de pagar um advogado 

particular. Favor indicar também se uma declaração 

dos direitos das pessoas detidas, como a Lei de 

Execuções Penais, está disponível para consulta pelos 

detentos em todos os locais de detenção. Também 

indicar se as Defensorias Públicas Estaduais foram 

estabelecidas. O Estado Parte pretende criar uma 

Rede Nacional de Defensores Públicos ex officio?

4. Que medidas o Estado Parte tem tomado para 

assegurar a realização de exames médico-forenses 

de rotina em indivíduos detidos? Favor fornecer 

informações sobre medidas legislativas adotadas nos 

níveis estaduais e federal para atribuir autonomia 

e independência funcional aos institutos forenses e 

outros órgãos equivalentes.
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5.  Favor indicar se instituições como os conselhos 

comunitários, conselhos estaduais sobre direitos 

humanos, ouvidoria da policia e das prisões e 

organizações não governamentais têm a possibilidade 

de monitorar locais de detenção e usufruir de acesso 

irrestrito a esses lugares. Qual é o regime legal para a 

adoção de restrições, caso existam, ao livre acesso dos 

centros de detenção pelos órgãos acima citados?

6. Favor indicar se medidas alternativas à prisão 

são implementadas pelo Estado Parte em 

conformidade com as Regras Mínimas da Norma 

das Nações Unidas para Medidas não Relacionadas 

à Custódia (Resolução 45/110 da Assembléia Geral, 

anexo, as “Regras de Tóquio”). O Estado Parte 

se engajou na conscientização do judiciário em 

relação à possibilidade de aplicação de sentenças 

alternativas como uma solução para combater 

o problema de superpopulação dos centros de 

privação da liberdade? Favor indicar o resultado da 

implementação da Lei nº. 10259/01

7.  Favor indicar as medidas tomadas para assegurar 

que os detentos sejam separados com base na sua 

situação (provisório ou condenado), assim como 

com base na gravidade de sua ofensa.

8. Favor oferecer informação sobre as medidas 

adotadas para implementar recomendações em 

relação à melhoria do sistema de justiça juvenil. 

O Estado Parte implementou a recomendação 

de estabelecer cortes especiais para lidar com 

ofensas contra crianças e adolescentes, assim 

como de estabelecer uma unidade juvenil das 

Defensorias Públicas?

9. Quais medidas foram tomadas para limitar a 

duração da internação preventiva de adolescentes, 

para garantir seu acesso a assistência médica e 

jurídica e as suas famílias, e para rever rapidamente 

a legalidade da sua internação?

10. O Estado Parte garantiu a separação de adolescentes 

e adultos em todas as prisões e locais de prisão 

preventiva? Os infratores juvenis são separados com 

base em sua idade, estrutura física e gravidade de sua 

infração? Favor indicar também se as Regras Mínimas 

das Nações Unidas para Administração da Justiça 

Juvenil (resolução da Assembléia Geral 40/33, anexo, 

as “Regras de Beijing”) são aplicadas.

11. Favor oferecer informações detalhadas sobre 

medidas tomadas para lidar com o uso de detenção 

prolongada em custódia policial. Favor fornecer 

também informações detalhadas sobre medidas 

tomadas para fazer cumprir o limite de 24 horas 

previsto em lei para detenção em custódia policial.

Artigo 3

12. Quais medidas efetivas foram adotadas para 

assegurar que uma pessoa não será, sob quaisquer 

circunstâncias, expulsa, retornada ou extraditada 

para um Estado onde haja motivos substantivos 

para acreditar que ele ou ela estariam correndo 

risco de ser sujeitados à tortura? Favor informar se 

houve qualquer expulsão, devolução ou extradição 

recentemente no Estado Parte, e caso haja, favor 

indicar para quais países. Quais mecanismos 

judiciais adequados para a revisão da decisão 

foram colocados em prática?

13.  Favor indicar em quais casos o Estado Parte teria 

buscado garantias diplomáticas de um terceiro país 

para o qual um indivíduo esteja para ser extraditado, 

retornado ou expulso. Quais mecanismos de 

monitoramento foram colocados em prática para 

garantir que essas garantias foram honradas? O 

Estado Parte recebeu alguma solicitação desse tipo 

para fornecer garantias diplomáticas? Favor oferecer 

também exemplos, se houver, de casos nos quais 

autoridades nacionais não prosseguiram com a 

extradição, refoulement ou expulsão de um indivíduo 

por medo de que ele ou ela fosse ser torturado. Favor 

indicar também quais acordos de monitoramento 

pós-retorno foram adotados.

Artigo 4

14. Favor esclarecer se a tentativa de praticar tortura 

e a cumplicidade ou participação em tortura 

também são puníveis de acordo com a Lei nº. 

9455/97 (Lei de Combate à Tortura). Favor fornecer 

dados desagregados com respeito a pessoas 

acusadas, julgadas e condenadas, incluindo as 

sanções impostas por crimes de tortura, tentativa 

de praticar tortura, se aplicável, e cumplicidade ou 

participação em atos de tortura. Favor indicar se a 

Lei de Anistia de 1979 (Lei nº. 6683/79) foi abolida. 

Favor indicar também se há uma distinção entre 
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decisões judiciais que punem atos relacionados à 

tortura e aquelas que punem atos relacionados a 

lesões corporais ou abuso de autoridade.

Artigos 5 e 7

15. Favor indicar quaisquer medidas legislativas 

(ou outras) tomadas para implementar cada 

previsão do artigo 5 da Convenção. De acordo 

com a legislação em vigor, os atos de tortura são 

considerados crimes sob a legislação nacional, 

onde quer que ocorram e qualquer que seja a 

nacionalidade do perpetrador ou da vítima? Favor 

oferecer quaisquer exemplos relevantes.

16. O Estado Parte rejeitou, por qualquer razão, alguma 

solicitação de extradição por parte de outro Estado 

para um indivíduo suspeito de haver cometido um 

crime de tortura e, portanto, resultando na própria 

acusação por tortura? 

Artigo 10

17. De acordo com as observações conclusivas anteriores 

do Comitê, favor oferecer informações detalhadas 

sobre as medidas tomadas para reforçar a educação 

e promover atividades sobre direitos humanos, em 

particular, em relação à proibição da tortura por 

agentes de aplicação da lei e equipe médica. Nesse 

sentido, favor oferecer exemplos, se houver, sobre 

programas de treinamento para a polícia, agentes de 

detenção e Promotores de Justiça.

18. Favor indicar os esforços feitos para elaborar e 

implementar as diretrizes para seleção e treinamento 

da polícia para proteção dos defensores de direitos 

humanos.

19. Quais medidas o Estado Parte tomou para assegurar 

que exames médicos sejam realizados, sempre 

que houver uma alegação de tortura, por médicos 

especificamente treinados de acordo com o Protocolo 

de Istambul?

Artigo 11

20. Favor indicar se o Estado Parte tem mantido sob 

revisão sistemática as regras, instruções, métodos e 

práticas de interrogatório, assim como os regimes 

para custódia e tratamento de pessoas submetidas a 

qualquer tipo de privação de liberdade com vistas a 

prevenir casos de tortura. Em caso afirmativo, favor 

oferecer informações detalhadas.

21. Considerando que o isolamento prolongado pode 

equivaler à tortura, favor oferecer informações sobre 

como o Estado Parte está revisando as políticas 

de regime disciplinar para detentos atualmente 

aplicadas (o regime disciplinar diferenciado “RDD” 

e o regime disciplinar especial “RDE”). Por favor, 

indique também o período máximo de isolamento 

estabelecido por lei.

22. Quais medidas foram adotadas para oferecer 

treinamento educacional e vocacional, e instalações 

médicas e recreativas para ajudar a reintegrar 

adolescentes na sociedade?

Artigos 12 e 13

23. De acordo com as informações perante o Comitê, 

apenas um pequeno número de alegações de ato de 

tortura resultam em uma acusação contra agentes 

públicos. Favor oferecer estatísticas detalhadas sobre 

prisões realizadas e processos iniciados sob a Lei 

de combate à Tortura de 1997, especialmente em 

relação a acusações de agentes de aplicação da lei por 

crimes relacionados à tortura.

24. Favor fornecer informações detalhadas sobre o 

resultado das investigações sobre o uso de celas de 

castigo.

25.   Por favor, forneça ao Comitê dados estatísticos 

detalhados sobre a investigação de alegações de 

tortura, incluindo padrões de abuso, envolvendo 

agentes públicos, como membros das forças policiais 

assim como acusações e condenações relacionadas. 

O Ministério Público recebeu a atribuição de iniciar 

e realizar investigações sobre quaisquer alegações 

de tortura? Quais medidas o Estado Parte tem 

tomado para estabelecer um juiz responsável por 

investigações (Office of  an Investigating Judge)? Favor 

oferecer informações sobre medidas adotadas para 

estabelecer uma base de dados centralizada sobre 

denúncias contra oficiais de aplicação da lei nacional 

por tortura e outros atos relacionados a tratamentos 

desumanos. 

26. Favor explicar se supostas violações de direitos 

humanos cometidas pela polícia militar contra civis 

são investigadas e têm seus processos instaurados por 
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tribunais criminais gerais em todos os estágios dos 

procedimentos criminais.

27. Favor fornecer informações sobre quais são 

as autoridades nacionais relevantes com a 

competência de receber e analisar denúncias. 

Por favor, forneçam também informações sobre o 

número e conteúdo das denúncias feitas por presos 

alegando tortura, maus-tratos ou penas desumanas 

ou degradantes que foram recebidas pelas 

autoridades competentes. Informar também sobre 

a investigação de tais denúncias e sobre o número 

de condenações por tais ofensas (de acordo com a 

legislação criminal relevante) de agentes públicos, 

guardas de fronteiras e outras pessoas que possam 

estar envolvidas na custódia, no interrogatório ou 

no tratamento de indivíduos sujeitos a qualquer 

forma de privação de liberdade.

28. Favor fornecer dados estatísticos sobre investigações 

em relação a casos de abuso policial, o número de 

denúncias de métodos ilegais de investigação, e 

o número de denúncias consideradas justificadas 

pelo Ministério Público. Favor fornecer exemplos, 

se houver. Qual é a situação legal em relação ao 

estabelecimento de ouvidores independentes 

no nível estadual, que poderiam monitorar a 

conduta dos funcionários da polícia? Até que 

ponto as medidas tomadas pelas corregedorias 

das polícias civil e militar revelaram-se eficazes na 

investigação de atos de tortura e atos relacionados 

a tratamentos desumanos?

29. Favor oferecer informações sobre as medidas 

tomadas para garantir a confidencialidade das 

denúncias e para proteger as pessoas que fazem as 

denúncias de possíveis represálias. Favor fornecer 

maiores explicações sobre quaisquer programas 

de proteção de vítimas de tortura, maus-tratos e 

violações relacionadas.

30. Favor indicar se o Estado Parte estabeleceu um 

mecanismo especial para receber e investigar 

violações dos direitos dos defensores de direitos 

humanos, alinhado com o conteúdo do Programa 

Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos 

Humanos iniciado em 2004. As autoridades federais 

têm jurisdição em matéria de violações graves de 

direitos humanos? Favor indicar exemplos.

Artigo 14

31. Favor fornecer informações sobre como o direito 

das vítimas de tortura a reparação justa e adequada 

por parte do Estado está sendo aplicada. A este 

respeito, favor indicar os desenvolvimentos recentes 

da reforma do atual sistema de implementação de 

decisões judiciais sobre reparações.  O Estado Parte 

estabeleceu programas para a reabilitação física e 

mental de vítimas de tortura? O Estado Parte pretende 

adotar medidas para reabrir o arquivo militar em 

relação aos eventos ocorridos entre 1961 e 1988?

Artigo 15

32. Favor fornecer informações sobre medidas que 

proíbam explicitamente o uso de qualquer declaração 

obtida por meio de tortura como evidência em 

procedimentos judiciais. O Estado Parte tomou 

medidas para assegurar que apenas declarações 

ou confissões feitas na presença de um juiz sejam 

admissíveis como evidência em procedimentos 

criminais?

Artigo 16

33. Favor oferecer informações sobre as medidas 

tomadas para combater e prevenir o tráfico de 

mulheres e crianças. O Estado Parte estabeleceu 

mecanismos efetivos de proteção de testemunhas 

e vítimas? Em caso afirmativo, favor fornecer 

informações detalhadas. Favor fornecer dados 

estatísticos sobre o número de denúncias, 

investigações, processos e condenações registradas 

nesse sentido. Favor indicar também as medidas 

que foram tomadas para processar e punir 

traficantes, e assegurar a proteção dos direitos 

de mulheres e crianças traficadas, incluindo 

proteção adequada e apoio quando estiverem 

testemunhando contra seus traficantes.

34. Favor fornecer informações detalhadas sobre medidas 

tomadas para lidar com a superpopulação e as 

condições desumanas de detenção nas prisões. Favor 

indicar também as medidas tomadas para melhorar 

as condições materiais dos centros de detenção por 

todo o Estado Parte. O Estado Parte implementou o 

programa relacionado ao estabelecimento de prisões 

federais de alta segurança? Em caso afirmativo, por 

favor descreva o resultado de tal programa. Favor 

indicar também se um programa geral de treinamento 

para detentos foi estabelecido no sistema.
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35. Favor explicar em detalhes a Lei nº. 11340/06 (Lei 

“Maria da Penha”) sobre violência doméstica e se 

houve uma avaliação do impacto dessa Lei. Favor 

indicar também se o Estado Parte tem tomado 

medidas para pôr um fim à prática ilegal de solicitar 

certificação de esterilização para fins empregatícios. 

Favor fornecer dados estatísticos sobre o número de 

denúncias, investigações, processos e condenações 

registradas sobre o tema. O Estado Parte estabeleceu 

abrigos onde as vítimas possam viver em dignidade?

36. Favor fornecer informações sobre medidas adotadas 

para pôr um fim ao número significativo de crianças 

vivendo nas ruas e sua vulnerabilidade aos assassinatos 

extrajudiciais e várias formas de violência, incluindo 

tortura, abuso sexual e exploração. Favor indicar 

também os passos tomados para implementar uma 

estratégia sistemática e abrangente para lidar com 

essa situação e proteger essas crianças, e os cadastros 

muito frágeis de crianças desaparecidas feitos pela 

polícia. Favor indicar também se o Estado Parte 

adotou legislação nos níveis estadual e federal para 

proibir e punir castigos corporais contra crianças.

37.  Favor fornecer informações detalhadas sobre as 

medidas adotadas para combater práticas de trabalho 

escravo no Estado Parte. Como o Estado Parte assegura 

que os perpetradores sejam processados e punidos 

e que a proteção e reparação sejam concedidas às 

vítimas? Favor fornecer também informações sobre a 

implementação de Plano Nacional para a Erradicação 

do Trabalho Escravo.

38. Favor fornecer informações sobre medidas tomadas 

para pôr um fim aos assassinatos que, segundo 

relatos, ocorreram durante operações policiais como 

um resultado do uso excessivo da força por parte 

das forças policiais. Eles foram investigados e seus 

perpetradores trazidos à justiça? Favor comentar 

também sobre os esquadrões de morte que, de acordo 

com os relatos, continuam agindo com impunidade, 

em certos estados, com a participação ou conluio de 

membros da polícia.

39.  Favor indicar as medidas sendo adotadas para pôr 

um fim aos despejos forçados de povos indígenas 

de suas terras ancestrais, em particular no que diz 

respeito a comunidades quilombolas. O Estado 

Parte estabeleceu uma comissão parlamentar sobre 

a violência perpetrada contra indígenas por causa 

de suas terras assim como uma unidade de polícia 

especializada para a proteção de grupos vulneráveis 

como comunidades indígenas, negros, comunidades 

quilombolas e terreiros, seguindo o exemplo da 

Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo?

40. Em referência à decisão do Supremo Tribunal, que 

recentemente decidiu manter a reserva Raposa Serra 

do Sol (RSS), no estado de Roraima, como um único 

território contínuo, permitindo que os povos indígenas 

mantenham controle sobre suas terras, favor indicar 

as medidas concretas adotadas pelo Estado Parte para 

assegurar a remoção pacífica de todos os ocupantes 

ilegais e a segurança dos povos indígenas na RSS, 

assim como o resultado das investigações, processos e 

condenações de violência contra os povos indígenas, 

como solicitado pelo Comitê para Eliminação da 

Discriminação Racial sob suas medidas de Alarme 

Preventivo e Procedimentos Urgentes em 2008.

Outras Questões

41. Favor fornecer informações sobre as medidas 

legislativas, administrativas, entre outras, que o 

Estado Parte adotou para responder à ameaça de 

atos terroristas, e favor descrever se e como, essas 

medidas afetaram as garantias de direitos humanos 

na lei e na prática. Favor descrever treinamentos 

relevantes dados aos funcionários de aplicação da 

lei, o número e tipo de condenações registradas 

sob tal legislação, as reparações legais disponíveis 

a pessoas submetidas a medidas antiterrorismo, 

o número de denúncias relacionadas à não-

observância dos padrões internacionais, e o 

resultado e seguimento dessas denúncias.

42. O Estado Parte estabeleceu o mecanismo 

preventivo nacional de acordo com o Protocolo 

Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes? Em caso afirmativo, favor fornecer 

informações detalhadas nesse sentido.

Informações gerais sobre a situação nacional de 

direitos humanos, incluindo novas medidas e 

desenvolvimentos relacionados à implementação 

da Convenção

43. Favor oferecer informações relevantes de forma 
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detalhada sobre qualquer outro novo desenvolvimento 

da estrutura legal e institucional dentro da qual os 

direitos humanos são promovidos e protegidos no 

nível nacional, que ocorreram desde o relatório 

inicial, incluindo quaisquer decisões relevantes de 

jurisprudência.

44. Favor fornecer informações relevantes detalhadas 

sobre novas medidas políticas, administrativas, 

entre outras, adotadas para promover e proteger os 

direitos humanos em nível nacional que ocorreram 

desde a submissão do primeiro relatório inicial do 

Estado Parte, incluindo informações sobre planos 

ou programas nacionais de direitos humanos, e os 

recursos alocados para eles, seus meios, objetivos 

e resultados.

45. Favor fornecer qualquer outra informação 

relevante sobre novas medidas e desenvolvimentos 

empreendidos para implementar a Convenção e as 

recomendações do Comitê desde a consideração do 

relatório inicial do Estado Parte em 2001, incluindo 

os dados estatísticos necessários, assim como sobre 

quaisquer eventos que ocorreram no Estado Parte e 

que sejam relevantes de acordo com a Convenção.

4.4  Comunicações sobre casos e 
situações enviadas ao Brasil 

Comunicados Individuais

Em 2009, não foram publicadas informações sobre 

queixas individuais que envolvessem o Brasil enviadas aos 

Comitês, que recebem tais denúncias e dos quais o Estado 

brasileiro faz parte. São eles: Comitê para Eliminação da 

Discriminação contra as Mulheres, Comitê para Abolição 

da Tortura, Comitê para os Direitos das Pessoas com 

AConteCeu em 2009:
Comitê para eliminação da Discriminação 
Racial envia dois Alertas Preventivos ao 
Brasil 
O Comitê enviou, em 28 de setembro de 2009, uma 

carta ao Brasil, recebendo com satisfação a notícia 

da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito 

da demarcação das terras indígenas Raposa Serra do 

Sol, processo que o Comitê vinha acompanhando, 

inclusive por meio do envio de comunicados. Na 

carta, o Comitê solicitou ao governo brasileiro 

que enviasse um registro atualizado da situação 

das terras indígenas e reforçou o pedido de envio 

de informações mais detalhadas, feito por carta 

em março de 2008. Não tendo recebido resposta, 

o Comitê enviou nova carta ao governo em 31 de 

maio de 2010, demonstrando pesar pela falta de 

resposta brasileira e preocupação com os novos 

desdobramentos nas terras, cuja situação foi 

considerada na 76ª sessão do Comitê, utilizando 

informações enviadas por ONGs. 

Deficiência, Comitê para Eliminação da Discriminação 

Racial e Comitê de Direitos Humanos. 

Alerta Preventivo (Early Warning) e Procedimento 

Urgente

O Comitê para Eliminação da Discriminação Racial possui 

dois procedimentos de ação preventiva: o Early-Warning, 

que consiste em um sistema de alerta rápido destinado a 

prevenir o agravamento de situações problemáticas em 

conflitos e o Procedimento Urgente, usado para responder 

a problemas que exigem atenção imediata, para evitar ou 

limitar a escalada e graves violações da Convenção.
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Notas - Capítulo 4

Relativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.1. 

Alguns Comitês de Tratados recebem petições individuais, que podem ser enviadas por organizações não-governamentais e pelas 2. 
próprias vítimas. Para saber mais, ver Working with the United Nations Human Rights Programme: a Handbook for Civil Society, 
disponível em <http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx>. Acesso em 30 de maio de 2010. 

“Adesão” é o ato pelo qual um Estado aceita a oferta ou a oportunidade de integrar um tratado que já foi negociado e 3. 
assinado por outros Estados. Tem o mesmo efeito legal do que a ratificação. A adesão normalmente ocorre quando o tratado 
já entrou em vigor. Fonte: http://actrav.itcilo.org/actrav-english/telearn/global/ilo/law/glossary.htm#accession. Acesso em 
13 de agosto de 2009. 

Situação até a data de fechamento deste Anuário.4. 

Em 17 de junho de 2002, o Brasil reconheceu a competência do Comitê para receber e examinar as queixas de violações dos 5. 
direitos humanos, tal como previsto nos termos do artigo 14 da Convenção.

Em 26 de junho de 2006, o Brasil reconheceu a competência do Comitê em relação aos artigos 21 e 22 da Convenção, que 6. 
assegura ao órgão o direito de considerar denúncias de indivíduos sob a jurisdição do país que assinou a Convenção e de 
entre os Estados Partes. 

Até a conclusão deste Anuário, o Brasil não havia estabelecido este mecanismo preventivo, com o qual se comprometeu 7. 
ao ratificar o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes.

O Comitê para Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimentos Forçados será estabelecido após a Convenção relativa 8. 
entrar em vigor. Para tal, é preciso que 20 Estados a ratifiquem.

Disponível em <http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>.  Acesso em 01 de junho de 2010.9. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Assembléia Geral. 10. Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos sobre Abolição da Pena de Morte, 16 dez. 1966, Res. 2200A (XXI). Disponível em <http://www2.ohchr.org/
english/law/ccpr-death.htm>. Acesso em 7 de junho de 2010.

Informações sobre a entrega dos próximos relatórios aos Comitês foram retiradas do documento de “Observações 11. 
Conclusivas” (Concluding Observations) que os Comitês publicam ao final da passagem do país por eles.

Informação fornecida diretamente pelo Comitê para Eliminação da Discriminação Racial.12. 

As Observações Conclusivas do Comitê para Abolição da Tortura não mencionaram as datas exatas para a entrega dos 13. 
próximos relatórios do Brasil, solicitam apenas que o país os entregue de acordo com a periodicidade prevista. Nesse caso, 
as datas para as entregas foram indicadas de acordo com a periodicidade prevista pela Convenção que criou o Comitê.

Disponível em <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.> Acesso em 02 de junho de 2010.14. 

Informações até a data de fechamento desse anuário em 13 de agosto de 2010.15. 

Vale ressaltar que os dois especialistas exercem seus mandatos de forma independente, não representando o Estado brasileiro.16. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Comitê para Abolição da Tortura. 17. List of issues prior to the submission of the 
second periodic report of Brazil, 06 jul. 2009, CAT/C/BRA/Q/2.  Disponível em <http://tb.ohchr.org/default.aspx?country=br>. 
Acesso em 26 de julho de 2010.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Assembléia Geral. 18. Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 10 dez. 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85. Disponível em http://www.
unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a94.html..  Acesso em 26 de julho de 2010.

______. Comitê para Abolição da Tortura. 19. Report on Brazil Produced by the Committee under Article 20 of the Convention and 
Reply from the Government of Brazil, 03 mar. 2009, CAT/C/39/2. Disponível em http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/
docs/AdvanceVersions/cat.c.39.2.doc.. Acesso em 7 de junho de 2010.

Em março de 2009, o Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade que existe a previsão constitucional de que o 20. 
Ministério Público (MP) tem poder investigatório. Mais informações sobre essa decisão podem ser encontradas em nota de 
imprensa do STF, disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=104441. Acesso em 3 
de agosto de 2010.

Esta é uma tradução literal, por isso consta o termo “crianças”. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, crianças 21. 
são aquelas que têm até 12 anos incompletos, e não estão sujeitas a medidas socioeducativas de privação de liberdade.

O anteprojeto de lei que prevê a criação um Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura ainda não foi encaminhado ao 22. 
Congresso Nacional. 
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Capítulo 5

Visita da 

Alta Comissária da ONU para os 
Direitos Humanos 

ao Brasil

Dentro do sistema ONU, o Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

(EACNUDH) é responsável pela coordenação dos diferentes 

mecanismos relacionados aos direitos humanos. 

Navanethem (Navi) Pillay, assumiu o comando do 

EACNUDH em julho de 2008. A Alta Comissária lidera o EACNUDH 

e os esforços da ONU para os direitos humanos. Suas 

atribuições incluem também a realização de visitas a países para 

avaliação de sua situação de direitos humanos.

Em 2009, ela e sua vice, Kyung-wha Kang, realizaram 13 visitas aos 

seguintes países: África do Sul, Bélgica, Brasil, Colômbia, Espanha, 

França, Índia, Indonésia, Irlanda, Nepal, Catar, Suécia e Suíça.
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Navi Pillay, Alta Comissária das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos, esteve no Brasil entre os dias 8 a 13 

de novembro de 2009. Durante sua visita, foi assinado 

um Memorando de Intenções para a Promoção da 

Cooperação Sul-Sul no Campo dos Direitos Humanos 

entre o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os 

Direitos Humanos (EACNUDH) e o governo brasileiro.

Todas as informações desse capítulo foram retiradas 

de comunicados de imprensa disponíveis nas páginas 

da internet do Alto Comissariado da ONU para os 

Direitos Humanos e do Centro de Informação das 

Nações Unidas1. Além disso, foram utilizadas algumas 

informações presentes na mídia brasileira, devidamente 

apontadas nas referências. 

Vale destacar que a agenda oficial da visita de Navi 

Pillay ao Brasil e o relatório elaborado após a visita 

foram solicitados ao Escritório do Alto Comissariado 

das Nações Unidas. No entanto, a equipe deste Anuário 

foi informada que esses documentos não são públicos.

5.1 Agenda da visita 

Em sua primeira visita ao Brasil como Alta Comissária, 

Navi Pillay esteve em Salvador, Rio de Janeiro e Brasília2. 

Sua agenda contou com encontros com autoridades 

federais e estaduais brasileiras e representantes de 

organizações da sociedade civil. 

A primeira cidade a ser visitada foi Salvador, onde 

a Alta Comissária visitou o Quilombo Jatimane nos 

arredores da capital baiana. Outras atividades oficiais 

compuseram sua agenda, como o encontro com o vice-

governador da Bahia, Edmundo Pereira Santos. Em 

sua passagem por Salvador, Pillay também realizou 

encontros com organizações da sociedade civil. 

Em seguida, no Rio de Janeiro, Pillay encontrou-se 

com o governador Sérgio Cabral e outras autoridades 

governamentais. Durante sua estada na cidade, visitou 

também a favela Dona Marta em companhia do 

Ministro-Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial Edson Santos e de outros integrantes 

do governo estadual. 

Durante sua passagem pelo Rio, Pillay reuniu-se com 

diversas organizações da sociedade civil. O encontro foi 

promovido pela ONG Justiça Global e teve a presença 

de mais de dez organizações da sociedade civil. 

Durante a reunião, as organizações demonstraram 

apreensão com relação a políticas que poderiam ser 

implementadas devido à escolha da cidade como 

sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Políticas de limpeza 

social, de retirada de pessoas vivendo nas ruas ou de 

remoção de comunidades inteiras foram algumas das 

preocupações levantadas pelos participantes. Além 

disso, foram discutidas a violência policial, as Unidades 

de Pacificação da Polícia (UPPs), a política municipal do 

“choque de ordem” e a questão prisional e outros temas. 

Ao final, foi entregue um documento à Alta Comissária, 

assinado pelas organizações, que compilava os pontos 

discutidos na reunião.

Já em Brasília, Pillay encontrou-se com o Presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, o Ministro das Relações Exteriores, 

o Embaixador Celso Amorim, o Ministro Paulo Vannuchi 

da Secretaria de Direitos Humanos e outros oficiais do 

governo. A Alta Comissária visitou ainda a Câmara dos 

Deputados, onde foi recebida por parlamentares da 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias e discursou 

na cerimônia de abertura do IV Seminário Nacional de 

Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. 

Ainda em Brasília, a Alta Comissária participou de 

um encontro com organizações da sociedade civil 

organizado pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos 

(INESC). A reunião contou com vinte organizações não-

governamentais e abordou questões como a violência 

policial, o sistema carcerário, tortura e execuções 

sumárias, além da situação dos defensores de direitos 

humanos no Brasil. O encontro também tratou de 

assuntos relacionados à discriminação e à situação das 

comunidades quilombolas e indígenas e outros.

5.2 Observações da Alta Comissária 
sobre a situação de direitos 
humanos no Brasil

A Alta Comissária Navi Pillay fez uma série de observações 

acerca de diversas questões de direitos humanos no 

Brasil. Antes mesmo de iniciar sua visita, Pillay realizou 

um pronunciamento a respeito de suas expectativas 

com a visita e da sua visão acerca da situação de 

direitos humanos no país3. Nesse pronunciamento, 

a Alta Comissária enfatizou a necessidade de o Brasil 

aproveitar a sua posição cada vez mais eminente no 

cenário internacional. Cabe lembrar que a visita de 
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Navi Pillay ocorreu algumas semanas após o anúncio 

da realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil.

 

A chefe do EACNUDH também afirmou o seu respeito 

pelas políticas de direitos humanos implantadas 

no Brasil nos últimos anos. Utilizou o exemplo de 

programas como o Fome Zero, o Bolsa Família e o 

ProUni. Lembrou, no entanto, dos desafios que o Brasil 

ainda enfrenta na garantia de direitos, especialmente 

no tocante à violência nas favelas e prisões e à 

discriminação contra mulheres, afrodescendentes e 

comunidades indígenas. 

Durante sua estadia no Brasil, várias foram as 

observações feitas pela Alta Comissária, presentes 

em um comunicado de imprensa publicado pelo 

EACNUDH4. A funcionária da ONU chamou atenção 

para a disparidade social em relação a indígenas e 

afrodescendentes e demais camadas da população. 

Segundo ela, essa camada vive em situação de pobreza 

e tem difícil acesso a serviços básicos e oportunidades 

de emprego. Apesar de o Brasil contar com uma 

legislação impressionante, nas palavras de Pillay, na 

questão dos direitos humanos, bem como políticas 

voltadas para o melhoria da situação sócio-econômica, 

“povos indígenas e afro-brasileiros ainda sofrem séria 

discriminação, injustiça e violência”5.

Especificamente sobre os povos indígenas, a Alta 

Comissária notou a ausência de representantes indígenas 

nos órgãos dos governos federal e estaduais, bem 

como os desafios na implementação de leis estaduais. 

Segundo a Alta Comissária, “os povos indígenas não 

têm sido beneficiados pelo progresso econômico 

do país, ficando pra trás devido à discriminação e 

à indiferença, expulsos de suas terras e vítimas de 

trabalhos forçados”6. 

Afro-brasileiros estariam em posição semelhante. 

Segundo Pillay, haveria poucos em posição de 

autoridade, notadamente no estado da Bahia, onde 

três quartos da população são afrodescendentes. Seria 

essa também a parte da população que mais sofre 

com a violência nas áreas urbanas e que apresenta um 

elevado número de detentos no sistema prisional. 

Sobre a violência nas cidades, a Alta Comissária apontou 

o uso excessivo da força por policiais. Segundo Pillay, 

o caminho para acabar com a violência é “ganhando 

a confiança das comunidades onde ela ocorre”7. 

Parabenizou a parceria, nos níveis federal e estaduais, 

diretamente com as comunidades atingidas pela 

violência. No entanto, afirmou que ainda há muito 

a fazer quanto a execuções extrajudiciais, tortura e 

tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. A Alta 

Comissária também demonstrou preocupação com 

os altos índices de homicídios dentro das prisões 

brasileiras, além dos relatos da prática disseminada 

de tortura e outros abusos. Mais uma vez, chamou 

atenção de Pillay o fato de a maioria dos indivíduos 

encarcerados serem afrodescendentes.  

Outros pontos aos quais a chefe do EACNUDH se ateve 

foram o alto grau de violência contra mulheres e a 

impunidade em que vivem muitos dos que participaram 

de atos de tortura na época da ditadura militar. Sobre 

este último ponto, sublinhou que o Brasil é o único país 

da América do Sul que não havia tomado providências 

quanto ao assunto, não existindo, portanto, medida 

que desestimule a tortura. 

Ao comentar sobre o papel da educação como medida 

para diminuir a pobreza e discriminação, observou a 

importância da aprovação da emenda constitucional 

nº59, que dispõe sobre o ensino obrigatório para 

crianças entre quatro e dezessete anos.

Por fim, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos que 

ocorrerão no Brasil, em 2014 e 2016 respectivamente, 

devem ser aproveitados, ainda segundo Pillay, para 

colocar fim ao ciclo vicioso de violência e discriminação 

que hoje existe no país. Sua esperança é de que 

investimentos sejam feitos em prol da desmarginalização 

dos mais pobres por meio da garantia de maior e 

melhor infra-estrutura. Como exemplo, foi indicado o 

alargamento das redes de transporte público, para que 

as camadas mais populares possam usufruir de seus 

benefícios mesmo após a realização dos Jogos. 

 

Ainda no Brasil, em discurso realizado IV Seminário 

Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos 

Humanos, Pillay lembrou a importância do trabalho que 

fora iniciado em 2004 com o lançamento do Programa 

Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. 

A Alta Comissária parabenizou o governo brasileiro pelo 

maior reconhecimento dado aos problemas enfrentados 

por defensores de direitos humanos, “nossos heróis de 

todo dia”8, segundo a Comissária. No entanto, foram 
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ressaltadas as dificuldades – que tomam proporções 

de risco de vida – presentes no trabalho desses agentes. 

Em sua opinião se, por um lado, a cooperação com a 

sociedade civil deve ser mantida; por outro, para que 

o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de 

Direitos Humanos atinja seu potencial, deve haver maior 

comprometimento do Estado. 

Seu discurso também demonstrou preocupação quanto 

à falta de recursos adequados para o cumprimento das 

atividades e quanto à deslegitimação do trabalho e dos 

próprios defensores dos direitos humanos. Contra tal 

situação, a importância do papel do governo e do Poder 

Judiciário foi novamente enfatizada. Para finalizar seu 

discurso, Pillay encorajou o diálogo entre seu Escritório 

e o governo brasileiro.

5.3 Memorando de Intenções para a 
Promoção da Cooperação Sul-Sul no 
Campo dos Direitos Humanos

No dia 12 de novembro de 2009, a Alta Comissária Navi 

Pillay e o Ministro de Relações Exteriores do Brasil, 

Embaixador Celso Amorim, assinaram o Memorando 

de Intenções de Promoção da Cooperação Sul-Sul no 

Campo dos Direitos Humanos. O documento estabelece 

uma parceria de três vias, entre o governo brasileiro, o 

Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos (EACNUDH) e demais países que 

solicitem cooperação no campo dos direitos humanos. 

Segundo a Alta Comissária, o memorando deve ser 

visto como inovador por permitir tanto que o Brasil 

compartilhe boas práticas na área de direitos humanos 

e que desenvolva, no contato com outros países, novas 

práticas para aplicar internamente9.

Seguem abaixo os parágrafos operativos do memorando10.

Memorando de Intenções entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos para a Promoção da Cooperação Sul-Sul 

no Campo dos Direitos Humanos - Brasília, 12 de 

novembro de 2009

O Governo da República Federativa do Brasil e o Escritório 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (EACDH) (doravante denominados “Partes”) (...) 

pactuam o seguinte: 

I. OBJETO 

1. O objeto do presente Memorando de Intenções é 

configurar a base para o estabelecimento de parcerias 

tripartites entre o Governo do Brasil, o EACDH e outros 

países, com o fim de fornecer aos últimos cooperação 

técnica para a implantação de recomendações emanadas 

dos mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas, 

inclusive do Mecanismo de Revisão Periódica Universal. 

2. Esta cooperação técnica deve ser guiada pelos princípios 

de igualdade entre as Partes, apoio mútuo, propriedade 

local e solidariedade entre as Nações. 

II. RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

1. O Governo do Brasil designa o Ministério das Relações 

Exteriores, através da Agência Brasileira para Cooperação, 

como ponto focal para as atividades de cooperação 

técnica a serem desenvolvidas na estrutura do presente 

Memorando de Intenções. 

2. O Governo da República Federativa do Brasil irá: 

a) indicar ao EACDH as áreas nas quais o Brasil está 

disposto a prover cooperação técnica; 

b) desenvolver, em parceria com os países solicitantes 

da cooperação brasileira (países para os quais as 

recomendações são dirigidas) e em consulta com o 

EACDH, uma pauta de projetos de cooperação técnica;

c) identificar, em consulta com outros países e o EACDH, 

instituições e indivíduos brasileiros com experiência no 

desenvolvimento, monitoramento e implantação de 

políticas e atividades de direitos humanos no Brasil, para 

participar de cooperação internacional; e 

d) assumir os custos da implantação dos projetos de 

cooperação técnica na extensão negociada com o EACDH 

e os países interessados, tais como aqueles relacionados 

à participação das instituições ou indivíduos brasileiros 

envolvidos, de conformidade com a legislação nacional e 

observados os recursos orçamentários disponíveis. 

3. O EACDH designa a Divisão de Operações de 

Campo e Cooperação Técnica como ponto focal para 

o desenvolvimento, coordenação e implantação das 

atividades a serem realizadas na estrutura deste 

Memorando de Intenções.

4. O EACDH irá: 

a) promover parcerias entre o Governo brasileiro, por 
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intermédio de sua Missão Permanente em Genebra, 

terceiros países que solicitarem cooperação técnica e 

outros parceiros conforme necessário, visando a implantar 

recomendações que sejam emanadas de mecanismos de 

direitos humanos das Nações Unidas; 

b) identificar, juntamente com o Governo brasileiro, 

políticas e práticas no Brasil que mereçam consideração 

para atividades de cooperação internacional para 

promover e proteger os direitos humanos;

c) realizar uma sessão de treinamento para servidores 

públicos do Governo brasileiro, representantes da 

sociedade civil e instituições ou indivíduos relevantes nos 

mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas, 

visando a aumentar a capacidade e o conhecimento 

dos envolvidos no desenvolvimento e implantação das 

atividades de cooperação técnica pactuadas. O EACDH 

cobrirá os custos de viagem associados à participação 

do pessoal do EACDH nas atividades de treinamento que 

serão realizadas no Brasil; e 

d) fornecer especialização, em consulta com o Governo 

brasileiro e com os outros países solicitantes, relativa às 

modalidades de implantação dos projetos de cooperação 

técnica. 

III. OPERAÇÃO 

Os projetos a serem implantados dentro da estrutura 

estabelecida pelo presente Memorando de Intenções 

serão desenvolvidos em conjunto entre o Brasil, o 

EACDH e os outros países. A extensão do envolvimento 

de cada Parte na implantação destes projetos será o 

objeto de instrumentos de cooperação técnica tripartites 

separados. Em geral, as propostas de projetos conterão, 

inter alia, uma descrição do contexto e da demanda por 

cooperação técnica, referência à(s) recomendação(ões) 

específica(s) cuja implantação deva ser apoiada através 

de cooperação técnica, descrição de objetivos específicos, 

entradas, saídas, cronogramas, requisitos técnicos e 

financeiros e as autoridades nacionais designadas, tanto 

no Brasil quanto nos países interessados, responsáveis 

pela implantação dos projetos. 

IV. DURAÇÃO 

O presente Memorando de Intenções entrará em vigor 

na data da sua assinatura e continuará vigente por 3 

anos, quando será automaticamente renovado por 

períodos sucessivos de 3 anos, a menos que uma das 

Partes manifeste, através de canais diplomáticos, com 

antecedência mínima de 90 dias, sua intenção de 

desconstituí-lo. Esta decisão não afetará a implantação 

de qualquer projeto ou atividade em andamento, a 

menos que as Partes pactuem de outra forma. 

5.4 Desdobramentos posteriores à 
visita da Alta Comissária

Após a sua visita ao Brasil, Navi Pillay se pronunciou 

publicamente em algumas oportunidades: (1) artigo de 

opinião publicado pelo jornal Folha de São Paulo em 

(28/02/2010), no qual tratou da necessidade de o Brasil 

lidar com os crimes cometidos por agentes do Estado 

durante a ditadura militar, e (2) entrevista ao jornal O 

Estado de São Paulo (01/05/2010), criticando a decisão 

do Supremo Tribunal Federal de não revisar a Lei de 

Anistia de 1979.  

No artigo de opinião, intitulado “Reconciliar-se com o 

passado”, Pillay abordou a questão da previsão por parte 

do Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3) da criação de uma Comissão de Verdade 

para investigar abusos e violações de direitos humanos 

durante o regime militar. Congratulando a iniciativa 

brasileira, a Alta Comissária reforçou a necessidade da 

investigação de tais abusos na consolidação de uma 

paz duradoura, relembrando a experiência das Nações 

Unidas com sociedades em transição para a democracia. 

Para que o Brasil consiga avançar no estabelecimento 

de um mecanismo efetivo de verdade e reconciliação, 

Pillay recomendou “planejamento cuidadoso e amplas 

consultas com atores nacionais relevantes”11. 

Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo 

(01/05/2010), concedida após a decisão do Supremo 

Tribunal Federal de manter a Lei de Anistia, Pillay 

criticou a posição do tribunal. Segundo ela, “essa 

decisão é muito ruim. Não queremos impunidade e 

sempre lutaremos contra leis que proíbem investigações 

e punições”12 . Além disso, a Alta Comissária, que 

participou do Tribunal Penal Internacional Ad Hoc 

para Ruanda13, mostrou-se surpresa com a decisão, 

afirmando que ela colocaria o Brasil na contramão de 

seus vizinhos latino-americanos cujas decisões têm sido 

exatamente no sentido de investigar violações ocorridas 

durante os regimes militares. 
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Capítulo 6

Ações da 

Conectas Direitos Humanos
e do 

Comitê Brasileiro de Direitos 
Humanos e Política Externa

Este capítulo apresenta as atividades realizadas pela Conectas 

Direitos Humanos em 2009 com relação ao sistema de 

direitos humanos da ONU. Além disso, serão apresentadas 

as ações do Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e 

Política Externa1, iniciativa que apóia institucionalmente 

este Anuário e da qual Conectas é membro-fundador. 
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6.1 Conectas Direitos Humanos

As informações abaixo se limitam às atividades do 

Projeto de Política Externa e Direitos Humanos, criado 

em 2005, para fortalecer a proteção internacional dos 

direitos humanos. 

O Projeto é baseado em duas constatações: 

1. Que alguns países do Sul Global (África, Ásia e 

América Latina), entre eles o Brasil, são hoje atores 

estratégicos no cenário internacional e que suas 

políticas externas devem ser mais respeitosas aos 

direitos humanos, transparentes e participativas, 

especialmente em âmbitos multilaterais como a 

Organização das Nações Unidas (ONU);  

2. Que as ONGs do Sul Global poderiam utilizar mais 

e melhor os sistemas regionais e internacionais de 

direitos humanos para aprimorar a situação desses 

direitos em seus países. 

Assim, o Projeto busca fortalecer a proteção internacional 

dos direitos humanos, por meio da troca de experiências e 

empoderamento das organizações da sociedade civil do Sul 

Global para que trabalhem com os mecanismos regionais 

e internacional de direitos humanos, especialmente com a 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

O Projeto também busca aumentar a transparência 

e participação social na política externa em direitos 

humanos do Brasil e outros países. É nesse contexto 

que se dá a elaboração e publicação deste Anuário. 

Na página da internet da Conectas (www.conectas.

org) estão disponíveis informações mais detalhadas 

sobre esse e outros projetos da instituição. Destaca-se 

a realização do IX Colóquio Internacional de Direitos 

Humanos sobre “Uma Avaliação do Sistema Global de 

Direitos Humanos sob a Perspectiva do Hemisfério Sul: 

Estratégias Comuns e Propostas de Reforma”.

CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS

a) Participação em sessões em Genebra

Em 2009, Conectas esteve presente em todas as sessões 

regulares do Conselho de Direitos Humanos (CDH) em 

Genebra:

 10ª sessão regular (março); 

  11ª sessão regular (junho); 

  12ª sessão regular (setembro).

Durante essas sessões, fazendo uso do seu status 

consultivo junto à ONU, Conectas realizou, diretamente 

ou em parceria com outras organizações, os seguintes 

pronunciamentos orais2  e atividades3: 

u  10ª sessão regular:

Pronunciamento sobre a situação de direitos •	

humanos no Zimbábue, elaborado em parceria 

com a organização Zimbabwe Human Rights 

Association (Zimbábue);

Pronunciamento conjunto com a organização •	

Forum Asia (Tailândia), acerca da situação de 

direitos humanos em Mianmar (Birmânia); 

Co-organização de evento paralelo, com a •	 Forum Asia 

(Tailândia), sobre a situação de direitos humanos na 

Birmânia, com o intuito de mobilizar as delegações 

para incluir o país nos debates formais; 

Pronunciamento antes da adoção do relatório •	

final da Revisão Periódica Universal (RPU) de Cabo 

Verde, elaborado em parceria com a Associação 

Cabo Verdiana de Mulheres Juristas (Cabo Verde); 

Reunião com a Missão Permanente do Brasil junto •	

à ONU e demais organismos internacionais em 

Genebra sobre posicionamentos a serem adotados 

pelo Brasil durante a sessão, incluindo abstenção 

com relação à resolução que tratava da situação 

dos direitos humanos na Coréia do Norte. 

u  11ª sessão regular:

Pronunciamento a respeito do direito à saúde, •	

especialmente do acesso a medicamentos e 

propriedade intelectual, elaborado em parceria 

com a ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar 

de AIDS). O pronunciamento foi feito após a 

apresentação do relatório de Anand Grover, Relator 

Especial sobre o Direito de Todos ao Desfrute do 

mais Alto Nível Possível de Saúde Física e Mental; 

Pronunciamento recebendo com satisfação as •	

recomendações feitas ao Brasil por Philip Alston, 

Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, 

Sumárias ou Arbitrárias, elaborado em conjunto 

com a organização Justiça Global (Brasil); 

Pronunciamento acerca da visita do então •	
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presidente do CDH ao Brasil, Embaixador Martin 

Uhomoibhi (Nigéria), lamentando a falta de 

previsibilidade da visita e pouco contato com a 

sociedade civil; 

Pronunciamentos realizados antes da adoção dos •	

relatórios finais da Revisão Periódica Universal 

da Nigéria (elaborado em parceria com a ONG 

nigeriana SERAC – Social and Economic Rights 

Action Center) e do México (elaborado em parceria 

com a Comision Mexicana de Defensa y Promocion 

de los Derechos Humanos); 

Divulgação de nota pública “O Brasil no Conselho •	

de Direitos Humanos da ONU: Necessidade de 

Mudança e Superação de Ambigüidades”, durante 

visita do Presidente Luis Inácio Lula da Silva (leia a 

nota pública na íntegra – anexo II).

u 12ª sessão regular:

Pronunciamento realizado em conjunto com uma •	

série de organizações de defesa dos direito indígenas 

brasileiras, após a apresentação do relatório de James 

Anaya, Relator Especial sobre a Situação dos Direitos 

Humanos e Liberdades Fundamentais dos Povos 

Indígenas, agradecendo sua visita e recomendações 

feitas ao Brasil e apontando desafios para a realização 

dos direitos fundamentais dos povos indígenas; 

Pronunciamento a respeito do golpe de Estado •	

ocorrido em Honduras, condenando as violações 

de direitos humanos ocorridas em decorrência do 

golpe e pedindo para que o Conselho agisse sobre a 

questão. Elaborado em conjunto com a organização 

argentina CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); 

Pronunciamento acerca dos direitos daqueles que •	

vivem com HIV-AIDS, especialmente no que toca o 

acesso aos medicamentos, muitas vezes prejudicado 

por questões de propriedade intelectual. Elaborado 

em conjunto com a ABIA (Associação Brasileira 

Interdisciplinar de AIDS); 

Pronunciamentos realizados antes da adoção dos •	

relatórios finais da Revisão Periódica Universal 

do Uruguai e do Chile. O primeiro foi elaborado 

em conjunto com seis organizações uruguaias e o 

segundo, em parceria com a ONG chilena Corporación 

Humanas; 

Organização do evento paralelo “•	 The Council at the 

cross-roads” em conjunto com outras dez organizações 

parceiras. 

b) Revisão Periódica Universal

Em 2009, Conectas se engajou na Revisão Periódica 

Universal (RPU) de diversos países onde trabalha com 

organizações parceiras.  Esse engajamento ocorreu 

em diversas fases do processo de revisão, incluindo a 

realização de treinamentos sobre o novo mecanismo 

para representantes da sociedade civil nos países a ser 

revisados, a elaboração de relatórios a serem enviados 

ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos 

e a incidência perante as delegações em Genebra antes 

e durante a sessão da RPU. 

u  Cursos sobre RPU

Em 2009, Conectas organizou e participou de cursos 

sobre a Revisão Periódica Universal (RPU) que 

envolveram organizações de 14 países da África e da 

América Latina:

Em parceria com a •	 African Women Millennium 

Initiative on Poverty (AWOMI), curso organizado 

em Lusaka, Zâmbia, reunindo organizações de 

Namíbia, Malauí, Suazilândia, Lesoto, Zâmbia, 

Zimbábue e Botsuana; 

Participação como facilitador e expositor em •	

cursos organizados em Angola, Cabo Verde, Quênia 

e Panamá; 

Capacitação virtual •	 (e-learning) para organizações 

de Bolívia, Nicarágua e El Salvador.  

u  Pronunciamentos e publicação

Conectas se pronunciou antes da adoção dos relatórios 

finais da RPU de Cabo Verde, Nigéria, Uruguai e Chile, 

como descrito na seção (a) deste capítulo. Vale ainda 

mencionar que o engajamento da Conectas na Revisão 

Periódica Universal do Brasil, em 2008, foi citado como 

estudo de caso no manual “Working with the United 

Nations Human Rights Programme: A Handbook for 

Civil Society”, publicado pelo Alto Comissariado para os 

Direitos Humanos da ONU em 20094. 

c) Relatores especiais

Além dos pronunciamentos orais após a apresentação 

de relatores especiais ao CDH (item a), em 2009, 

Conectas desenvoleu as atividades a seguir. 
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u  Consulta regional sobre direito à saúde

 

Em 2009, Conectas organizou, em parceria com a ABIA 

(Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS) e a SPW 

(Sexuality Policy Watch) uma reunião entre organizações 

da sociedade civil de países da América Latina e Anand 

Grover, Relator Especial sobre o Direito de todos ao 

Desfrute do mais Alto Nível Possível de Saúde Física e 

Mental. A reunião, que ocorreu em São Paulo, em março, 

abordou a questão da saúde da mulher, direitos sexuais 

e reprodutivos e as novas estratégias para garantir o 

acesso a medicamentos, principalmente ao tratamento 

de HIV/AIDS e de outras doenças infecciosas, e limitar o 

poder abusivo das multinacionais farmacêuticas.

u  Visita do Relator para Tortura ao Zimbábue 

(proibição)

Conectas mobilizou 24 organizações de 15 países para o 

envio de carta conjunta à ONU e ao governo do Zimbábue, 

lamentando o fato de Manfred Nowak, Relator Especial para 

Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes ter sido proibido de entrar no país. 

d) Encontro com o Presidente do Conselho de 

Direitos Humanos 

Conectas se reuniu com o presidente do CDH, o 

Embaixador da Nigéria, Martin Uhomoibhi, durante sua 

visita ao Brasil abril de 2009. Durante a reunião, Conectas 

apresentou dados sobre tortura, execuções sumárias e 

acesso à justiça. Além disso, Conectas lamentou a falta 

de previsibilidade da visita e pouco contato com a 

sociedade civil durante o tempo no Brasil. 

e) Encontro com a Alta Comissária da ONU para os 

Direitos Humanos 

Conectas se reuniu com a Alta Comissária, Navi Pillay, 

durante sua visita ao Brasil, em novembro de 2009. A 

organização apresentou à Alta Comissária as graves e 

sistemáticas violações de direitos humanos no sistema 

prisional do estado do Espírito Santo. Um relatório 

foi entregue à Alta Comissária, contendo da violência 

exercida contra os presos e pedindo que fossem 

cobradas atitutes contundentes do governo brasileiro. 

ENVIO DE OFÍCIOS E REQUERIMENTOS DE 

INFORMAÇÃO AO GOVERNO BRASILEIRO

Envio de ofício ao Ministério das Relações Exteriores •	

(MRE) do Brasil apoiando sua posição durante a 11ª 

sessão especial do Conselho de Direitos Humanos da 

ONU, sobre a Faixa de Gaza Ocupada, e solicitando 

esforço brasileiro para inclusão de uma série de 

pontos na resolução a ser debatida (janeiro);

Ofício enviado ao MRE e à Missão Permanente do •	

Brasil em Genebra solicitando que o Brasil abordasse 

o tema das violações ocorridas antes, durante e após 

o golpe de Estado em Honduras (setembro);

Ofício enviado à Missão Permanente do Brasil •	

em Genebra a respeito do projeto de resolução 

“The protection of  human rights in the context 

of  immunodeficiency vírus (HIV) and acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS)”, apresentado 

pelo Brasil no Conselho de Direitos Humanos da 

ONU, e as deficiências no processo de consulta com 

a sociedade civil brasileira acerca da iniciativa. Ofício 

enviado em parceria com a ABIA (Associação Brasileira 

Interdisciplinar de AIDS) em setembro de 2009;

Carta enviada ao MRE e Secretaria Especial de •	

Direitos Humanos a respeito de duas resoluções 

em debate no Conselho de Direitos Humanos da 

ONU: Aung San Suu Kyi e outros presos políticos em 

Mianmar (Birmânia) e sobre valores tradicionais 

no entendimento dos direitos humanos. A carta 

solicitava o apoio à primeira resolução e posição 

contrária à segunda (setembro).

PUBLICAÇÃO DE ARTIGO

“O Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU: a 

necessária superação de ambiguidades” – Camila Asano, 

Lucia Nader e Oscar Vilhena Vieira – publicado na revista 

Política Externa (vol. 18, nº 2 set/out/nov 2009)5. 

6.2 Comitê Brasileiro de Direitos 
Humanos e Política Externa

O Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política 

Externa tem como objetivo o fortalecimento da 

participação cidadã e do controle democrático da 

política externa do Estado brasileiro, visando à 

prevalência dos direitos humanos, conforme o artigo 

4º, inciso II, da Constituição Federal. 

O Comitê busca influenciar e monitorar os processos de 

tomada de decisão da política externa brasileira que 

possam gerar impactos na proteção e promoção dos 
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direitos humanos em âmbito nacional. Dessa maneira, 

o Comitê se dedica, entre outros, a acompanhar 

a negociação, ratificação e implementação de 

instrumentos regionais e internacionais. 

Seu papel também é acompanhar e influenciar o 

posicionamento brasileiro em instâncias multilaterais, 

assim como nas relações bilaterais que possam afetar 

os direitos humanos em outros países. 

O Comitê é composto por organizações não-

governamentais, como a Conectas Direitos Humanos, 

e entidades estatais. 

Outras informações sobre o Comitê, bem como as 

atividades apresentadas abaixo, estão disponíveis em 

www.dhpoliticaexterna.org.br. 

Em 2009, a Secretaria Executiva do Comitê Brasileiro de 

Direitos Humanos e Política Externa ficou a cargo do IDDH 

– Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos. 

ATIVIDADES EM 2009

Algumas das atividades descritas abaixo não se referem 

apenas, mas tem, de alguma forma, relação com a ONU 

e a política externa brasileira nesse âmbito. 

Reunião sobre relatório Periódico à ONU

Em abril, a convite da Secretaria de Direitos Humanos, 

representantes do Comitê participaram em reunião 

para apresentação, pelo governo, do segundo relatório 

periódico brasileiro ao Comitê da ONU sobre os Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais.

Seminários

Em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos •	

e Minorias da Câmara dos Deputados realizou em 

março o “Seminário sobre a Agenda do Brasil nos 

Sistemas Internacionais de Direitos Humanos” na 

Câmara dos Deputados, em Brasília6;

Em conjunto com a Procuradoria Federal dos •	

Direitos do Cidadão (PFDC) realizou em dezembro 

mesa redonda versando sobre “A Prevalência dos 

Direitos Humanos na Política Externa Brasileira: 

Desafios para Participação Cidadã e Controle 

Democrático”, em Brasília.

Pedidos de informação

Carta enviada à Secretaria de Direitos Humanos, •	

ao MRE brasileiro e à Missão Permanente do 

Brasil em Genebra a respeito das condições da 

visita do presidente do CDH, Martin Uhomoibhi, 

ao Brasil. A carta, enviada em maio, expressou 

descontentamento pelo fato da visita não ter 

sido amplamente divulgada e a falta de espaço 

oferecido às organizações da sociedade para se 

reunir com Uhomoibhi;

Envio de carta, em conjunto com a Plataforma •	

Dhesca Brasil (em dezembro), ao Departamento de 

Direitos Humanos e Temas Sociais do MRE brasileiro 

solicitando informações referentes ao processo de 

indicação do candidato do Governo Brasileiro ao 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

da ONU (dezembro).

Reuniões relativas ao Programa Nacional de Direitos 

Humanos – PNDH 3

Após ter participado, em dezembro de 2008, da XI 

Conferência Nacional de Direitos Humanos, o Comitê 

esteve presente em reuniões para debater o conteúdo da 

terceira edição do Programa Nacional de Direitos Humanos 

– PNDH 3, particularmente no que se refere às obrigações 

internacionais assumidas pelo Brasil e à prevalência dos 

direitos humanos em sua política externa. 

Envio de comunicados à ONU, por integrantes do 

Comitê 

Em 2009, entidades que compõem o Comitê enviaram 

uma série de comunicados aos relatores especiais 

denunciando casos de violações. Além disso, enviaram 

comunicados a diversos comitês de tratados, acerca de 

queixas individuais.

O GAJOP (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 

Populares) enviou, em 2009, comunicados aos 

seguintes relatores especiais: (a) Relator Especial sobre 

Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias; (b) 

Relator Especial sobre Tortura e outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes; (c) 

Relator Especial sobre as Formas Contemporâneas de 

Racismo, Xenofobia e outras Formas Relacionadas de 

Intolerância; (d) Relatora Especial sobre a situação dos 

Defensores de Direitos Humanos; (e) Relatora Especial 
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sobre a Independência de Juízes e Advogados; (f) 

Relator Especial sobre a situação dos Direitos Humanos 

e as Liberdades fundamentais dos Povos Indígenas. 

Além disso, enviou comunicados aos seguintes comitês 

de tratados: Comitê de Direitos Humanos, Comitê 

para Eliminação da Discriminação Racial, Comitê para 

Abolição da Tortura e Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais. 

Em seus comunicados, o GAJOP tratou do abuso da 

violência (por vezes letal) por parte dos policiais e da 

inadequação de seu treinamento em relação aos padrões 

internacionais de direitos humanos, da criminalização de 

líderes indígenas e de execuções sumárias envolvendo 

grupos de extermínio no nordeste brasileiro.

A Justiça Global também enviou uma série de 

comunicados em 2009, aos seguintes relatores especiais: 

(a) Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, 

Sumárias ou Arbitrárias; (b) Relator Especial sobre 

a Situação dos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais dos Povos Indígenas; (c) Relatora 

Especial sobre a Situação dos Defensores de Direitos 

Humanos; (d) Relatora Especial sobre a Independência 

de Juizes e Advogados; (e) Representante Especial do 

Secretário-Geral para a Questão dos Direitos Humanos 

e sua Relação com as Corporações Transnacionais e 

outros Empreendimentos Econômicos.

Nos comunicados que enviou, a Justiça Global 

chamou atenção para ataques realizados contra uma 

comunidade indígena no Maranhão; o impacto de 

ações realizadas pela Companhia Vale do Rio Doce nos 

estados de Minas Gerais e Maranhão; a criminalização 

de defensores de direitos humanos no estado do 

Pará e a suposta parcialidade da justiça do estado; a 

execução do defensor de direitos humanos e advogado 

pernambucano Manoel Mattos; o uso exagerado 

de violência policial em operações realizadas nas 

comunidades Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, no Rio de 

Janeiro; e o assassinato de um líder indígena e defensor 

de direitos humanos no estado de Pernambuco.
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Notas - Capítulo 6

Para saber mais sobre o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, ver “Apresentação” deste Anuário e acessar 1. 
<www.dhpolíticaexterna.org>. Acesso em 12 de agosto de 2009. 

Os vídeos de todas as intervenções aqui descritas estão disponíveis nos arquivos do webcast das 7ª, 8ª e 9ª sessões do CDH. 2. 
Disponível em <http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp>. Acesso em 8 de julho de 2010.

Lista não exaustiva, abarcando apenas as principais atividades. 3. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Working with 4. 
the United Nations Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society. Disponível em <http://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/NewCivilSocietyHandbook.aspx>. Acesso em 27 de julho de 2010. 

ASANO, Camila; NADER, Lucia; VIEIRA, Oscar V. O Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU: a necessária superação 5. 
de ambigüidades. Revista Política Externa, São Paulo, vol. 18, n. 2, set/out/nov. 2009.

Link para o aúdio do seminário disponível em <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.6. 
asp?txtCodigo=00013906>. Acesso em 2 de agosto de 2010.
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Governo brasileiro

Ministério das Relações Exteriores, Departamento 
de Direitos Humanos e Temas Sociais (DHS)
Esplanada dos Ministérios, bloco H

Palácio do Itamaraty, anexo II, sala 28 

CEP: 70 170-900, Brasília (DF), Brasil

Telefone: (55 61) 3411-6552

Fax: (55 61) 3411-9208

Responsável: Ministra Glaucia Silveira Gauch

dhs@itamaraty.gov.br

http://www.itamaraty.gov.br

 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH)
Setor Comercial Sul - B, Quadra 9, Lote C

Edifício Parque Cidade Corporate, torre “A”, 10º andar 

Brasília (DF), Brasil

Telefone: (55 61) 2025-3536 

Fax: (55 61) 2025-9414

Responsável: Ministro Paulo de Tarso Vannuchi

direitoshumanos@sedh.gov.br

http://www.direitoshumanos.gov.br

Delegação Permanente do Brasil na ONU em 
Genebra (DELBRASGEN)
Chemin Louis Dunant, 15, 6th floor, 1202 

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 332-5000 

Fax: (41 22) 910-0751

Responsável por direitos humanos: Embaixadora Maria 

Nazareth Farani Azevêdo

mission.brazil@delbrasgen.org

Delegação Permanente do Brasil na ONU em Nova 
Iorque (DELBRASONU)
747 Third Avenue, 9th floor, 10017-2803 

Nova Iorque, Estados Unidos

Telefone: (1 212) 372-2600

Fax: (1 212) 371-5716

Responsável: Embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti

delbrasonu@delbrasonu.org 

 http://www.un.int/brazil/

ONU – Organização das Nações Unidas

SEDES

Sede das Nações Unidas em Genebra
Unidade para Sociedade Civil 

Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos, Sala 153

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211 

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9220

Fax: (41 22) 917-0583

civilsocietyunit@ohchr.org

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx

Sede das Nações Unidas em Nova Iorque
Unidade de Relação com Sociedade Civil 

1 UN Plaza, room DC1-1106, 10017

Nova Iorque, Estados Unidos

Telefone: (1 212) 963-3125

Fax: (1 212) 963-8712

ngls@un.org

www.un-ngls.org

CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS E SEUS 
MECANISMOS

Conselho de Direitos Humanos
Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9309

Fax: (41 22) 917-9029

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

Revisão Periódica Universal
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9200

Fax: (41 22) 917-9010

civilsocietyunit@ohchr.org

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

ANExO I

Lista de contatos
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Divisão de Procedimentos Especiais 
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211

Genebra, Suíça

Telefone (41 22) 917-9361

Fax : (41 22) 917 9006

SPDInfo@ohchr.org

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm

COMITÊS DE TRATADOS*

Comitê para Abolição da Tortura
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9102

Fax: (41 22) 917-9008

Contato: João Nataf (jnataf@ohchr.org)

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm

Comitê para os Direitos da Criança
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211 

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9197

Fax: (41 22) 917-9059

Contato: Christine Evans (cevans@ohchr.org)

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211 

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9154

Fax: (41 22) 917-9022

Contatos: Susan Mathews (smathews@ohchr.org) e Maja 

Andrijasevic-Boko (mandrijasevic-boko@ohchr.org)

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

Comitê de Direitos Humanos
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211 

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9029

Fax: (41 22) 917-9395

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/

* Os contatos pessoais nos Comitês de Tratados da ONU estão sujeitos à alteração.

Comitê para os Direitos das Pessoas com 
Deficiência
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211

Genebra, Suíça

Fax: (41 22) 917-909

Contato: Safak Pavek (spavek@ohchr.org)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.

aspx

Comitê para os Direitos dos Trabalhadores 
Migrantes
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9214

Fax: (41 22) 917-9011

Contato: Ulrik Halsteen (uhasteen@ohchr.org)

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

Comitê para Eliminação da Discriminação contra as 
Mulheres
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211

Genebra, Suíça

Fax: (41 22) 917-9029

cedaw@ohchr.org

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm

Comitê para Eliminação da Discriminação Racial
Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos

Palais des Nations, 8-14, Avenue de la Paix, 1211 

Genebra, Suíça

Telefone: (41 22) 917-9193

Fax: (41 22) 917-9008

Contato: Gabriella Habtom (ghabtom@ohchr.org)

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm
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ANExO II

Nota pública da Conectas Direitos Humanos 
sobre visita do Presidente Lula ao Conselho 

de Direitos Humanos da ONU

CONECTAS DIREITOS HUMANOS

Documento Público/ 15 de junho de 2009

O BRASIL NO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU: 

NECESSIDADE DE MUDANÇA E DE SUPERAÇÃO DE AMBIGUIDADES

A visita do Presidente Lula ao Conselho de Direitos Humanos da ONU é uma oportunidade 

para que o Brasil, pela sua tradição de defesa de direitos humanos e pela posição privilegiada de diálogo 

com os países desenvolvidos e em desenvolvimento, reveja alguns de seus posicionamentos e estratégias 

no intuito de contribuir para que o Conselho não tenha seu mandato desvirtuado. 

Na manhã dessa segunda-feira, o presidente Lula fez um pronunciamento no Conselho de Direitos Humanos (CDH) da ONU em 

Genebra, Suíça. Sua participação, que recebe destaque na agenda da 11ª sessão do órgão, foi aguardada com grande expectativa por 

delegações governamentais e organizações da sociedade civil. 

A presença de Lula no CDH valoriza o órgão em um momento em que há um crescente temor que disputas políticas estejam 

ameaçando a preservação de seu mandato de promoção e proteção dos direitos humanos, como previsto pela resolução 60/251, da 

Assembléia Geral da ONU, que o criou. O Brasil é membro do Conselho desde sua criação, em 2006, em substituição à desacreditada 

Comissão de Direitos Humanos. Se por um lado promoveu consideráveis avanços no estabelecimento de standards de direitos 

humanos, por outro, o Conselho tem rotineiramente aprovado resoluções fracas, minadas por impasses diplomáticos, entre países 

do norte e do sul, e que deixam a proteção das vítimas de violações e abusos de direitos humanos em segundo plano. 

Conectas acredita que a ausência de oposição do Brasil, ou até mesmo sua conivência frente a esse desvio de propósito do 

Conselho, é preocupante.

Imperativo reconhecer que o governo brasileiro tem desempenhado um papel cada vez mais relevante em importantes temas da 

agenda de desenvolvimento no âmbito internacional, como é o caso do direito à saúde e acesso a medicamentos. Neste tema, tem 

assumido postura de vanguarda em diversos foros internacionais, como na Organização Mundial da Saúde (OMS), na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI). O compromisso internacional do Brasil 

com os direitos econômicos, sociais e culturais também ocorre no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Seja ainda 

no campo da saúde, com o patrocínio de resoluções relacionadas aos direitos humanos, HIV/AIDS, malária, tuberculosis e acesso 

a medicamentos; como também do combate à discriminação, ao defender a incompatibilidade entre racismo e democracia, entre 

outros. Destaca-se, ainda, a postura ativa do Brasil em relação ao impacto da crise financeira mundial sobre o desfrute universal dos 

direitos humanos. Num escopo mais amplo, o Brasil também foi protagonista da aprovação de uma resolução que estabelece metas 

de direitos humanos a serem cumpridas por todos os países. 
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A atuação do Brasil no Conselho, no entanto, tem sido marcada por ambigüidades, especialmente quando se refere a casos 

de graves e persistentes abusos aos direitos humanos em países específicos. Os recentes casos da Coréia do Norte e Sri Lanka 

exemplificam tal paradoxo.

O governo norte-coreano sistematicamente viola os mais básicos direitos humanos dos seus cidadãos. Suas técnicas de repressão 

incluem campos de concentração, tortura a dissidentes políticos e severa restrição das liberdades. Tradicionalmente o Brasil condenava 

tais violações, tanto na Assembléia Geral, quanto no Conselho de Direitos Humanos da ONU. No entanto, em 2008, mudou de posição 

na Assembléia Geral, passando a se abster e, em 2009, fez o mesmo no Conselho de Direitos Humanos.  A mudança de voto foi alvo 

de severas críticas vindas de organizações de direitos humanos e da mídia brasileira e internacional. 

Para justificar tais abstenções, o governo brasileiro recorreu a um argumento que tem sido frequente no Conselho: a 

necessidade de cooperação e não de constrangimento internacional. Tem-se aqui um falso dilema: a exposição dos fatos 

e sua eventual configuração como violação de direitos humanos é um imperativo legal e moral. Mais do que isso, é um 

pré-requisito para que se constitua qualquer proposta de cooperação. Só há sentido em se cooperar quando se admite a 

violação, as responsabilidades do Estado e a necessidade de mudança. A falta de reação firme da comunidade internacional pode ser 

perigosamente entendida como carta branca às ditaduras de hoje e, por que não, do futuro, para que continuem a violar direitos na 

persecução de seus perversos objetivos. No caso da Coréia do Norte, soma-se o fato de que não houve nenhum avanço recente em 

relação aos direitos humanos e que a ditadura de Kim Jong-il não tem cooperado internacionalmente no campo político e militar.

Posição similar foi adotada pelo Brasil em relação ao Sri Lanka. Há menos de um mês, o Conselho convocou uma sessão especial 

para tratar das violações de direitos humanos ocorridas durante o conflito armado no país. O Brasil aliou-se a um grupo de países, 

na aprovação de uma resolução inconsistente - que não reconhecia explicita e diretamente as violações ocorridas, não tratava das 

obrigações do governo cingalês, nem previa mecanismos de acompanhamento pelo Conselho de Direitos Humanos. Durante o 

processo de negociação, o Brasil empenhou-se em inserir alguns elementos positivos na resolução, mas que, mesmo assim, não a 

tornaram satisfatória. Mesmo diante de um texto final insatisfatório, o Brasil manteve seu apoio à resolução e, ainda se absteve, em 

relação a emendas que visavam a fortalecer o texto. Vale ressaltar que a resolução aprovada trazia em seu preâmbulo o princípio de 

não-interferência em assuntos domésticos, princípio esse há muito tempo ultrapassado na gramática do direito internacional e do 

multilateralismo. Um retrocesso de pelo menos sessenta anos.

A necessidade de apoio regional tem sido outro argumento utilizado de forma recorrente na definição dos votos do Brasil 

no Conselho. Não há dúvidas que o apoio regional é fundamental para a implementação de resoluções da ONU e mudanças 

efetivas em nível nacional. Mas submeter-se sempre ao consenso regional pode, em muitas circunstâncias, significar 

conivência com violações e injunções políticas que negligenciam os direitos humanos. 

Durante os próximos dias o Brasil terá um importante desafio: o Conselho de Direitos Humanos deverá decidir se renova o mandato 

do especialista independente da ONU para supervisionar a situação dos direitos humanos no Sudão. O governo brasileiro, em ocasiões 

passadas, alegando necessidade de cooperação e do apoio regional, apoiou resoluções fracas e descompromissadas com as vítimas 

no Sudão, sobretudo aquelas que sofrem da crise humanitária em Darfur. Na próxima semana o Brasil poderá reverter essa tendência 

e demonstrar uma liderança real e compromissada com milhares de vítimas, independentemente de outros interesses. 

O Conselho de Direitos Humanos da ONU não é nem deve se tornar um órgão de solução de controvérsias políticas. Não tem o 

objetivo de redefinir a geopolítica mundial. O mandato do Conselho é promover o respeito universal e a proteção aos direitos 

humanos e liberdades fundamentais de todos, sem distinção de qualquer tipo e de maneira justa e igualitária (resolução A/

RES/60/251). É uma esperança de garantia de direitos, sobretudo para as muitas vítimas que não podem contar com seu próprio 

Estado na preservação da dignidade humana. 

Em face à visita do Presidente da República, torna-se oportuna uma reflexão sobre a atuação do Brasil neste foro e, de forma mais ampla, 

sobre a conformidade da política externa brasileira à prevalência dos direitos humanos, como determina o art.4º, II, de nossa Constituição.
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