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Apresentação

Caras leitoras e caros leitores,

Apresentamos a publicação “Direitos Humanos: o Brasil na ONU”, agora em sua quarta edição. Esse anuário busca dar 

visibilidade à atuação do Brasil no sistema de direitos humanos na Organização das Nações Unidas (ONU), concentrando-

se em três órgãos ou conjunto de órgãos principais: Assembleia Geral, Conselho de Direitos Humanos e Comitês de 

Tratados. Esta edição cobre o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2011.

O Brasil é um dos membros-fundadores da ONU e ocupa um papel cada vez mais importante no cenário internacional, 

inclusive nos âmbitos de direitos humanos. O protagonismo do País deve ser acompanhado de uma contribuição 

consistente e ativa à proteção e promoção internacional dos diretos humanos, a fim de torná-las mais efetiva e eficaz.

É fundamental lembrar que os direitos humanos devem ter prevalência nas relações internacionais do país, em 

conformidade com o artigo 4º, inciso II, da Constituição Federal. Essa prevalência estabelece um imperativo de ordem 

jurídico-moral à condução dessas relações e se traduz, inclusive, por meio da obrigação brasileira em fortalecer o 

sistema de direitos humanos da Organização das Nações Unidas.

Nesse contexto, é importante saber: quais são os principais temas introduzidos pelo Brasil nos debates do Conselho de 

Direitos Humanos e da Assembleia Geral? Qual a postura do país perante as recomendações feitas pelos especialistas 

do sistema? Quais os temas mais levantados em seus comentários, perguntas e recomendações a outros países no 

mecanismo da Revisão Periódica Universal?

Essas informações são necessárias para entender, compreender, analisar e mesmo criticar – quando preciso – a atuação 

internacional brasileira; e elas só podem ser obtidas com a transparência e o acesso devidos. Sem essas condições, não 

é possível analisar o impacto das ações brasileiras na realização dos direitos humanos em outros países e da ONU na 

efetivação desses direitos no Brasil. 

As questões acima procuram ser esclarecidas nessa publicação periódica, não deixando de acompanhar, ainda, 

acontecimentos específicos de um determinado ano. 

Não apenas o país tem mudado sua política externa, mas a própria sociedade alterou a maneira como percebe e 

se aproxima dessa política. A participação e o controle do Poder Legislativo e, eventualmente, do Poder Judiciário 

contribuem nessas duas mudanças – embora ela continue sendo de competência primária do Poder Executivo. Também 

as organizações da sociedade civil aumentaram seu engajamento, buscando monitorar e influenciar as posições do 

governo e aumentar seu engajamento com o sistema ONU de direitos humanos. 

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 2010/11, é resultado de pesquisas desenvolvidas pela Conectas 

Direitos Humanos. 

Como nas edições anteriores, seu conteúdo trata da atuação brasileira e da sua relação com os seguintes órgãos da 

ONU: Assembleia Geral (Terceira Comissão e Plenária), Conselho de Direitos Humanos e 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.

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. 

Agradecimentos

Ao Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, agradecemos o apoio institucional. 

Conectas gostaria de agradecer o apoio dos seus financiadores que contribuíram para a presente publicação: Ford 

Foundation, International Development Research Center – IDRC, Oak Foundation, Open Society Foundations e Sigrid 

Rausing Trust.



1312

Sumário executivo

Direitos humanos: O Brasil na ONU em 2010/2011 ................................................................... 15

Capítulo 1 
A ONU e os Direitos Humanos ........................................................................................................... 25

1.1 O Direito Internacional dos Direitos Humanos .............................................................................. 26

1.2 O Sistema Internacional de Direitos Humanos ............................................................................. 26

SISTEMA EXTRA-CONVENCIONAL

Capítulo 2 
O Brasil na Assembléia Geral da ONU  ........................................................................................... 33

2.1 Discurso do Brasil na abertura da Assembleia Geral ................................................................... 34

2.2 Posições do Brasil em 2010 e 2011 ............................................................................................... 34

â Tabela de votos do Brasil na AG .................................................................................................. 45

Í n d i c e

SISTEMA EXTRA-CONVENCIONAL

Capítulo 3 
O Brasil no Conselho de Direitos Humanos ................................................................................. 75

3.1 Discurso do Brasil no Segmento de Alto Nível .............................................................................  76

3.2 Posições do Brasil em 2010 e 2011 ............................................................................................... 76

â Tabela de votos do Brasil na AG .................................................................................................. 85

3.3 O Brasil e os relatores especiais ................................................................................................. 110

3.4 O Brasil nos outros mecanismos do CDH .................................................................................... 123

3.5 Atuação do Brasil na Revisão Periódica Universal de outros paíse ............................................ 124

SISTEMA CONVENCIONAL

Capítulo 4

O Brasil dos Comitês de Monitoramento de Tratados ........................................................... 163

4.1 Ratificações das Convenções de Direitos Humanos pelo Brasil ................................................. 164

4.2 Envio de relatórios pelo Brasil aos Comitês de Tratados ........................................................... 166 

4.3 Passagem do Brasil pelos Comitês de Tratados ......................................................................... 168

4.4 Comunicações sobre casos e situações enviadas ao Brasil ........................................................ 168



15

Sumário Executivo

Direitos Humanos:  

O Brasil na ONU em 2010/2011

Este Anuário se debruça sobre a atuação do Brasil nos 

principais foros de direitos humanos da ONU entre janeiro de 

2010 e dezembro de 2011. Um espectro da política externa 

brasileira é analisado a partir do desempenho brasileiro na 

Assembleia Geral (AG), no Conselho de Direitos Humanos 

(CDH) e nos Comitês de monitoramento dos Tratados, por 

meio, principalmente, dos votos, dos discursos, da relação 

com os mecanismos especiais e da incorporação da normativa 

internacional pelo Brasil. Os pontos indicados no Sumário 

Executivo serão descritos de forma mais detalhada ao longo 

desta publicação.

O principal objetivo desta publicação e de suas edições 

anteriores é contribuir para que a sociedade civil, 

principalmente organizações de direitos humanos, possa 

monitorar e influenciar a política externa do Brasil em direitos 

humanos no âmbito das Nações Unidas. É imperativo que a 

formulação e a implementação da política externa sejam cada 

vez mais transparentes, participativas e que se pautem pelo 

princípio constitucional de prevalência dos direitos humanos 

nas relações internacionais do País.  
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O BRASIL NA ASSEMBLEIA GERAL

Discursos de abertura

A abertura da 65ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2010, contou com a presença do então ministro 

das Relações Exteriores, Celso Amorim. O discurso1 abordou vários pontos da diplomacia brasileira ao longo dos dois 

mandatos do governo Lula. Foram destacadas mudanças ocorridas no Brasil durante o período. 

Já em seu discurso inaugural na 66ª sessão da AG em setembro de 2011, a presidente Dilma Rousseff abordou com 

ênfase a crise econômica mundial e seus efeitos, os desdobramentos da primavera árabe, a necessidade de reforma do 

Conselho de Segurança e as possibilidades de ação global em relação à mudança climática. Foi dada especial atenção 

à condição das mulheres, das quais se considerou interlocutora privilegiada.2 Em sua fala, a presidente reforçou a 

necessidade de cooperação aprofundada entre os países para superar a crise econômica, em um marco de redefinição 

das relações entre países emergentes e países desenvolvidos. Lembrou a responsabilidade de todos os governantes de 

tomar medidas para aliviar o desemprego e outras consequências da crise e apontou o controle de gastos do governo 

aliado a uma política de desenvolvimento e redistribuição de renda como estratégias importantes para esse fim.

Votos do Brasil 

Nesta seção serão apresentadas as posições do Brasil na Terceira Comissão (TC) e na Plenária da Assembleia Geral 

da ONU, em 2010 e 2011, com relação às propostas de resoluções, emendas e moções submetidas ao processo de 

aprovação nestes âmbitos.  

Em 2010

O Brasil na Assembleia Geral da ONU em 2010 65ª Sessão

Iniciativas e copatrocínios do Brasil Votos do Brasil na Terceira Comissão
(59 propostas consideradas)

Votos do Brasil na Plenária
(55 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

0 29
(resoluções)

39
(resoluções)

12
(resoluções)

4
(emendas)

4 
 resoluções)

39
(resoluções)

13
(resoluções))

0 3
(resoluções)

•	 O Brasil se absteve nas votações de resoluções sobre Combate à difamação de religiões; Situação dos direitos humanos 

na República Islâmica do Irã; Situação dos direitos humanos em Mianmar/Birmânia e na resolução que adotou o 

Relatório do Conselho de Direitos Humanos.

•	 O Brasil não foi o principal patrocinador de nenhuma resolução em 2010 no âmbito da Terceira Comissão.

•	 O Brasil votou contra três Emendas apresentadas na Terceira Comissão sobre a resolução “Moratória do uso da pena de 

morte” e contra a Emenda apresentada na Terceira Comissão à resolução “Execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias”.

1 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Discurso no Debate Geral da 65ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas – Nova York, 

23/09/2010. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/discurso-do-ministro-celso-amorim-na-abertura-

do-debate-geral-da-65a-sessao-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-2013-nova-york-23-de-setembro-de-2010>. Acesso em: 11 de abril de 2011.

2 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Discurso no Debate Geral da 66ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas – Nova York, 

21/09/2011. Disponível em <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outras-comunicacoes/presidente-

da-republica-federativa-do-brasil/discurso-na-abertura-do-debate-geral-da-66a-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-nova-york-eua-21-de-

setembro-de-2011-1>. Acesso em 11 de abril de 2012.
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Em 2011

O Brasil na Assembleia Geral da ONU em 2011 66ª Sessão

Iniciativas e copatrocínios do Brasil Votos do Brasil na Terceira Comissão
(59 propostas consideradas)

Votos do Brasil na Plenária
(55 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)

33
(resoluções) 51 (resoluções)

14 
(13 resoluções e

1 emenda)

2
 (emendas)

4
(2 resoluções,

1 emenda e
1 moção)

52
(resoluções)

13
(resoluções)

0 2 
(resoluções)

•	 O Brasil introduziu duas resoluções, uma sobre o Décimo aniversário do Ano Internacional do Voluntariado e outra 

sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down.

 

•	 O Brasil se absteve nas votações de resoluções sobre Situação dos direitos humanos na República Islâmica do Irã e 

Situação dos direitos humanos em Mianmar/Birmânia. Absteve-se também diante da moção apresentada na Terceira 

Comissão sobre a resolução “Situação dos direitos humanos na República Árabe Síria” e de Emenda apresentada na 

Terceira Comissão sobre a resolução “Fortalecimento do papel das Nações Unidas no aprimoramento de eleições 

periódicas e genuínas e na promoção da democratização”.

•	 O Brasil votou contra duas emendas apresentadas na Terceira Comissão sobre a resolução “Direitos da criança”.
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O BRASIL NO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS

Discursos de abertura no CDH

Em março de 2010, durante a 13ª sessão do Conselho, o então ministro de direitos humanos Paulo Vannuchi discursou 

pelo Brasil. Visto que começaria o último ano do governo Lula, o ex-ministro elaborou um balanço dos desenvolvimentos 

em direitos humanos nos oito anos de gestão. O ex-ministro comentou sobre o III Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3) – incluindo as polêmicas a ele relacionadas; o Bolsa Família; e a importância dos esportes para a 

promoção dos direitos humanos, citando a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

No discurso de 2011, a ministra Maria do Rosário Nunes, sucessora do ministro Vannuchi, reforçou o compromisso 

brasileiro de 60 (59 resoluções e 1 pronunciamento).3 Apresentou um panorama dos principais avanços e desafios que 

o país tem encontrado no âmbito dos direitos humanos: o combate à pobreza; a promoção dos direitos das crianças 

e da igualdade de gênero; o combate à homofobia; a proteção dos povos indígenas e quilombolas; e as condições do 

sistema prisional e de segurança pública.

Votos do Brasil

 

Nesta seção serão apresentadas as posições do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2010 e 2011, com 

relação às propostas de resoluções, emendas, moções e decisões submetidas ao processo de aprovação nas sessões 

regulares e especiais. 

O Brasil no Conselho de Direitos Humanos em 2010
13ª, 14ª e 15ª Sessões Regulares

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas

Adesões ao 
consenso Votos a favor Votos 

Contra Abstenções

3
(2 resoluções e 

1 decisão)

31
(1 decisão e 30 

resoluções)

60
(59 resoluções e 1 
pronunciamento) 4

19 
(18 resoluções e 

1 emenda)

2
( 1 moção e 1 

emenda)

1
(resolução)

O Brasil no Conselho de Direitos Humanos em 2010
13ª, 14ª e 15ª Sessões Especiais

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas

Adesões ao 
consenso Votos a favor Votos 

Contra Abstenções

1
(resolução) 0 2

(resoluções) 0 0 0

Em 2010

O Brasil deixou de ser membro do CDH em junho de 2011, por isso foram incluídas apenas sessões em que o 

país foi parte votante neste ano.

•	 O Brasil foi o principal patrocinador da sessão especial sobre apoio do CDH ao processo de recuperação do Haiti 

após o terremoto de 2010.

•	 As três resoluções introduzidas pelo Brasil são intituladas Tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças; 

Direito de todos ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental e Um mundo dos esportes livre de 

racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias relacionadas.

•	 A Única abstenção do Brasil foi diante da resolução sobre Combate à difamação de religiões.

•	 O Brasil votou contra moção para adiamento do debate da Resolução “Mortalidade e morbidade maternas evitáveis 

e direitos humanos: acompanhamento da resolução 11/8 do Conselho” e Emenda à Resolução “Direito de todos ao 

desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental”.

3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. Statement by her Excellency, Ms. Maria do Rosário Nunes, Minister 

for the Secretariat for Human Rights, 28 feb 2011. Disponível em <http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/16thSession/

OralStatements/280211/Tab1/HLS-Brazil.pdf>. Acesso em 30 de março de 2012. 

4  Presidente do Conselho realizou três pronunciamentos, um na 13ª sessão e outros dois na 15ª, os quais estão presentes nas respectivas tabelas. 

Contudo, eles não foram contabilizados nas posições do Brasil na tabela síntese, uma vez que não foram “adotados”. Disponíveis em <http://

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/>. Acesso em 15 de julho de 2011.

Em 2011

O Brasil no Conselho de Direitos Humanos em 2010
15ª e 16ª Sessões Especiais

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas

Adesões ao 
consenso Votos a favor Votos 

Contra Abstenções

1
(resolução)

18
(1 decisão e 17 

resoluções)

49
(8 decisões e 41 

resoluções)

18
(17 resoluções e 

1 decisão)
0 1

(resolução)

•	 As três resoluções introduzidas pelo Brasil foram: A proteção dos direitos humanos no contexto do HIV e da AIDS; 

Direito de todos ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental no contexto do desenvolvimento e 

acesso a medicamentos e Direitos humanos, Orientação Sexual e Identidade Sexual.

•	 O Brasil se absteve diante da resolução Promovendo direitos humanos e liberdades fundamentais por meio de 

uma melhor compreensão dos valores tradicionais da humanidade.

O Brasil no Conselho de Direitos Humanos em 2011
16ª e 17ª Sessões Regulares

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas

Adesões ao 
consenso Votos a favor Votos 

Contra Abstenções

3
(3 resoluções)

18
(1 decisão e 17 

resoluções)

49
(8 decisões e 41 

resoluções)

18
(17 resoluções e 

1 decisão)
0 1

(resolução)
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O BRASIL E OS RELATORES ESPECIAIS DO CDH

Visitas ao Brasil

A Relatora Especial sobre Formas Contemporâneas de Escravidão, incluindo suas Causas e Consequências, Gulnara 

Shahinian, visitou o Brasil em maio de 2010, apresentando seu relatório em agosto do mesmo ano na 15ª Sessão do 

Conselho de Direitos Humanos. Essa foi a primeira visita desta relatoria ao Brasil. A relatora visitou as cidades de São 

Paulo (SP), Cuiabá (MT), Imperatriz (MA) e Açailândia (MA), onde formulou uma visão das vítimas, por meio de consultas, 

entrevistas pessoais e fóruns de discussão aberta. 

Também nesse ano, o Relator Especial sobre Direito à Alimentação, Olivier De Schutter, apresentou formalmente, 

durante a 13ª sessão do Conselho, o relatório a respeito da visita que fez ao Brasil em outubro de 2009.

No final de 2010, a Especialista Independente no Campo dos Direitos Culturais, Farida Shaheed, fez sua primeira 

missão ao Brasil e esteve em Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Dourados e Campo Grande 

(ambas no MS). 

Denúncias de violações no Brasil

Além da possibilidade de realizarem visitas a países durante seu mandato, os relatores especiais também têm atribuição 

de recebeu denúncias e dialogar com os governos onde as violações teriam ocorrido. Entre janeiro de 2010 e dezembro 

de 2011, sete relatores especiais apresentaram relatórios contendo denúncias recebidas de violações no Brasil. São 

eles: relatores especiais sobre moradia adequada, defensores de direitos humanos, liberdade de opinião e expressão, 

povos indígenas, execuções extrajudiciais, direito à saúde e tortura.

Brasileiras nas relatorias especiais

A brasileira Raquel Rolnik teve seu mandato renovado em 2010, continuando sua atuação como Relatora Especial 

da ONU sobre Moradia Adequada como Componente do Direito a uma Condição de Vida Adequada e para Não-

Discriminação nesse Contexto. Da mesma forma, a brasileira Gabriela Knaul, nomeada em 2009, também teve seu 

mandato renovado em 2011 como Relatora Especial da ONU sobre a Independência de Juízes e Advogados. Vale 

destacar que, apesar de serem brasileiras, as relatoras especiais exercem seu mandato de maneira independente e 

autônoma, e não representam o governo brasileiro.

BRASIL E REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL (RPU)

O Brasil passou pela primeira vez pelo crivo da RPU no ano de 2008 e foi revisado novamente em 2012. Em 2010 e 2011, 

o Brasil atuou nas revisões de diversos países que passaram pelo mecanismo.

É possível identificar nas recomendações brasileiras feitas em 2010 e 2011 a recorrência de determinados temas e 

questões. Em 2010, de modo geral, o Brasil recomenda assinatura, ratificação e/ou adesão aos principais instrumentos 

internacionais de direitos humanos, extensão de convite aberto a todos os relatores especiais e aplicação de moratória à 

pena de morte (para aboli-la), o combate à desigualdade de gênero e à discriminação contra as mulheres, entre outros. 

Ademais, várias recomendações brasileiras fazem menção às iniciativas do país no Conselho e na Assembleia Geral. 

Como patrocinou a resolução A/HRC/RES/9/12, sobre metas voluntárias de direitos humanos, o Brasil recomenda aos 

países que busquem alcançar tais metas, em observância à resolução adotada. Outra iniciativa brasileira muito citada 

é a das Diretrizes da ONU sobre Cuidados Alternativos para Crianças Privadas de Cuidados Parentais, aprovadas em 

resoluções tanto da AG como do CDH. 

BRASIL E TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

Em novembro de 2010, o Brasil ratificou a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 

Desaparecimentos Forçados, de 2007. O decreto legislativo que aprovou o texto no dia 1º de setembro foi publicado no 

Diário Oficial de União no dia 2 de setembro 2010.

Merece atenção o fato de que o Brasil ainda não ratificou um importante instrumento internacional: a Convenção 

Internacional para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias. Também está pendente 

de ratificação o Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos da Criança, assinado pelo Brasil em 2012. Além disso, o 

Brasil não assinou nem ratificou o Protocolo Facultativo sobre Petições Individuais ao Pacto sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, aberto para assinatura em setembro de 2009. 

Em 2010, o Brasil não foi avaliado por nenhum dos Comitês da ONU criados para monitorar a implementação dos 

Tratados Internacionais de Direitos Humanos (conhecidos por Comitês de Tratados). No entanto, neste ano o País 

entregou seu 7º Relatório Nacional5 ao Comitê para Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Em 2011, nenhum 

relatório pendente foi enviado pelo Brasil aos Comitês de Tratado. Da mesma forma, não houve avaliação do País por 

parte dos Comitês de Tratado. Por outro lado, nesse ano o país foi visitado pelo Subcomitê da ONU de Prevenção da 

Tortura.

Visita do Subcomitê de Prevenção da Tortura ao Brasil (SPT)

Entre 19 e 30 de setembro de 2011, membros do SPT da ONU estiveram no Brasil para realizar uma visita e monitorar 

a situação de tortura, maus-tratos e outros tratamentos degradantes em unidades de privação de liberdade no país. 

Durante a visita, a delegação do SPT se reuniu com diversas autoridades nacionais, além de representantes da sociedade 

civil, e conduziu visitas em diversas unidades de privação de liberdade, incluindo delegacias, presídios, centros de 

detenção juvenil e instituições psiquiátricas nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao fim 

da visita, o chefe da delegação declarou esperar “que a nossa visita ao Brasil contribua com os esforços em curso do 

governo brasileiro e outras partes interessadas para garantir que as pessoas privadas de liberdade no Brasil não sejam 

postas em risco de tortura ou maus-tratos”. 

5 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Comitê para Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Consideration of reports submitted 

by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Seventh periodic reports 

of States parties, Brazil, 31 ago 2010, CEDAW/C/BRA/7. Disponível em <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/448/40/PDF/G1044840.

pdf?OpenElement>. Acesso em 25 de abril de 2011.
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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 a sua criação, em 1945, 

quando foi adotada a Carta de São Francisco6 (ou Carta da ONU). 

Assinada à época por 51 países,7 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. 

Tal 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 (atualmente 193)8  comprometem-se a 

promover e zelar pelos direitos fundamentais.
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1.1 O Direito Internacional 
dos Direitos Humanos 

Em 1948, é adotada a Declaração Universal de Direitos 

Humanos (DUDH),9 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.

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, além dos protocolos 

facultativos a eles relacionados, formam a Carta 

Internacional de Direitos Humanos (Bill of Rights). 

 

Especialmente a partir da década de 1980, 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 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 os Desaparecimentos Forçados (2006).

Existem protocolos facultativos relacionados a alguns 

desses instrumentos, como descrito no subitem Sistema 

Convencional deste capítulo.

1.2 Sistema Internacional de 
Direitos Humanos

Com base nas normas descritas 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 Convencional (ou Sistema de Tratados) e o 

Sistema Extraconvencional (ou Sistema da Carta). 

As principais diferenças entre o Sistema Convencional e 

o Sistema Extraconvencional de direitos humanos são: 

(1) Universalidade: o Sistema Extraconvencional 

pode monitorar a situação de direitos humanos 

em qualquer um dos Estados da ONU, ao passo 

que 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 liberdade.

1.2.1 Sistema Extraconvencional

O Sistema Extraconvencional é formado pelos distintos 

órgãos que têm em alguma medida, de acordo com a 

Carta da ONU, a função de proteger os direitos humanos. 

Dentre eles, destacam-se:

•	 A Assembleia 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 193 Estados-

Membros da ONU e são compostos por representantes 

estatais (diplomatas) que se reúnem periodicamente 

nas sedes da ONU de Genebra ou Nova Iorque. 

Em relação ao Sistema Extraconvencional, este Anuário 

concentra-se na atuação do Brasil na Assembleia Geral 

e no Conselho de Direitos Humanos. 

u  Assembleia Geral 

O Capítulo 2 deste Anuário é dedicado à 

participação do Brasil na Terceira Comissão e na 

Plenária da Assembleia Geral em 2010 e 2011.

Criada em 1945 pela Carta da ONU, a Assembleia Geral 

é o principal órgão deliberativo, revisor e supervisor 

das Nações Unidas, composto por todos os seus 193 

Estados-Membros. De acordo com a Carta da ONU, 

a Assembleia Geral pode discutir qualquer questão 

relacionada à paz e à segurança internacional (exceto 

quando tal questão já está 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, por 13 semanas em sessão regular 

(de setembro a dezembro) e em sessões especiais, 

posteriormente, conforme a necessidade. 

A Assembleia Geral é composta por seis principais 

comissões que tratam de itens específicos de sua 

agenda. Dentre elas, 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; e 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 examina tratados 

internacionais e programas de ação em direitos 

humanos, a fim de garantir a efetiva implementação de 

suas disposições dentro dos prazos previstos, assim como 

recebe e considera relatórios do Conselho de Direitos 

Humanos e é responsável pelo acompanhamento de 

temas que visem à manutenção da paz e da segurança 

internacional, à promoção do crescimento econômico 

sustentado e do desenvolvimento sustentável, à 

promoção dos direitos humanos e do 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 Assembleia Geral. Esse relatório é integrado 

por diversas propostas de resoluções, aprovadas pelos 

integrantes da Terceira Comissão. Na Plenária, as 

propostas de resoluções são novamente postas em 

votação para serem adotadas definitivamente (ou não) 

por todos os integrantes da Assembleia Geral.  

u conselho de direitos Humanos 

O Capítulo 3 deste Anuário contém informações 

sobre as posições do Brasil no Conselho de Direitos 

Humanos em 2010 e 2011.

Criado em 2006 pela resolução 60/251 da Assembleia 

Geral, o Conselho de Direitos Humanos (CDH) tem 

a missão 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”.10 

6 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Carta das Nações Unidas. 24 out. 1945, 1 UNTS XVI. Disponível em <http://www.onu-brasil.org.br/

documentos_carta.php>. Acesso em 10 de agosto de 2010. 

7 Cinquenta países estavam representados em São Francisco e aderiram imediatamente à Carta. A Polônia, que não estava representada, aderiu 

alguns dias depois, tornando-se, assim, o 51º país fundador da ONU.

8 A lista completa de países está disponível em <http://www.un.org/en/members/index.shtml>. Acesso em 10 de agosto de 2010. pdf?OpenElement>. 

Acesso em 25 de abril de 2011.

9 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 dez. 1948, Res. 217A (III). Disponível em <http://

www2.mre.gov.br/dai/b_onu_m_12_1948.htm>. Acesso em 10 de agosto de 2010.
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O CDH substituiu e assumiu a maioria dos 

mandatos, mecanismos, funções e responsabilidades 

anteriormente confiados 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 Assembleia 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 deveria revisar seu método 

de trabalho e funcionamento após cinco anos de seu 

estabelecimento, a saber, em 2011, devendo, então, 

reportar-se à Assembleia Geral. 

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

47 Estados, eleitos pelos membros da Assembleia 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 faz 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 caracteres, 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 

promover 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 Viena11; 

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 expressam 

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 peritos independentes temáticos ou por país) para 

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 193 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, esse relatório é submetido 

à apreciação da Assembleia Geral. 

A seguir são apresentados os mecanismos do CDH:

u 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 dos direitos humanos 

em determinado país (relatoria especial por país) ou 

com relação a um tema específico de violação 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. 

Para cumprir seus mandatos, os relatores especiais: 

(a) visitam países para verificar in loco12 a situação 

dos 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) promovem estudos para identificar questões 

emergentes e determinar a extensão das obrigações 

internacionais dos Estados no âmbito de seus 

mandatos; (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. Essa comunicação pode dizer respeito 

a uma violação de direitos humanos que já ocorreu, 

que está em curso ou que tenha alta probabilidade 

de vir a acontecer. O procedimento, em geral, consiste 

no envio de carta ao governo em questão solicitando 

informações e explicações sobre a situação especificada 

no documento. Quando necessário, os relatores especiais 

também podem solicitar ao governo o início de uma 

investigação ou a adoção de medidas preventivas. 

u Revisão Periódica Universal (RPU)

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. 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, alvo de críticas recorrentes à antiga 

Comissão de Direitos Humanos.

De forma didática, a RPU pode ser entendida como um 

processo composto por quatro fases:13 
10 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Assembleia Geral. Human Rights Council, 3 abr. 2006, A/RES/60/251. Disponível em <http://www2.

ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf>. Acesso em 18 de agosto de 2011.

11 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Assembleia Geral. Vienna Declaration and Programme of Action. 12 jul. 1993, A/CONF.157/23. 

Disponível em <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en>. Acesso em 10 de agosto de 2010. 12 Alguns Estados estendem convites abertos (standing invitations) aos relatores especiais. O Brasil estendeu seu convite aberto aos relatores em 2001.
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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 

sociedade civil e de instituições nacionais de 

direitos humanos;

Fase 2: Diálogo Interativo: sessão de três horas 

realizada em Genebra, na qual 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 às 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.

u 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 orientação.14 Dessa 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.

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 padrões 

sistemáticos de violações dos direitos humanos e de 

liberdades fundamentais que ocorrem em qualquer 

parte do mundo sob qualquer circunstância. 

Uma vez recebida a 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 aceitas 

para exame.15 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 

objetividade.16 O mecanismo deve fornecer informação 

e conhecimento sobre o tema ao CDH com base em 

pesquisas, além de sugerir propostas ao órgão.

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 a minorias nacionais, étnicas, 

religiosas ou linguísticas, 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 de 

Estados, mecanismos e agências da ONU, organizações 

intergovernamentais internacionais e regionais, 

Instituições Nacionais de Direitos Humanos e ONGs 

com status consultivo no ECOSOC.

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 visando à 

promoção e à 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.

1.2.2 Sistema Convencional

O Capítulo 4 deste Anuário contém informações 

sobre a atuação do Brasil no Sistema Convencional 

em 2010 e 2011.

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.

u 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-Membro 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.

Vale ressaltar 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.

u 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 deste 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-Membros 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.

Esse arcabouço possibilita que as vítimas de 

violações de direitos humanos e organizações não 

governamentais que atuam junto à ONU possam 

escolher 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 Estado envolvido) ou 

mesmo questões normativas e de consolidação de 

precedentes legais.
13 Mais detalhes sobre cada uma das fases estão disponíveis no “Passo-a-Passo para Participação da Sociedade Civil na Revisão Periódica Universal da 

ONU – RPU”. Este material foi produzido pela Conectas Direitos Humanos em parceria com o International Service for Human Rights e está disponível 

para download em <http://www.conectas.org/arquivospublicados/UPRRoadMap_Conectas_pt.pdf>. Acesso em 18 de janeiro de 2010.

14 O novo Comitê Consultivo substituiu a Sub-Comissão de Direitos Humanos da extinta Comissão de Direitos Humanos da ONU. Informações sobre o 

Comitê disponíveis em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm>. Acesso em 12 de outubro de 2011.

15 Os critérios para envio de denúncias e mais informações sobre o Procedimento de Denúncia do CDH estão disponíveis em <http://www2.

ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm>. Acesso em 19 de abril de 2011. 16 Informações sobre o mecanismo estão disponíveis em <http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/index.htm>. Acesso em 19 de janeiro de 2010.
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Capítulo2

A Assembleia Geral (AG) é o principal órgão deliberativo, 

revisor e supervisor das Nações Unidas, composto 

pelos 193 Estados que integram a organização. Devido 

ao grande número de itens em sua agenda a serem 

discutidos, a Assembleia divide o trabalho entre 

órgãos subsidiários, principalmente entre as suas seis 

principais Comissões. Dentre elas, destaca-se a Comissão 

para Assuntos Sociais, Humanitários e Culturais, mais 

conhecida como Terceira Comissão, que lida com 

questões relacionadas a direitos humanos.

O Brasil na 

Assembleia Geral da ONU

SISTEMA EXTRACONVENCIONAL
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2.1 Discurso do Brasil na abertura 
da Assembleia Geral

Como apontado em outras edições deste Anuário, 

tradicionalmente é o Brasil que inicia a lista de oradores 

na abertura das sessões da Assembleia Geral da ONU. 

A abertura da 65ª sessão da AG contou com a presença 

do então ministro das Relações Exteriores, Celso 

Amorim. O discurso17 abordou vários pontos da 

diplomacia brasileira ao longo dos dois mandatos do 

governo Lula. Foram destacadas mudanças ocorridas 

no Brasil durante o período, como o cumprimento de 

vários dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

O ex-chanceler destacou a diplomacia independente 

do governo Lula e afirmou que o país entende o 

desenvolvimento como sendo uma responsabilidade 

coletiva. Nesse sentido, tratou sobre parcerias entre 

o Brasil e outros países – como, por exemplo, a 

cooperação sul-sul, o aumento da ajuda humanitária 

e a relação com a África. Em mais de uma ocasião, 

houve valorização do diálogo e das soluções pacíficas 

no sistema internacional. O ex-ministro defendeu 

também a eliminação completa das armas nucleares, 

o multilateralismo como face internacional da 

democracia e o papel da ONU como centro decisório 

da política internacional. Não deixou de lado, contudo, 

a necessidade de mudanças nas regras que regem o 

convívio internacional, como a reforma no Conselho de 

Segurança. 

Já em seu discurso inaugural na 66ª sessão da AG, a 

presidente Dilma Rousseff abordou com ênfase a crise 

econômica mundial e seus efeitos, os desdobramentos 

da primavera árabe, a necessidade de reforma do 

Conselho de Segurança e as possibilidades de ação 

global em relação à mudança climática. Houve especial 

atenção à condição das mulheres pelo mundo, das quais 

se considerou interlocutora privilegiada.18 Em sua fala, 

a presidente reforçou a necessidade de cooperação real 

entre os países para superar a crise econômica, em um 

marco de redefinição das relações entre países emergentes 

e países desenvolvidos. Lembrou a responsabilidade de 

todos os governantes de tomar medidas para aliviar o 

desemprego e outras consequências da crise e apontou 

o controle de gastos do governo aliado a uma política 

de desenvolvimento e redistribuição de renda como 

estratégias importantes para esse fim. Também saudou 

os movimentos de democratização ocorridos no Oriente 

Médio e reforçou a necessidade de apoiar todos os povos 

em busca de liberdade civil e política, respeitando seu 

direito de autodeterminação. 

Rousseff ainda criticou a morosidade do processo 

de reforma do Conselho de Segurança e destacou a 

disposição brasileira em integrar o Conselho e em 

contribuir para a sua atuação, com base em seu 

histórico de paz e cooperação regional e de sua atuação 

destacada no Conselho de Direitos Humanos. O conceito 

de “Responsabilidade ao Proteger”, em diálogo com o de 

“Responsabilidade de Proteger” cunhado pela ONU em 

2005, foi apresentado pela primeira vez à comunidade 

internacional neste discurso. A presidente também 

deu as boas-vindas ao Sudão do Sul como membro das 

Nações Unidas e reforçou a necessidade do ingresso 

pleno do Estado Palestino na Organização. Em razão da 

Rio+20, realizada no Brasil junho de 2012, destacou a 

importância de se atingir um acordo global, abrangente 

e ambicioso para combater a mudança do clima.

2.2 Posições do Brasil em 2010 e 
2011

Nesta seção serão apresentadas as posições do Brasil na 

Terceira Comissão (TC) e na Plenária da Assembleia Geral 

(AG) da ONU, em 2010 e 2011, com relação às propostas 

de resoluções, emendas e moções submetidas ao 

processo de aprovação nestes âmbitos.19 

Vale ressaltar que apenas as resoluções que são 

aprovadas na Terceira Comissão são encaminhadas 

para apreciação da Plenária da Assembleia Geral. 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 delas.

u  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. 

(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 (65ª e 66ª). 

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 

Assembleia Geral; RES/ para resolução e DEC/ para 

decisão), seguidos pela numeração da proposta.

(III) item da agenda sob o qual foi apresentada

Em 2010, as propostas com relação aos direitos 

humanos apresentadas na Terceira Comissão e, 

quando aprovadas, encaminhadas à Plenária, 

estão sob os seguintes itens da agenda da 

Assembleia Geral: Item 27 – Desenvolvimento 

Social (dividido em 4 subitens);20 Item 28 – 

Avanço da mulher (dividido em 2 subitens);21 

Item 61 – Relatório do ACNUR, questões relativas 

a refugiados, retornados e deslocados e questões 

humanitárias; Item 63 – Relatório do Conselho de 

Direitos Humanos; Item 64 – Direitos da criança; 

Item 65 – Questões indígenas; Item 66 – Eliminação 

do racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata (dividido em 2 subitens);22 

Item 67 – Direito dos povos à autodeterminação; 

Item 68 – Promoção e proteção dos direitos 

humanos (dividido em 3 subitens);23 Item 105 

– Prevenção do crime e justiça penal; Item 106 

– Controle internacional das drogas; Item 118 – 

Revitalização do trabalho da Assembleia Geral. 

17 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Discurso no Debate Geral da 65ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas – Nova York, 23/09/2010. 

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/discurso-do-ministro-celso-amorim-na-abertura-do-debate-

geral-da-65a-sessao-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-2013-nova-york-23-de-setembro-de-2010>. Acesso em: 11 de abril de 2011.

18 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Discurso no Debate Geral da 66ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas – Nova York, 

21/09/2011. Disponível em <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/discursos-artigos-entrevistas-e-outras-comunicacoes/presidente-da-

republica-federativa-do-brasil/discurso-na-abertura-do-debate-geral-da-66a-assembleia-geral-das-nacoes-unidas-nova-york-eua-21-de-setembro-

de-2011-1>. Acesso em 11 de abril de 2012.

19 Por uma opção metodológica, as decisões adotadas na AG não integram a tabela apresentada.

20 Os subitens do Item 27 da agenda da AG em 2010 são: (a) Implementação dos resultados da Cúpula Mundial para Desenvolvimento Social (World Summit 

for Social Development) e da 24ª sessão especial da AG; (b) Desenvolvimento social, incluindo questões relativas à situação social mundial e a jovens, idosos, 

pessoas com deficiência e à família; (c) Acompanhamento do Ano Internacional dos Idosos: 2ª Assembleia Mundial sobre Envelhecimento (Follow-up to the 

International Year of Older Persons: Second World Assembly on Ageing); (d) Década de Alfabetização das Nações Unidas: educação para todos.

21 Os subitens do Item 28 da agenda da AG em 2010 foram: (a) Avanço da mulher; e (b) Implementação dos resultados da 4ª Conferência 

Mundial sobre Mulheres e da 23ª sessão especial da AG. 

22 Os subitens do Item 67 da agenda da AG em 2010 são: (a) Eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas; e (b) 

Implementação ampla e acompanhamento da Declaração e do Programa de Ação de Durban.

23 Os subitens do Item 68 da agenda da AG em 2010 são: (a) Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; (b) Questões 

de direitos humanos, incluindo abordagens alternativas para melhorar o desfrute efetivo dos direitos humanos e liberdades fundamentais; e (c) 

situações de direitos humanos e relatórios de relatores e representantes especiais.
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Em 2011, as propostas da Terceira Comissão 

estavam sob os seguintes itens: Item 27 – 

Desenvolvimento Social (dividido em 3 subitens);24 

Item 28 – Avanço da mulher (dividido em 2 

subitens);25 Item 62 - Relatório do ACNUR, questões 

relativas a refugiados, retornados e deslocados 

e questões humanitárias; Item 64 – Relatório do 

Conselho de Direitos Humanos; Item 65 – Direitos 

da criança (dividido em 2 subitens);26 Item 66 – 

Questões indígenas (dividido em 2 subitens);27 

Item 67 – Eliminação do racismo, discriminação 

racial, xenofobia e intolerância correlata (dividido 

em 2 subitens);28 Item 68 – Direito dos povos à 

autodeterminação; Item 69 – Promoção e proteção 

dos direitos humanos (dividido em 4 subitens);29 

Item 107 – Prevenção do crime e justiça penal; 

Item 108 – Controle internacional das drogas.

(IV) país que introduziu a proposta

As propostas na Assembleia 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 patrocinador30 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 questão.31  

(V) indicação se houve co-patrocínio do Brasil

Quando uma proposta é introduzida na Terceira 

Comissão, os Estados podem se inscrever como 

copatrocinadores. A lista dos copatrocinadores 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 também pode copatrocinar 

uma proposta em nome de um grupo. Eventuais 

casos nos quais o Brasil esteja contemplado em 

um desses grupos (como o GRULAC ou o G-77), 

mas não tenha se inscrito nominalmente como 

copatrocinador, 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 sequencial. Por exemplo, para uma 

resolução que tenha sido aprovada após receber 

115 votos a favor, 14 contra e ter contado com 64 

abstenções seu resultado será assim apresentado: 

(115/14/64). 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 2010 e 2011 e teve que optar por uma das 

seguintes posições: votar a favor, votar contra ou se 

abster. 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 AG.32

As propostas são apresentadas na tabela seguindo a 

ordem crescente dos itens da agenda da 65ª e da 66ª 

sessões da Assembleia Geral. Dentro de cada item, as 

diferentes propostas aparecem em ordem crescente 

de acordo com a numeração que consta em seu 

código da Plenária.

24 Em 2011 os subitens do item 27 foram (a) Implementação dos resultados da Cúpula Mundial para Desenvolvimento Social (World Summit 

for Social Development) e da 24ª sessão especial da AG; (b) Desenvolvimento social, incluindo questões relativas à situação social mundial e 

a jovens, idosos, pessoas com deficiência e à família; (c) Acompanhamento do Ano Internacional dos Idosos: 2ª Assembleia Mundial sobre 

Envelhecimento (Follow-up to the International Year of Older Persons: Second World Assembly on Ageing). 

25 Os subitens do Item 28 da agenda da AG em 2011 foram: (a) Avanço da mulher; e (b) Implementação dos resultados da 4ª Conferência 

Mundial sobre Mulheres e da 23ª sessão especial da AG.

26 Os subitens do Item 65 da agenda da AG em 2011 são: (a) Promoção e proteção dos direitos da criança; e (b) Acompanhamento do 

resultado da sessão especial sobre crianças.

27 Os subitens do Item 66 da agenda da AG em 2011 são: (a) Direitos dos povos indígenas; (b) 2ª Década Internacional dos Povos Indígenas do Mundo.

28 Os subitens do Item 67 da agenda da AG em 2011 são: (a) Eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas; 

e (b) Implementação ampla e acompanhamento da Declaração e do Programa de Ação de Durban.

29 Os subitens do Item 69 da agenda da AG em 2011 são: (a) Implementação de instrumentos de direitos humanos; (b) Questões de direitos 

humanos, incluindo abordagens alternativas para melhorar o desfrute efetivo dos direitos humanos e liberdades fundamentais; (c) situações de 

direitos humanos e relatórios de relatores e representantes especiais, e (d) Implementação e acompanhamento abrangentes da Declaração de Viena. 

30 Há alguns casos, embora poucos, em que mais de um Estado introduz uma proposta.

30  Os Relatórios da Terceira Comissão na 65ª e 66ª sessões estão disponíveis respectivamente em http://www.un.org/en/ga/third/65/reports.

shtml e http://www.un.org/en/ga/third/66/reports.shtml. Acesso em 14 de abril de 2012.

32 Informações sobre o mecanismo estão disponíveis em <http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/index.htm>. Acesso em 19 de 

janeiro de 2010.
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O Brasil na assembleia geral da ONU em 2010 65ª Sessão

Iniciativas e copatrocínios do Brasil Votos do Brasil na Terceira Comissão
(59 propostas consideradas)

Votos do Brasil na Plenária
(55 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

0 29
(resoluções)

39
(resoluções)

12 
(resoluções)

4
(emendas)

4 
 (resoluções)

39
(resoluções)

13
(resoluções) 0 3

 (resoluções)

Lista de propostas introduzidas ou co-patrocinadas pelo Brasil

Propostas introduzidas pelo Brasil: O Brasil foi principal patrocinador de propostas na 65ª sessão da Assembleia Geral. 

Propostas copatrocinadas pelo Brasil: Seguimento da 2ª Assembleia Mundial sobre Envelhecimento (A/RES/65/182); Década 

das Nações Unidas para a Alfabetização: educação para todos (A/RES/65/183); Implementação do resultado da Cúpula Mundial 

para o Desenvolvimento Social e da 24ª sessão especial da Assembleia Geral (A/RES/65/185); Intensificação dos esforços para 

eliminar todas as formas de violência contra as mulheres (A/RES/65/187); Apoio a esforços para eliminar a fístula obstétrica 

(A/RES/65/188); Tráfico de mulheres e meninas (A/RES/65/190); Assistência a refugiados, retornados e deslocados na África (A/

RES/65/193); Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (A/RES/65/194); Proclamação de 24 de março 

como Dia Internacional do Direito à Verdade relativo a graves violações de direitos humanos e à Dignidade das Vítimas (A/

RES/65/196); Direitos da criança (A/RES/65/197); Questões indígenas (A/RES/65/198); Convenção Internacional sobre Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação Racial (A/RES/65/200); Esforços globais para a total eliminação do racismo, discriminação 

racial, xenofobia e intolerâncias correlatas bem como a implementação e seguimento da Declaração e do Programa de Ação 

de Durban (A/RES/65/240); O direito do povo palestino à autodeterminação (A/RES/65/202); Programa de atividades para o 

Ano Internacional dos Afrodescendentes (A/RES/65/36); Comitê contra Tortura (A/RES/65/204); Tortura e outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanos ou degradantes (A/RES/65/205); Moratória do uso da pena de morte (A/RES/65/206); O papel do 

ombudsman, do mediador e de outras instituições nacionais de direitos humanos na promoção e proteção dos direitos humanos 

(A/RES/65/207); Execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias (A/RES/65/208); Convenção Internacional para a Proteção de 

Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados (A/RES/65/209); Eliminação de todas as formas de intolerância e de 

discriminação baseadas em religião ou crença (A/RES/65/211); Proteção de migrantes (A/RES/65/212); Direitos humanos na 

administração da justiça (A/RES/65/213); Direitos humanos e pobreza extrema (A/RES/65/214); Eliminação de discriminação 

contra pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares (A/RES/65/215); Direito à alimentação (A/RES/65/220); Proteção dos 

direitos humanos e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo (A/RES/65/221); Cooperação internacional contra o 

problema mundial de drogas (A/RES/65/233).

Votos do Brasil na Terceira Comissão em 2010

O Brasil votou a favor em: Inadmissibilidade de certas práticas que contribuem para alimentar formas contemporâneas 

de racismo, discriminação racial, xenofobia e formas de intolerância correlatas (A/C.3/65/L.50); Esforços globais para 

a total eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas bem como a implementação e 

seguimento da Declaração e do Programa de Ação de Durban (A/C.3/65/L.60); Direito do povo palestino à autodeterminação 

(A/C.3/65/L.52); Uso de mercenários como meio de violação dos direitos humanos e impedimento ao exercício do direito 

dos povos à autodeterminação (A/C.3/65/L.54/Rev.1); Moratória do uso da pena de morte (A/C.3/65/L.23/Rev.1); Execuções 

extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias (A/C.3/65/L.29/Rev.1); Globalização e seu impacto sobre o pleno desfrute de todos 

os direitos humanos (A/C.3/65/L.38); Direitos humanos e medidas coercitivas unilaterais (A/C.3/65/L.39); Direito ao 

desenvolvimento (A/C.3/65/L.41/Rev.1); Promoção da paz como requisito vital para o pleno exercício dos direitos humanos 

por todos (A/C.3/65/L.44); Promoção de uma ordem internacional democrática e equitativa (A/C.3/65/L.45); Situação dos 

direitos humanos na República Democrática Popular da Coreia (Coreia do Norte) (A/C.3/65/L.47).

O Brasil se absteve em: Relatório do Conselho de Direitos Humanos (A/C.3/65/L.57); Combate à difamação de religiões 

(A/C.3/65/L.46/Rev.1); Situação dos direitos humanos na República Islâmica do Irã (A/C.3/65/L.49); Situação dos direitos 

humanos em Mianmar/Birmânia (A/C.3/65/L.48/Rev.1).

O Brasil votou contra em: Emenda 1 apresentada na Terceira Comissão sobre a resolução “Moratória do uso da pena de 

morte” (A/C.3/65/L.61); Emenda 2 apresentada na Terceira Comissão sobre a resolução “Moratória do uso da pena de 

morte” (A/C.3/65/L.62); Emenda 3 apresentada na Terceira Comissão sobre a resolução “Moratória do uso da pena de morte” 

(A/C.3/65/L.63); Emenda apresentada na Terceira Comissão à resolução “Execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias” 

(A/C.3/65/L.65).

u  Posições do Brasil na 65ª sessão da AG (2010)

O quadro abaixo traz uma síntese quantitativa dos votos e iniciativas do Brasil na Terceira Comissão e Plenária da 65ª 

sessão da Assembleia Geral da ONU em 2010:33 

33 Entre as propostas estão resoluções, moções e emendas.
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Votos do Brasil na Plenária em 2010

O Brasil votou a favor em: Relatório do Conselho de Direitos Humanos (A/RES/65/195); Inadmissibilidade de certas práticas 

que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e formas de intolerância 

correlatas (A/RES/65/199); Esforços globais para a total eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 

correlatas bem como a implementação e seguimento da Declaração e do Programa de Ação de Durban (A/RES/65/240); Direito 

do povo palestino à autodeterminação (A/RES/65/202); Uso de mercenários como meio de violação dos direitos humanos 

e impedimento ao exercício do direito dos povos à autodeterminação (A/RES/65/203); Moratória do uso da pena de morte 

(A/RES/65/206); Execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias (A/RES/65/208); Globalização e seu impacto sobre o pleno 

desfrute de todos os direitos humanos (A/RES/65/216); Direitos humanos e medidas coercitivas unilaterais (A/RES/65/217); 

Direito ao desenvolvimento (A/RES/65/219); Promoção da paz como requisito vital para o pleno exercício dos direitos humanos 

por todos (A/RES/65/222); Promoção de uma ordem internacional democrática e equitativa (A/RES/65/223); Situação dos direitos 

humanos na República Democrática Popular da Coreia (Coreia do Norte) (A/RES/65/225). 

O Brasil se absteve em: Combate à difamação de religiões (A/RES/65/224); Situação dos direitos humanos na República Islâmica 

do Irã (A/RES/65/226); Situação dos direitos humanos em Mianmar/Birmânia (A/RES/65/241).  

u  Posições do Brasil na 66ª sessão da AG (2011)

O Brasil na assembleia geral da ONU em 2011 66ª Sessão

Iniciativas e copatrocínios do Brasil Votos do Brasil na Terceira Comissão
(59 propostas consideradas)

Votos do Brasil na Plenária
(55 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)

33
(resoluções)

51
(resoluções)

14 
(13 resoluções e

1 emenda)

2
 (emendas)

4 
(2 resoluções, 1 

emenda e
1 moção)

52
(resoluções)

13
(resoluções) 0 2 

(resoluções)

Lista de propostas introduzidas ou co-patrocinadas pelo Brasil 

Propostas introduzidas pelo Brasil: Décimo aniversário do Ano Internacional do Voluntariado (A/RES/66/67); Dia Mundial da Síndrome de 

Down (A/RES/66/149).

Propostas copatrocinadas pelo Brasil: Políticas e programas envolvendo a juventude (A/RES/66/121); Promoção da integração social por 

meio da inclusão social (A/RES/66/122); Cooperativas no desenvolvimento social (A/RES/66/123); Reunião de Alto Nível da Assembleia 

Geral sobre a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e outros objetivos internacionalmente pactuados para pessoas com 

deficiências (A/RES/66/124); Implementação do resultado da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social e da 24ª sessão especial da 

Assembleia Geral (A/RES/66/125); Preparações para e observância do décimo aniversário do Ano Internacional da Família (A/RES/66/126); 

Acompanhamento da Segunda Assembleia Mundial sobre Envelhecimento (A/RES/66/127); Violência contra trabalhadoras migrantes (A/

RES/66/129); Mulher e participação política (A/RES/66/130); Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres (A/RES/66/131); Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (A/RES/66/133); Assistência a refugiados, 

retornados e deslocados na África (A/RES/66/135); Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Treinamento em Direitos Humanos (A/

RES/66/137); Protocolo Facultativo para a Convenção dos Direitos da Criança sobre um procedimento de comunicações (A/RES/66/138); 

A menina (A/RES/66/140); Direitos da criança (A/RES/66/141); Direitos dos povos indígenas (A/RES/66/142); Esforços globais para a total 

eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas bem como a implementação e seguimento da Declaração 

e do Plano de Ação de Durban (A/RES/66/144); Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos (A/RES/66/148); Tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes (A/RES/66/150); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e seu 

Protocolo Facultativo (A/RES/66/229); A natureza universal, indivisível, inter-relacionada e interdependente e mutuamente reforçadora 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais (A/RES/66/151); Direito à alimentação (A/RES/66/158); Convenção Internacional 

para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados (A/RES/66/160); Promoção da Declaração sobre o Direito e 

Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos e Órgãos da sociedade de promover e proteger direitos humanos e liberdade fundamentais 

universalmente reconhecidos (A/RES/66/164); Promoção efetiva da Declaração sobre os Direitos das Pessoas pertencentes a Minorias 

Nacionais, Étnicas, Religiosas e Linguísticas (A/RES/66/166); Combate a intolerância, estereotipação negativa, estigmatização, discriminação, 

incitação à violência e violência contra pessoas baseada em religião ou crença (A/RES/66/167); Eliminação de todas as formas de intolerância 

e discriminação baseadas em religião ou crença (A/RES/66/168); Dia Internacional das Meninas (A/RES/66/170); Proteção dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo (A/RES/66/171); Proteção de migrantes (A/RES/66/172); Acompanhamento 

do Ano internacional da Aprendizagem sobre os Direitos Humanos (A/RES/66/173); Cooperação internacional contra o problema mundial 

das drogas (A/RES/66/183).RES/65/221); Cooperação internacional contra o problema mundial de drogas (A/RES/65/233).
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Votos do Brasil na Terceira Comissão em 2011

O Brasil votou a favor em: Relatório do Conselho de Direitos Humanos (A/RES/66/136); Inadmissibilidade de certas práticas 

que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e formas de intolerância 

correlatas (A/RES/66/143); Esforços globais para a total eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 

correlatas bem como a implementação e seguimento da Declaração e do Plano de Ação de Durban (A/RES/66/144); Direito 

do povo palestino à autodeterminação (A/RES/66/146); Uso de mercenários como meio de violação dos direitos humanos 

e impedimento ao exercício do direito dos povos à autodeterminação (A/RES/66/147); Promoção de distribuição geográfica 

equitativa na composição dos órgãos de tratado de direitos humanos (A/RES/66/153); Direitos Humanos e diversidade 

cultural (A/RES/66/154); Direito ao desenvolvimento (A/RES/66/155); Direitos humanos e medidas coercitivas unilaterais (A/

RES/66/156); Promoção de uma ordem internacional democrática e equitativa (A/RES/66/159); Globalização e seu impacto 

sobre o pleno desfrute de todos os direitos humanos (A/RES/66/161); Emenda 1 apresentada na Terceira Comissão sobre a 

resolução “Fortalecimento do papel das Nações Unidas no aprimoramento de eleições periódicas e genuínas e na promoção da 

democratização” (A/C.3/66/L.71); Situação dos direitos humanos na República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte) 

(A/RES/66/174); Situação dos direitos humanos na República Árabe Síria (A/RES/66/176).

O Brasil se absteve em: Emenda 1 apresentada na Terceira Comissão sobre a resolução “Fortalecimento do papel das Nações 

Unidas no aprimoramento de eleições periódicas e genuínas e na promoção da democratização” (A/C.3/66/L.71); Situação dos 

direitos humanos na República Islâmica do Irã (A/RES/66/175); Moção apresentada na Terceira Comissão sobre a resolução 

“Situação dos direitos humanos na República Árabe Síria”; Situação dos direitos humanos em Mianmar/Birmânia (A/RES/66/230).

O Brasil votou contra em: Emenda 1 apresentada na Terceira Comissão sobre a resolução “Direitos da criança”; Emenda 2 

apresentada na Terceira Comissão sobre a resolução “Direitos da criança”.

Votos do Brasil na Plenária em 2010

O Brasil votou a favor em: Relatório do Conselho de Direitos Humanos (A/RES/66/136); Inadmissibilidade de certas práticas 

que contribuem para alimentar formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e formas de intolerância 

correlatas (A/RES/66/143); Esforços globais para a total eliminação do racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 

correlatas bem como a implementação e seguimento da Declaração e do Plano de Ação de Durban (A/RES/66/144); Direito 

do povo palestino à autodeterminação (A/RES/66/146); Uso de mercenários como meio de violação dos direitos humanos 

e impedimento ao exercício do direito dos povos à autodeterminação (A/RES/66/147); Promoção de distribuição geográfica 

equitativa na composição dos órgãos de tratado de direitos humanos (A/RES/66/153); Direitos Humanos e diversidade cultural 

(A/RES/66/154); Direito ao desenvolvimento (A/RES/66/155); Direitos humanos e medidas coercitivas unilaterais (A/RES/66/156); 

Promoção de uma ordem internacional democrática e equitativa (A/RES/66/159); Globalização e seu impacto sobre o pleno 

desfrute de todos os direitos humanos (A/RES/66/161); Situação dos direitos humanos na República Popular Democrática da 

Coreia (Coreia do Norte) (A/RES/66/174); Situação dos direitos humanos na República Árabe Síria (A/RES/66/176).

 

O Brasil se absteve em: Situação dos direitos humanos na República Islâmica do Irã (A/RES/66/175); Situação dos direitos 

humanos em Mianmar/Birmânia (A/RES/66/230).

O Brasil votou contra em: O Brasil não votou contrariamente a nenhuma proposta considerada na 66ª sessão da AG.
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 O
 B

rasil na 65ª sessão da A
ssem

bleia G
eral das N

ações U
nidas - 2010 e 2011

65ª sessão: 14 de setembro de 2010 - 12 de setembro de 2011

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Seguimento da 2ª 
Assembleia Mundial sobre 
Envelhecimento

A/C.3/65/L.8/Rev.1 A/
RES/65/182 27

Iêmen 
(em nome do 
Grupo dos 77)

Sim 
(via G77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convocou os governos a assegurar condições a famílias e comunidades 
para cuidar de seus integrantes durante o envelhecimento. Também decidiu 
estabelecer um grupo de trabalho, aberto a todos os Estados-Membros, para 
considerar a viabilidade de uma convenção internacional sobre os direitos dos idosos.

Década das Nações Unidas 
para a Alfabetização: 
educação para todos

A/C.3/65/L.9/Rev.1 A/
RES/65/183 27 Mongólia Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução relembrou o considerável progresso alcançado durante a década (iniciada 
em 2003). No entanto, convocou os Estados-Membros a ampliar a qualidade dos 
esforços de alfabetização e, ao mesmo tempo, considerar uma estratégia para pós-
2012.

Cooperativas no 
desenvolvimento social

A/C.3/65/L.10/
Rev.1

A/
RES/65/184 27 Mongólia Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso A resolução convocou a Assembleia a realizar, em sua 66ª sessão, uma reunião 

plenária dedicada ao lançamento do Ano Internacional das Cooperativas.

Implementação do 
resultado da Cúpula 
Mundial para o 
Desenvolvimento Social e 
24ª sessão especial da AG

A/C.3/65/L.11/
Rev.1

A/
RES/65/185 27

Iêmen 
(em nome do 
Grupo dos 77)

Sim 
(via G77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução chamou os Estados-Membros a ratificar ou aderir à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Internacional Organizado e ao Protocolo relativo à 
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e 
Crianças. 

Realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) para pessoas com 
deficiências até e após 2015

A/C.3/65/L.12/
Rev.1

A/
RES/65/186 27 Filipinas e 

Tanzânia Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução exortou os governos, organismos e agências da ONU a incluir questões 
referentes às pessoas com deficiência na análise dos progressos para alcançar os 
ODMs. Solicitou ainda aos governos que fortaleçam a coleta e compilação de dados 
nacionais e informações sobre a situação de pessoas com deficiências.

Intensificação dos esforços 
para a eliminação de todas 
as formas de violência 
contra as mulheres

A/C.3/65/L.17/
Rev.2

A/
RES/65/187 28 França e Holanda Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução condenou veementemente todos os atos de violência contra mulheres 
e meninas perpetrados por Estados, particulares ou atores não estatais.Reafirmou 
que o conflito armado é um grande impedimento à eliminação de todas as formas 
de violência contra as mulheres. Enfatizou também o papel de tribunais ad hoc e do 
Tribunal Penal Internacional para acabar com a impunidade .

Apoio a esforços para 
eliminar a fístula obstétrica

A/C.3/65/L.18/
Rev.1

A/
RES/65/188 28

Malaui 
(em nome do 

Grupo Africano)
Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução destacou as interligações entre pobreza, desnutrição, serviços de saúde 
inadequados ou inacessíveis, gravidez precoce, casamento precoce de meninas, 
violência contra jovens mulheres e meninas e discriminação de gênero como causas 
principais de fístula obstétrica. Instou doadores multilaterais e instituições financeiras 
internacionais a apoiarem esforços para erradicar a fístula obstétrica.

Dia Internacional da Viúva
A/C.3/65/L.19/
Rev.1

A/
RES/65/189 28 Gabão Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução decidiu estabelecer o Dia Internacional da Viúva em 23 de junho de 
cada ano. Solicitou aos Estados-Membros, ao sistema das Nações Unidas e a outras 
organizações internacionais e regionais que deem especial atenção à situação das 
viúvas e suas crianças.

Tráfico de mulheres e 
meninas

A/C.3/65/L.20/
Rev.1

A/
RES/65/190 28

Malaui 
(em nome do 

Grupo Africano)
Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convocou governos a tomar medidas preventivas para eliminar a demanda 
pelo turismo sexual. Convocou-os a encorajar os meios de comunicação, inclusive 
provedores de internet, a adotarem ou fortalecerem medidas que promovam o uso 
responsável da mídia tendo em vista a eliminação da exploração de mulheres e 
crianças.

Seguimento da 4ª 
Conferência Mundial sobre 
Mulheres, implementação 
da Plataforma e Declaração 
de Pequim e do resultado da 
23ª sessão especial da AG

A/C.3/65/L.55 A/
RES/65/191 28

Presidente 
da Terceira 
Comissão

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução saudou o estabelecimento da ONU Mulheres e instou os Estados-Membros 
a se certificarem de que o organismo seja adequadamente financiado. Reafirmou a 
obrigação dos Estados em exercer devida diligência para prevenir a violência contra 
mulheres e meninas e pediu ao Secretário-Geral que redobre esforços em direção à 
meta do equilíbrio de gênero 50/50 em todo o sistema das Nações Unidas.
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

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

A/C.3/65/L.24/
Rev.1

A/
RES/65/192 61 Turcomenistão Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso A resolução decidiu aumentar o número dos membros do Comitê Executivo de 79 para 

84 Estados.

Assistência a refugiados, 
retornados e deslocados na 
África

A/C.3/65/L.56 A/RES/65/193 61
Mali 

(em nome do 
Grupo Africano)

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução expressou séria preocupação quanto à deterioração das condições em 
alguns campos de refugiados na África. Exortou os Estados-Membros africanos 
a ratificar ou assinar a Convenção da União Africana para Proteção e Assistência 
às Pessoas Deslocadas Internamente na África. Também exortou a comunidade 
internacional a contribuir generosamente com projetos e programas que busquem 
aliviar o sofrimento dos refugiados, expatriados e deslocados. 

Escritório do Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados

A/C.3/65/L.58 A/RES/65/194 61 Suécia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução enfatizou mais uma vez que a proteção de refugiados e deslocados 
internos e a prevenção e redução do número de apátridas são primordialmente 
responsabilidades dos Estados. Também condenou veementemente ataques a 
refugiados, aos requerentes de asilo e a pessoas deslocadas internamente e 
expressou profunda preocupação quanto ao crescente número de ataques contra 
trabalhadores e comboios de ajuda humanitária.

Relatório do Conselho de 
Direitos Humanos

A/C.3/65/L.57 A/RES/65/195 63
Mali

(em nome do 
Grupo Africano)

Não Adotada 
(119/2/55) Absteve-se Adotada 

(123/1/55) A favor A resolução tomou nota do relatório do Conselho de Direitos Humanos, bem como de 
seu adendo, e reconheceu as recomendações ali presentes.

Proclamação do Dia 
Internacional do Direito à 
Verdade relativo a Graves 
Violações de Direitos 
Humanos e à Dignidade das 
Vítimas

A/C.3/65/L.59 A/RES/65/196 63
Colômbia 

(em nome do 
GRULAC)

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução proclamou o dia 24 de março como Dia Internacional do Direito à 
Verdade relativo a Graves Violações de Direitos Humanos e à Dignidade das Vítimas, 
reconhecendo a importância de promover a memória das vítimas de violações de 
direitos humanos e o valor do direito à verdade e à justiça. 

Direitos da criança
A/C.3/65/L.21/
Rev.1 A/RES/65/198 65 Bolívia Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução aprovou a extensão do mandato do Fundo Voluntário das Nações Unidas 
para Populações Indígenas a fim de facilitar a participação de representantes de 
organizações dos povos indígenas nas sessões do Conselho de Direitos Humanos e dos 
Comitês de Tratados. Também decidiu organizar uma Conferência Mundial dos Povos 
Indígenas em 2014.

Questões indígenas
A/C.3/65/L.22/
Rev.1 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.

Inadmissibilidade de certas 
práticas que contribuem 
para alimentar formas 
contemporâneas de 
racismo, discriminação 
racial, xenofobia e formas 
de intolerância correlatas

A/C.3/65/L.50 A/RES/65/199 66 Federação Russa Não Adotada 
(118/1/55) A favor Adotada 

(129/3/52) A favor

A resolução expressou profunda preocupação quanto à glorificação do movimento 
nazista e de antigos membros da Waffen SS. Notou, com preocupação, o aumento de 
ocorrências de manifestações racistas em vários países e de grupos de skinheads. 
Pediu uma crescente vigilância e convocou os Estados a tomarem medidas efetivas 
de acordo com o direito internacional dos direitos humanos para combater tais 
fenômenos e movimentos extremistas.

Convenção Internacional 
sobre Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação 
Racial

A/C.3/65/L.53/
Rev.1 A/RES/65/200 66 Eslovênia Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convocou os Estados-Membros a cumprirem suas obrigações de submeter 
relatórios periódicos ao Comitê sobre Eliminação de Discriminação Racial acerca de 
medidas tomadas para implementar a Convenção no tempo devido. Também encorajou 
os Estados-Membros a incluir informações sobre racismo em seus relatórios à Revisão 
Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos. 

 O
 B

rasil na 65ª sessão da A
ssem

bleia G
eral das N

ações U
nidas - 2010 e 2011



50 51

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Esforços globais para a 
total eliminação do racismo, 
discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias 
correlatas bem como 
a implementação e 
seguimento da Declaração e 
do Plano de Ação de Durban 

A/C.3/65/L.60 A/RES/65/240 66
Iêmen 

(em nome do 
Grupo dos 77)

Sim 
(via G77)

Adotada 
(121/19/35) A favor Adotada (104/22/33) A favor

A resolução expressou grave preocupação sobre o fato de a ratificação universal da 
Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial 
ainda não ter sido alcançada. A AG decidiu convocar, em 21 de setembro de 2011, uma 
reunião de alto nível para comemorar o 10º aniversário da adoção da Declaração de 
Durban.

Realização universal 
do direito dos povos à 
autodeterminação

A/C.3/65/L.51 A/RES/65/201 67 Paquistão Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reafirmou que a realização universal dos direitos de todos os povos 
à autodeterminação, incluindo os que estão sob regime colonial ou dominação 
estrangeira, é uma condição fundamental para observância de direitos humanos. 
Declarou sua firme oposição à intervenção, agressão e ocupação estrangeira militar 
e convocou todos os Estados responsáveis a cessarem imediatamente tais práticas. 
Solicitou ao Conselho de Direitos Humanos que continue dando atenção especial às 
violações ao direito de autodeterminação, fruto de intervenção estrangeira, agressão 
ou ocupação.

Direito do povo palestino à 
autodeterminação

A/C.3/65/L.52 A/RES/65/202 67 Egito Sim Adotada
 (174/5/3)

A favor Adotada
 (177/6/4) A favor

A resolução expressou a necessidade urgente de avanço das negociações sobre o 
processo de paz no Oriente Médio, assim como reafirmou o direito do povo palestino à 
autodeterminação, incluindo o direto ao Estado Palestino independente. 

Uso de mercenários 
como meio de violação 
dos direitos humanos e 
impedimento ao exercício 
do direito dos povos à 
autodeterminação

A/C.3/65/L.54/
Rev.1 A/RES/65/203 67 Cuba Não Adotada

 (123/52/6) A favor Adotada 
(127/52/5) A favor

A resolução instou os Estados a tomarem medidas legislativas para assegurar que seus 
territórios nacionais não sejam usados para recrutamento, montagem, financiamento, 
treinamento, proteção ou trânsito de mercenários. Também encorajou Estados que 
importam ajuda e consultoria militar e serviços de segurança providos por empresas 
privadas a estabelecerem mecanismos normativos para registro e licença de tais 
empresas.

Programa de atividades 
para o Ano Internacional 
dos Afrodescendentes

A/C.3/65/L.33/
Rev.1 A/RES/65/36 68 Colômbia Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução solicitou ao Secretário-Geral que estabeleça um fundo voluntário para as 
atividades relativas ao Ano Internacional dos Afrodescendentes e que o encerre com um 
debate temático de alto nível sobre a realização de suas metas e objetivos.

Comitê contra a Tortura
A/C.3/65/L.25/

Rev.1 A/RES/65/204 68 Dinamarca Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução autorizou o Comitê a se reunir por mais uma semana a cada sessão, como 
medida temporária, a fim de resolver o acúmulo de relatórios de Estados-Membros e 
de queixas individuais à espera de apreciação.

Tortura e outros 
tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou 
degradantes

A/C.3/65/L.26/
Rev.1 A/RES/65/205 68 Dinamarca Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução condenou todas as formas de tortura e outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes, inclusive por meio de intimidações, e afirmou 
que seu uso nunca é justificável. Enfatizou que os Estados devem tomar medidas 
persistentes, determinadas e efetivas para prevenir tais ações. Também convocou os 
Estados a tomarem medidas apropriadas para prevenir e proibir produção e comércio 
de equipamentos usados para infligir tortura ou outras formas de punição.

Moratória sobre o uso da 
pena de morte

A/C.3/65/L.23/
Rev.1 A/RES/65/206 68 82 Estados, 

incluindo Brasil Sim Adotada 
(107/38/36) A favor Adotada (109/41/35) A favor

A resolução saudou as decisões tomadas por um crescente número de Estados de 
aplicar uma moratória para execuções, seguida, em muitos casos, pela abolição. 
Estados que ainda mantêm a pena de morte foram convocados a restringir 
progressivamente sua aplicação, reduzir o número de crimes pelos quais possa ser 
imposta e estabelecer uma moratória sobre execuções, com vistas à abolição.

Emenda 1 apresentada na 
Terceira Comissão sobre a 
resolução “Moratória do uso 
da pena de morte”

A/C.3/65/L.61 - 68 Egito - Rejeitada 
(79/62/31) Contra - -

A Emenda propôs a substituição do 1º parágrafo preambular por uma nova redação, 
destacando os artigos 1º (parágrafo 3º) e 2º (parágrafo 7º) da Carta das Nações 
Unidas.

Emenda 2 apresentada na 
Terceira Comissão sobre a 
resolução “Moratória do uso 
da pena de morte”

A/C.3/65/L.62 - 68 Botsuana - Rejeitada 
(81/51/33) Contra - - A Emenda propôs inserir um 6º parágrafo preambular, reconhecendo que alguns 

Estados-Membros ainda mantêm a pena de morte.
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada por Co-patrocínio 
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Voto do 
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Terceira 

Comissão

Resultado na Plenária 
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abstenções)

Voto do Brasil na 
Plenária Resumo

Emenda 3 apresentada na 
Terceira Comissão sobre a 
resolução “Moratória do uso 
da pena de morte”

A/C.3/65/L.63 - 68 Cingapura - Rejeitada 
(79/58/30) Contra - - A Emenda propôs a inserção de um novo 1º parágrafo operativo, reafirmando o direito 

soberano dos Estados em desenvolver seus próprios sistemas legais.

O papel do ombudsman, 
do mediador e de outras 
instituições nacionais 
de direitos humanos na 
promoção e proteção dos 
direitos humanos

A/C.3/65/L.27 A/RES/65/207 68 Marrocos Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução encorajou Estados-Membros a considerar a criação ou o fortalecimento 
do ombudsman, do mediador e de outras instituições nacionais de direitos humanos 
independentes e autônomas para fortalecerem seu papel dentro do sistema de 
proteção de direitos humanos.

Execuções extrajudiciais, 
sumárias ou arbitrárias

A/C.3/65/L.29/
Rev.1 A/RES/65/208 68 Finlândia Sim Adotada 

(165/0/10) A favor Adotada 
(121/1/62) A favor

A resolução reiterou a obrigação de todos os Estados em investigar todos os casos 
em que ocorra suspeita de tais execuções, levar todos os responsáveis à justiça, 
compensar vítimas ou suas famílias e adotar medidas legais e judiciais para acabar 
com a impunidade. Também instou todos os Estados a tomarem todas as medidas 
necessárias para prevenir a perda de vidas durante manifestações públicas, violência 
interna ou comunitária, agitação civil, emergências públicas ou conflitos armados.

Emenda apresentada 
na Terceira Comissão à 
resolução “Execuções 
extrajudiciais, sumárias ou 
arbitrárias” 

A/C.3/65/L.65 - 68

Mali
 (em nome do 

Grupo Africano) e 
Marrocos 

(em nome do 
Grupo Árabe/OIC)

- Adotada 
(79/70/17) Contra - -

A Emenda propôs a alteração de uma frase no parágrafo operativo 6 (b): em vez de 
“qualquer razão discriminatória, inclusive orientação sexual”, sugeriu utilizar “razões 
discriminatórias em qualquer base”. 

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

A/C.3/65/L.30 A/RES/65/209 68
Argentina, 
França e 
Marrocos

Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução saudou adoção da Convenção e declarou o dia 30 de agosto como Dia 
Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Solicitou ao Secretário-
Geral e ao Escritório do Alto Comissariado que continuem seus esforços intensivos 
para auxiliar os Estados a se tornarem partes da Convenção, objetivando alcançar 
adesão universal.

Pessoas desaparecidas A/C.3/65/L.31 A/RES/65/210 68 Azerbaijão Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convocou os Estados que são parte de conflitos armados a tomar todas 
as medidas apropriadas para prevenir o desaparecimento de pessoas, prestar contas 
sobre pessoas desaparecidas e assegurar a investigação efetiva e a prossecução de 
delitos ligados a pessoas desaparecidas. Reafirmou o direito das famílias de saber o 
destino de seus parentes desaparecidos em conexão com conflitos armados. 

Eliminação de todas as 
formas de intolerância e 
discriminação baseadas em 
religião ou crença

A/C.3/65/L.32/
Rev.1 A/RES/65/211 68

Bélgica 
(em nome da 

União Europeia)
Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reconheceu, com profunda preocupação, um crescimento geral da intolerância 
e violência, inclusive por parte de atores não estatais, contra membros de comunidades 
religiosas ou outras em várias partes do mundo, incluindo casos motivamos por 
islamofobia, antissemitismo e cristanofobia. Condenou qualquer apologia ao ódio religioso 
por meio do uso de mídia impressa, audiovisual ou eletrônica e enfatizou que nenhuma 
religião deve ser equacionada ao terrorismo.

Proteção de migrantes
A/C.3/65/L.34/

Rev.1 A/RES/65/212 68 México Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convocou os Estados a assegurar que suas leis e políticas, inclusive nas áreas 
de combate ao terrorismo e ao crime organizado transnacional, respeitem os direitos 
humanos de migrantes.

Direitos humanos e 
administração da justiça

A/C.3/65/L.35/
Rev.1 A/RES/65/213 68 Áustria Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução tomou nota do mais recente relatório do Secretário-Geral ao Conselho de 
Direitos Humanos sobre os direitos humanos na administração da justiça, incluindo a 
justiça juvenil. Convocou os Estados a identificar e promover boas práticas em relação 
às necessidades e ao desenvolvimento físico, emocional, social e psicológico de bebês 
e crianças afetadas pela detenção e aprisionamento de seus pais.

Direitos humanos e extrema 
pobreza 

A/C.3/65/L.36/
Rev.1 A/RES/65/214 68 Peru Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convocou Estados, organismos das Nações Unidas, organizações 
intergovernamentais e não governamentais a continuar dando a devida atenção às 
ligações entre direitos humanos e pobreza extrema, e encorajou o setor privado e as 
instituições financeiras internacionais a proceder do mesmo modo.
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Voto do 
Brasil na 
Terceira 

Comissão

Resultado na Plenária 
(votos a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil na 
Plenária Resumo

Eliminação da discriminação 
contra pessoas afetadas 
pela hanseníase e seus 
familiares

A/C.3/65/L.37 A/RES/65/215 68 Japão Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução encorajou governos e atores relevantes a prestarem devida consideração 
aos Princípios e Orientações para eliminação da discriminação no caso da hanseníase na 
formulação e implementação de políticas e medidas concernentes a pessoas afetadas e 
seus familiares.

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

A/C.3/65/L.38 A/RES/65/216 68 Egito Não Adotada
 (122/53/0) A favor Adotada

 (132/54/0) A favor

A resolução expressou à inadequação de medidas que, ao invés de diminuir a 
grande lacuna entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, contribuíram 
para o aprofundamento da pobreza. Convocou Estados-Membros, sistema ONU e 
organizações intergovernamentais e sociedade civil a promoverem o crescimento 
econômico justo e sustentável para administrar a globalização, a fim de reduzir a 
pobreza e atingir as metas de desenvolvimento.

Direitos humanos e medidas 
coercitivas unilaterais

A/C.3/65/L.39 A/RES/65/217 68
Cuba 

(em nome do 
NAM)

Não Adotada 
(124/53/0) A favor Adotada

 (131/53/0) A favor

A resolução instou todos os Estados a interromper quaisquer medidas unilaterais em 
desacordo com o direito internacional e a Carta da ONU. Também condenou a contínua 
aplicação e execução unilaterais, por parte de certas potências, de medidas destinadas 
a impedir países de escolherem livremente seus sistemas políticos, econômicos e 
sociais.

Fortalecimento da 
cooperação internacional 
no campo dos direitos 
humanos

A/C.3/65/L.40 A/RES/65/218 68
Cuba 

(em nome do 
NAM)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução enfatizou o papel da cooperação internacional no apoio a esforços 
nacionais e no aumento das capacidades dos Estados-Membros no campo dos direitos 
humanos. 

Direito ao desenvolvimento
A/C.3/65/L.41/

Rev.1 A/RES/65/219 68
Cuba 

(em nome do 
NAM)

Não Adotada 
(130/22/28) A favor Adotada (133/24/28) A favor

A resolução convocou os Estados a instituir as medidas necessárias para a 
implementação do direito ao desenvolvimento como uma parte fundamental dos 
direitos humanos. Convidou os fundos e programas da ONU a integrarem o direito ao 
desenvolvimento a seus programas e objetivos operacionais.

Direito à alimentação
A/C.3/65/L.42/

Rev.1 A/RES/65/220 68 Cuba Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução afirmou que o apoio dos Estados a pequenos agricultores, comunidades 
pesqueiras e empresas locais é um elemento-chave para a segurança alimentar. 
Também solicitou a rápida conclusão e resultados exitosos, orientados para o 
desenvolvimento da Rodada Doha.

Proteção dos direitos 
humanos e liberdades 
fundamentais no combate 
ao terrorismo

A/C.3/65/L.43/
Rev.1 A/RES/65/221 68 México Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reafirmou que os Estados devem assegurar que qualquer medida tomada 
no combate ao terrorismo atenda às obrigações perante o direito internacional. Instou os 
Estados a respeitar completamente o princípio de não devolução (non-refoulement) e a se 
absterem de retornar pessoas, inclusive em casos relacionados a terrorismo, a seus países 
de origem ou terceiros, caso suas vidas ou liberdade estejam ameaçadas.

Promoção da paz como 
requisito vital para o pleno 
exercício dos direitos 
humanos por todos

A/C.3/65/L.44 A/RES/65/222 68 Cuba Não Adotada 
(118/53/6) A favor Adotada 

(127/54/4) A favor
A resolução reafirmou o dever de todos os Estados de utilizarem meios pacíficos para 
resolver qualquer disputa como condição essencial para a promoção e proteção de todos os 
direitos humanos de todas as pessoas.

Promoção de uma ordem 
internacional democrática e 
equitativa

A/C.3/65/L.45 A/RES/65/223 68 Cuba Não Adotada
 (118/53/5) A favor Adotada 

(126/54/5) Aderiu ao consenso

A resolução convocou todos os Estados-Membros a maximizar os benefícios da 
globalização, por meio do fortalecimento e intensificação da cooperação internacional, 
para aumentar a igualdade de oportunidades para o comércio, crescimento econômico 
e desenvolvimento sustentável.

Combate à difamação de 
religiões

A/C.3/65/L.46/
Rev.1 A/RES/65/224 68 Marrocos 

(em nome da OCI) Não Adotada 
(76/64/42) Absteve-se Adotada (79/67/40) Absteve-se

A resolução expressou profunda preocupação quanto ao fato de o Islã ser frequente e 
erroneamente associado a violações de direitos humanos e terrorismo. Instou todos 
os Estados a fazerem o seu máximo para assegurar que lugares, santuários, símbolos 
religiosos e personalidades veneradas sejam totalmente respeitados e protegidos.

Situação dos direitos 
humanos na República 
Popular Democrática da 
Coreia (Coreia do Norte)

A/C.3/65/L.47 A/RES/65/225 68
Bélgica

 (em nome da 
União Europeia)

Não Adotada 
(100/18/60) A favor Adotada (106/20/57) A favor

A resolução expressou séria preocupação quanto às recorrentes e generalizadas 
violações de direitos, bem como quanto a sua precária situação humanitária. Instou 
o governo a respeitar completamente todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais; estender total cooperação ao Relator Especial sobre direitos humanos 
no país; e assegurar acesso pleno, seguro e irrestrito à assistência humanitária.
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Terceira 

Comissão

Resultado na Plenária 
(votos a favor/contra/

abstenções)

Voto do Brasil na 
Plenária Resumo

Situação dos direitos 
humanos na República 
Islâmica do Irã

A/C.3/65/L.49 A/RES/65/226 68 Canadá Não Adotada 
(80/44/57) Absteve-se Adotada 

(78/45/59) Absteve-se

A resolução expressou profunda preocupação quanto às graves e recorrentes 
violações, incluindo tortura, alta incidência de aplicação da pena de morte, inclusive a 
menores de 18 anos, violência contra as mulheres. Expressou especial preocupação 
quanto ao fracasso do governo em investigar e responsabilizar as supostas violações 
no período posterior às eleições presidenciais de 2009. Solicitou ao governo que 
aborde as preocupações destacadas no relatório do Secretário-Geral e os apelos de 
ação específicos nas resoluções prévias da Assembleia Geral e que respeite suas 
obrigações tanto na lei como na prática.

Situação dos direitos 
humanos em Mianmar/
Birmânia

A/C.3/65/L.48/
Rev.1 A/RES/65/241 68

Bélgica
 (em nome da 

União Europeia)
Não Adotada 

(96/28/60) Absteve-se Adotada
 (85/26/46) Absteve-se

A resolução condenou veementemente as sistemáticas violações dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais em curso. Saudou a libertação de Daw Aung San Suu Kyi 
de sua prisão domiciliar arbitrária e instou fortemente o governo a libertar todos os 
outros prisioneiros de consciência. Também solicitou que o Secretário-Geral continue 
a fornecer seus bons ofícios e a prosseguir com a discussão sobre direitos humanos, 
transição democrática e processo de reconciliação nacional com o governo e a 
população.

Realinhamento das funções 
do Escritório das Nações 
Unidas para Drogas e Crime 
e mudanças no marco 
estratégico

A/C.3/65/L.13 A/RES/65/227 105
Presidente 
da Terceira 
Comissão

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução instou o diretor do Escritório a submeter uma proposta orçamentária para 
2012-2013 que “reflita adequadamente as necessidades financeiras do Escritório”, 
e solicitou ao Secretário-Geral que dedique “devida atenção às necessidades de 
recursos”.

Fortalecimento das 
respostas de prevenção 
do crime e justiça penal à 
violência contra a mulher

A/C.3/65/L.4 A/RES/65/228 105 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução adotou as Estratégias e Medidas Práticas Modelo para a Eliminação de 
Violência contra as Mulheres no Campo de Prevenção de Crimes e Justiça Penal, 
revisadas em um encontro de especialistas em Bangcoc, entre 23 e 25 de março de 
2009.

Regras das Nações Unidas 
para o tratamento de 
mulheres presas e medidas 
não privativas de liberdade 
para mulheres infratoras 
(Regras de Bangcoc)

A/C.3/65/L.5 A/RES/65/229 105 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução adotou as 70 Regras, desenvolvidas em um encontro de especialistas em 
Bangcoc em novembro de 2009. Elas cobrem questões como a provisão de serviços de 
saúde específicos por gênero, orientações para tratamento de crianças que vivem com 
suas mães em prisões, preocupações específicas a respeito de mulheres prisioneiras 
e desenvolvimento de programas pré e pós-libertação que levem em conta a 
estigmatização e discriminação que as mulheres enfrentam quando saem da prisão.

12º Congresso das Nações 
Unidas sobre Prevenção ao 
Crime e Justiça Penal

A/C.3/65/L.6 A/RES/65/230 105 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução expressou a satisfação da Assembleia Geral com os resultados alcançados 
no Congresso em Salvador (Bahia). Solicitou à Comissão sobre Prevenção de Crimes 
e Justiça Penal que estabeleça um grupo intergovernamental de especialistas para 
estudar de maneira abrangente o problema do crime cibernético. Solicitou ainda que 
a Comissão estabeleça um grupo de especialistas para a revisão das Regras Mínimas 
das Nações Unidas para o tratamento de presos.

Instituto Africano das 
Nações Unidas para 
Prevenção do Crime e 
Tratamento de Criminosos

A/C.3/65/L.14/
Rev.1 A/RES/65/231 105

Malaui
 (em nome do 

Grupo Africano)
Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução instou os Estados-Membros do Instituto a continuar realizando todos os 
esforços possíveis para cumprir suas obrigações para com o Instituto. Ademais, instou 
a comunidade internacional a continuar adotando medidas práticas concretas para 
apoiar o Instituto.

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

A/C.3/65/L.15/
Rev.1 A/RES/65/232 105 Itália Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução solicitou que o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC) 
aumente seus esforços, dentro dos recursos existentes e de seu mandato, para 
fornecer assistência técnica e serviços de consultoria para a implementação de seus 
programas regionais e sub-regionais.

Cooperação internacional 
contra o problema mundial 
das drogas

A/C.3/65/L.16/
Rev.1 A/RES/65/233 105 México Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução instou o Escritório da ONU para Drogas e Crime (UNODC) a aumentar 
a colaboração com outras organizações envolvidas no combate a esse problema. 
Instou todos os governos a fornecerem o apoio político e financeiro mais completo 
possível ao UNODC, por meio da ampliação de sua base de doadores e do aumento das 
contribuições voluntárias.
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Décimo aniversário do 
Ano Internacional do 
Voluntariado

A/C.3/66/L.6/Rev.1 A/RES/66/67 27 Brasil - Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução saudou o crescimento e desenvolvimento do voluntarismo desde o 
lançamento, em 2001, do Ano Internacional. O texto também reconheceu a valiosa 
contribuição do trabalho voluntário, incluindo as formas tradicionais de ajuda mútua e 
de autoajuda e outras formas de participação cívica para o desenvolvimento econômico 
e social, beneficiando a sociedade em geral, comunidades e redes de voluntariado.

Políticas e programas 
envolvendo a juventude

A/C.3/66/L.7/Rev.1 A/RES/66/121 27 Moldávia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução instou os Estados-Membros a abordarem especificamente o 
desenvolvimento da juventude em suas medidas de recuperação econômica e 
financeira, enfatizando o emprego aos jovens e a promoção do voluntariado, 
empreendedorismo e o desenvolvimento de sistemas formais, informais e não formais 
de educação e formação. 

Promoção da integração 
social por meio da inclusão 
social

A/C.3/66/L.8/Rev.1 A/RES/66/122 27 Peru Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução exortou os Estados a promover uma participação mais equitativa, via 
políticas que garantam mercados de trabalho inclusivos, estratégias de inclusão social 
e a promoção e proteção dos direitos sociais e econômicos.

Cooperativas no 
desenvolvimento social

A/C.3/66/L.9 A/RES/66/123 27 Mongólia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia saudou a proclamação de 2012 como o Ano Internacional das 
Cooperativas. Ela também convidou os governos a considerar o desenvolvimento de 
um roteiro ou plano de ação para a promoção de cooperativas para o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável para além do Ano.

Reunião de Alto Nível da 
AG sobre a realização dos 
ODMs e outros objetivos 
internacionalmente 
pactuados para pessoas 
com deficiências

A/C.3/66/L.10/
Rev.1 A/RES/66/124 27 Filipinas Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução decidiu convocar uma Reunião de Alto Nível de um dia, com a presença 
de Chefes de Estado e de Governo em 23 de setembro de 2013, com o tema geral “O 
caminho a seguir: promovendo uma agenda de desenvolvimento inclusiva em termos 
de deficiência para 2015 e além”.

Implementação do 
resultado da Cúpula 
Mundial para o 
Desenvolvimento Social e 
da 24ª sessão especial da 
AG

A/C.3/66/L.11/
Rev.1 A/RES/66/125 27

Argentina 
(em nome do 

G77) 
e China

Sim
 (via G77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia expressou profunda preocupação de que o impacto negativo em 
curso da crise financeira e econômica mundial. Exortou as instituições financeiras 
internacionais e doadores a apoiar os países em desenvolvimento a atingir seu 
desenvolvimento social, em linha com suas prioridades e estratégias nacionais 
proporcionando, dentre outras coisas, alívio da dívida. 

Implementação do 
resultado da Cúpula 
Mundial para o 
Desenvolvimento Social e 
da 24ª sessão especial da 
AG

A/C.3/66/L.11/
Rev.1 A/RES/66/125 27

Argentina 
(em nome do 

G77) 
e China

Sim
 (via G77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia expressou profunda preocupação de que o impacto negativo em 
curso da crise financeira e econômica mundial. Exortou as instituições financeiras 
internacionais e doadores a apoiar os países em desenvolvimento a atingir seu 
desenvolvimento social, em linha com suas prioridades e estratégias nacionais 
proporcionando, dentre outras coisas, alívio da dívida. 

Preparações para e 
observância do décimo 
aniversario do Ano 
Internacional da Família

A/C.3/66/L.12/
Rev.1 A/RES/66/126 27

Argentina 
(em nome do 

G77) 
e China

Sim 
(via G77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução insta os Estados-Membros a visualizar 2014 como um ano-limite no qual 
os esforços concretos serão feitos para melhorar o bem-estar familiar, através da 
implemeantação de políticas nacionais, estratégias e programas eficazes. 

Acompanhamento da 
Segunda Assembleia 
Mundial sobre 
Envelhecimento

A/C.3/66/L.13/
Rev.1 A/RES/66/127 27

Argentina 
(em nome do 

G77) 
e China

Sim
 (via G77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reafirma a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional de Madri 
sobre o Envelhecimento, 2002 e designou 15 de Junho como o Dia da Consciência 
Mundial Contra o Abuso de Idosos. Ela também incentivou os governos a prestar 
maior atenção à capacitação para erradicar a pobreza entre os idosos, especialmente 
mulheres mais velhas. 
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

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.

Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Acompanhamento da 
Segunda Assembleia 
Mundial sobre 
Envelhecimento

A/C.3/66/L.13/
Rev.1 A/RES/66/127 27

Argentina 
(em nome do 

G77) 
e China

Sim
 (via G77)

Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reafirma a Declaração Política e o Plano de Ação Internacional de Madri 
sobre o Envelhecimento, 2002 e designou 15 de Junho como o Dia da Consciência 
Mundial Contra o Abuso de Idosos. Ela também incentivou os governos a prestar 
maior atenção à capacitação para erradicar a pobreza entre os idosos, especialmente 
mulheres mais velhas. 

Violência contra 
trabalhadoras migrantes

A/C.3/66/L.18/
Rev.1 A/RES/66/129 28 Filipinas Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia instou os governos a incorporar uma perspectiva centrada nos direitos 
humanos e sensível ao gênero na legislação, políticas e programas sobre a migração 
internacional e sobre o trabalho e emprego, para a prevenção e proteção das mulheres 
migrantes contra a violência, discriminação, exploração e abuso. Estados - em 
particular os países de origem e destino - foram convidados a por em prática sanções 
penais e criminais para punir os autores de violência contra trabalhadoras migrantes e 
intermediárias.

Melhora da situação das 
mulheres em áreas rurais

A/C.3/66/L.19/
Rev.1 A/RES/66/129 28 Mongólia Sim

 (via G77)
Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia expressou profunda preocupação de que o impacto negativo em 
curso da crise financeira e econômica mundial. Exortou as instituições financeiras 
internacionais e doadores a apoiar os países em desenvolvimento a atingir seu 
desenvolvimento social, em linha com suas prioridades e estratégias nacionais 
proporcionando, dentre outras coisas, alívio da dívida. 

Mulher e participação 
política

A/C.3/66/L.20/
Rev.1 A/RES/66/130 28 EUA Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução conclamou os Estados a eliminar leis, regulamentos e práticas que, 
de forma discriminatória, impedem ou restringem a participação das mulheres no 
processo político. Estados em e transição política foram convocados a tomar medidas 
eficazes para garantir a participação das mulheres em igualdade de condições com os 
homens em todas as fases de reforma política.

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

A/C.3/66/L.21 A/RES/66/131 28 Suécia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convidou o presidente do Comitê para a Eliminação da Discriminação 
contra as Mulheres a abordar e engajar um diálogo interativo na 67ª e 68ª sessões 
da Assembleia e solicitar ao Secretário-Geral que apresente, na sua 68ª um relatório 
sobre a situação da Convenção.

Acompanhamento da 
4ª Conferencia Mundial 
sobre as Mulheres e a 
implementação total da 
Declaração e Plataforma 
de Ação de Pequim e do 
resultado da 33a sessão 
especial da AG

A/C.3/66/L.59 A/RES/66/132 28
Presidente 
da Terceira 
Comissão

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convidou a ONU Mulher a continuar a apoiar a integração do gênero em 
todo o sistema ONU como parte integrante do seu trabalho. Estados também foram 
instados a aumentar o financiamento para o orçamento da ONU Mulher, fornecendo 
contribuições voluntárias regulares, previsíveis, estáveis e sustentáveis.

Escritório do Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados

A/C.3/66/L.63 A/RES/66/133 62 Dinamarca Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução exortou todos os Estados interessados e, quando aplicável, as partes 
envolvidas em um conflito armado, a tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar o respeito pelos direitos humanos e ao direito humanitário internacional. A 
resolução também conclamou o Escritório a continuar a explorar formas e meios para 
ampliar sua base de doadores.

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

A/C.3/66/L.67 A/RES/66/134 62 Azerbaijão Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução decidiu aumentar o número de membros do Comitê Executivo do 
Programa do Alto Comissariado da ONU para Refugiados de 85 a 87 Estados-Membros 
.

Assistência a refugiados, 
retornados e deslocados na 
África

A/C.3/66/L.69/
Rev.1 A/RES/66/135 62 Serra Leoa Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia exortou os Estados e outras partes do conflito armado a observar a letra 
e o espírito da lei humanitária internacional, tendo em mente que o conflito armado é 
uma das principais causas do deslocamento forçado na África. 

Relatório do Conselho de 
Direitos Humanos

A/C.3/66/L.64/
Rev.1 A/RES/66/136 64

Tanzânia 
(em nome do 

Grupo Africano)
Não Adotada

(95/4/60) A favor Adotada
(122/3/59) A favor A resolução fez a Assembleia tomar nota do relatório, bem como seu apêndice, e suas 

recomendações
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Declaração das Nações 
Unidas sobre Educação e 
Treinamento em Direitos 
Humanos

A/C.3/66/L.65 A/RES/66/137 64 Marrocos Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução aprovou a declaração, convidando os governos, agências e organizações do 
sistema das Nações Unidas e organizações intergovernamentais e não governamentais 
a intensificarem seus esforços para divulgar a Declaração, a promover o respeito 
universal e a compreensão da mesma. 

Protocolo Facultativo 
para a Convenção dos 
Direitos da Criança sobre 
um procedimento de 
comunicações

A/C.3/66/L.66 A/RES/66/138 64 Eslováquia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução permite ao Comitê supervisor da Convenção receber e examinar queixas 
individuais de violações dos direitos de crianças e organizar visitas aos países para 
investigar casos de violações graves e sistemáticas. O texto determina que o Protocolo 
Facultativo entrará em vigor após a sua 10ª ratificação.

Fortalecimento da 
colaboração sobre proteção 
das crianças dentro do 
sistema das Nações Unidas

A/C.3/66/L.22/
Rev.1 A/RES/66/139 65 Tailândia Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia sublinhou a importância de adequados recursos e apoio ao trabalho 
da ONU para a promoção e proteção dos direitos da criança, incluindo proteção da 
criança; e encorajou maiores contribuições voluntárias para apoiar a assistência 
técnica e capacitação na área de proteção das crianças.

Direitos da menina
A/C.3/66/L.24/

Rev.1 A/RES/66/140 65 (a) Zimbábue Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

Pela resolução, os Estados foram chamados a tomar as medidas adequadas, com o 
apoio das organizações internacionais e da sociedade civil, para tratar dos fatores de 
origem de crianças e os casamentos forçados, incluindo a realização de atividades 
educativas para conscientizar sobre os aspectos negativos de tais práticas.

Direitos da criança
A/C.3/66/L.25/

Rev.1 A/RES/66/141 65 (a) Polônia Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução os Estados a adotar ou reforçar, conforme apropriadas, medidas 
legislativas ou de outro cunho, para prevenir, proibir e eliminar todas as formas de 
violência contra crianças, em todas as definições. 

Emenda 1 apresentada na 
Terceira Comissão sobre 
a resolução “Direitos da 
criança”

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 65 (a) Paquistão Não Rejeitada 
(78/48/21) Contra - -

A alteração proposta faria a Assembleia decidir “que todos os detentores de mandato 
devem exercer suas funções com independência e em plena vigência dos respectivos 
mandatos”.

Emenda 2 apresentada na 
Terceira Comissão sobre 
a resolução “Direitos da 
criança”

Emenda 
apresentada 
oralmente

- 65 (a) República Árabe 
Síria Não Rejeitada 

(78/26/27) Contra - - A segunda alteração proposta iria acrescentar a frase “e todas as Convenções de 
Genebra de 1949” ao final do terceiro parágrafo preambular.

Direitos dos povos 
indígenas

A/C.3/66/L.26/
Rev.1 A/RES/66/142 66 (a) Bolívia Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia solicitou ao Secretário-Geral que convoque, em coordenação com o 
Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas, um evento de alto 
nível durante a 11ª sessão do Fórum para comemorar o 5º aniversário da adoção da 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos indígenas.

Inadmissibilidade de certas 
práticas que contribuem 
para alimentar formas 
contemporâneas de 
racismo, discriminação 
racial, xenofobia e formas 
de intolerância correlatas

A/C.3/66/L.60 A/RES/66/143 67 (a) Rússia Não Adotada 
(120/22/31) A favor Adotada (134/24/32) A favor

A Assembleia exortou os Estados a tomar medidas mais eficazes, em conformidade 
com o direito internacional dos direitos humanos a combater esses fenômenos, que 
representam uma ameaça real aos valores democráticos.

Unidos contra o racismo, 
a discriminação racial, 
a xenofobia e formas 
correlatas de intolerância

- A/RES/66/3 67 (b) Presidente da 
Assembleia Geral Não - - Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Declaração reafirmou que o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata constituem “uma negação dos propósitos e princípios da Carta das Nações 
Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos”. A Declaração reafirmou 
também a igualdade e a não discriminação como princípios fundamentais do direito 
internacional. 
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Esforços globais para a 
total eliminação do racismo, 
discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias 
correlatas bem como 
a implementação e 
seguimento da Declaração e 
do Plano de Ação de Durban

A/C.3/66/L.68/
Rev.1 A/RES/66/144 67 (b)

Argentina 
(em nome do 

G77)
e China

Sim 
(via G77)

Adotada
 (126/5/43) A favor Adotada 

(138/6/46) A favor

A resolução apelou a todos os Estados, em conformidade com os compromissos 
assumidos no Programa de Ação de Durban, para tomar todas as medidas necessárias 
para combater a incitação a violência motivada pelo ódio racial, incluindo através do 
uso indevido de impressão, mídias audiovisuais e eletrônicas e novas tecnologias de 
comunicação.

Realização universal 
do direito dos povos à 
autodeterminação

A/C.3/66/L.30 A/RES/66/145 68 Paquistão Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reafirma que a concretização universal dos direitos de todos os povos à 
autodeterminação, incluindo aqueles sob dominação colonial, estrangeira e externa, é 
uma condição fundamental para a garantia efetiva e observância dos direitos humanos 
e para a preservação e promoção de tais direitos. A resolução também declarou a 
firme oposição a atos de intervenção militar estrangeira, agressão e ocupação.

Direito do povo palestino à 
autodeterminação

A/C.3/66/L.61 A/RES/66/146 68 Egito Não Adotada 
(166/5/4) A favor Adotada

 (128/7/3) A favor

A Assembleia reafirmou o direito do povo palestino à autodeterminação, incluindo o 
direito ao seu Estado Palestino independente. Ela também instou todos os Estados e 
à ONU a continuar a apoiar e ajudar o povo palestino na realização adiantada do seu 
direito à autodeterminação.

Uso de mercenários 
como meio de violação 
dos direitos humanos e 
impedimento ao exercício 
do direito dos povos à 
autodeterminação

A/C.3/66/L.62 A/RES/66/147 68 Cuba Não Adotada 
(118/52/5) A favor Adotada 

(130/53/6) A favor
A resolução condenou recentes atividades mercenárias em países em 
desenvolvimento. Estados foram encorajados, de acordo com as suas obrigações sob o 
direito internacional, para trazê-los, sem distinção, à justiça.

Convenções Internacionais 
sobre Direitos Humanos

A/C.3/66/L.23/
Rev.1 A/RES/66/148 69 (a) México Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução saudou o relatório anual do Comitê de Direitos Humanos e de outros 
órgãos do Sistema Convencional da ONU e convida os presidentes dos Comitês a 
abordar e se envolver em um diálogo interativo na Assembleia Geral em suas 67ª e 68ª 
sessões.

Dia Mundial da Síndrome 
de Down

A/C.3/66/L.27/
Rev.1 A/RES/66/149 69 (a) Brasil - Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução designou 21 março como Dia Mundial da Síndrome de Down e convidou 
todos os Estados, organizações do sistema das Nações Unidas e outras organizações 
internacionais, bem como a sociedade civil, a observar esse dia de maneira adequada 
para sensibilizar o público sobre a síndrome de Down.

Tortura e outros 
tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou 
degradantes

A/C.3/66/L.28/
Rev.1 A/RES/66/150 69 (a) Dinamarca Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução conclamou os Estados a aplicar plenamente a proibição absoluta e 
irrevogável da tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e 
condenar qualquer ação ou tentativa pelos Estados ou por funcionários públicos para 
legalizar, autorizar ou aquiescer a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes sob quaisquer circunstâncias, incluindo, por razões de segurança 
nacional ou por meio de decisões judiciais.

Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com 
Deficiências e seu Protocolo 
Facultativo

A/C.3/66/L.29/
Rev.1 A/RES/66/229 66 (a) México Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso A resolução decidiu autorizar o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência a 

ter uma semana adicional de encontro por ano.

A natureza universal, 
indivisível, inter-
relacionada e 
interdependente e 
mutuamente reforçadora de 
todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais

A/C.3/66/L.31/
Rev.1 A/RES/66/151 69 (b) África do Sul Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reafirma que todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, inter-
relacionados, interdependentes e se reforçam mutuamente, e que todos os direitos 
humanos - direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais - devem ser tratados 
de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. 
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Fortalecimento da 
cooperação internacional 
no campo dos direitos 
humanos

A/C.3/66/L.32 A/RES/66/152 69 (b)
Cuba 

(em nome do 
NAM)

Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução pediu que todos os atores na cena internacional construam uma ordem 
internacional baseada na inclusão, justiça, igualdade e equidade, dignidade humana, 
entendimento mútuo, promoção e respeito pela diversidade cultural e pelos direitos 
humanos universais, e que rejeitem todas as doutrinas de exclusão baseadas no 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata.

Promoção de distribuição 
geográfica equitativa na 
composição dos órgãos de 
tratado de direitos humanos

A/C.3/66/L.33 A/RES/66/153 69 (b)
Cuba 

(em nome do 
NAM)

Não Adotada Não Adotada
 (119/52/2) Aderiu ao consenso

A resolução expressou preocupação com o desequilíbrio regional na composição 
atual de alguns dos órgãos de tratados de direitos humanos. A assembleia solicitou 
aos presidentes dos órgãos de tratado que considerem, em sua próxima reunião, o 
conteúdo da resolução e apresentem recomendações específicas para alcançar a meta 
de distribuição geográfica equitativa entre os seus membros.

Direitos humanos e 
diversidade cultural

A/C.3/66/L.34/
Rev.1 A/RES/66/154 69 (b)

Cuba 
(em nome do 

NAM)
Não Adotada 

(118/52/2) A favor Adotada 
(136/52/2) A favor

A resolução exortou Estados, organizações internacionais e agências das Nações 
Unidas, e convidou a sociedade civil, a reconhecer e promover o respeito pela 
diversidade cultural com o propósito de fazer avançar os objetivos de paz, 
desenvolvimento e direitos humanos universalmente aceitos.

Direito ao desenvolvimento
A/C.3/66/L.35/

Rev.1 A/RES/66/155 69 (b)  (em nome do 
NAM) Não Adotada 

(140/5/28) A favor Adotada 
(154/6/29) A favor

A Assembleia expressou profunda preocupação com a falta de progresso nas 
negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC), e reafirmou a necessidade de 
um bom resultado da Rodada Doha. 

Direitos humanos e medidas 
coercitivas unilaterais

A/C.3/66/L.36 A/RES/66/156 69 (b)
Cuba

 (em nome do 
NAM)

Não Adotada
 (121/52/1) A favor Adotada 

(137/54/0) A favor

A resolução condenou a contínua execução e aplicação de medidas coercitivas 
unilaterais por certos países, e rejeitou essas medidas como instrumentos de pressão 
política ou econômica contra qualquer país, em particular contra os países em 
desenvolvimento.

Fortalecimento da ação da 
ONU no campo dos direitos 
humanos por meio da 
promoção da cooperação 
internacional e da importância 
da não seletividade, 
da imparcialidade e da 
objetividade

A/C.3/66/L.37 A/RES/66/157 69 (b) Cuba Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução convidou os Estados a considerarem a adoção, no âmbito dos respectivos 
sistemas legais e de acordo com as suas obrigações sob o direito internacional, de 
medidas que considerem adequadas para conseguir mais progressos na cooperação 
internacional.

Direito à alimentação
A/C.3/66/L.38/

Rev.1 A/RES/66/158 69 (b) Cuba Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reconheceu que o caráter complexo da crise alimentar global, em que o 
direito à alimentação adequada está ameaçado de ser violado em grande escala, é uma 
combinação de vários fatores importantes, como a crise financeira e econômica global, 
a degradação ambiental, desertificação e os impactos da mudança climática global. 

Promoção de uma ordem 
internacional democrática e 
equitativa

A/C.3/66/L.39 A/RES/66/159 69 (b) Cuba Não Adotada 
(117/52/6) A favor Adotada (130/54/6) A favor

O texto saudou a decisão do Conselho de Direitos Humanos, na resolução 18/6, 
de estabelecer um novo mandato sobre a promoção de uma ordem democrática 
e equitativa e solicitou que o Secretário-Geral e o Alto Comissariado forneçam os 
recursos necessários para o efetivo cumprimento do mandato.

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

A/C.3/66/L.41 A/RES/66/161 69 (b) Egito Não Adotada 
(125/52/0) A favor Adotada 

(137/54/0) A favor A resolução exortou todos os Estados e a comunidade internacional a aliviar os impactos 
negativos das crises atuais na realização e no gozo efetivo dos direitos humanos.

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

A/C.3/66/L.42 A/RES/66/162 69 (b) Burundi Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia solicitou ao Secretário-Geral e ao Alto Comissariado a continuar a 
fornecer fundos adicionais e recursos humanos para permitir que o Centro responda 
às necessidades crescentes.
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

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

A/C.3/66/L.43/
Rev.1 A/RES/66/163 69 (b) EUA Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia reafirmou que a assistência eleitoral fornecida pela Organização das 
Nações Unidas deve continuar a ser realizada em de uma forma objetiva, imparcial, 
neutra e independente.

Emenda 1 apresentada na 
Terceira Comissão sobre a 
resolução “Fortalecimento 
do papel das Nações 
Unidas no aprimoramento 
de eleições periódicas e 
genuínas e na promoção da 
democratização”

A/C.3/66/L.71 - 69 (b) Rússia Não Rejeitada 
(55/75/26) A favor - -

A emenda propôs que no final do parágrafo operativo 3, as palavras “e realça que 
as Nações Unidas devem abster-se de qualquer declaração relativa ao resultado do 
processo eleitoral ou de atribuir vitória a qualquer partido às eleições até o momento 
de um anúncio formal oficial do resultado da eleição pela autoridade nacional 
competente do Estado em questão” fossem acrescentadas.

Emenda 1 apresentada na 
Terceira Comissão sobre a 
resolução "Fortalecimento 
do papel das Nações 
Unidas no aprimoramento 
de eleições periódicas e 
genuínas e na promoção da 
democratização"

A/C.3/66/L.71 - 69 (b) Rússia Não Rejeitada 
(29/88/32)

Absteve-
se - -

A emenda propôs que em seu parágrafo 9, as palavras “e a este respeito expressa 
apreço pela Declaração de Princípios para Observação Internacional de Eleições e pelo 
Código de Conduta para Observadores Eleitorais Internacionais, que elabora diretrizes 
para a observação eleitoral internacional” fossem excluídas.

Promoção da Declaração 
sobre o Direito e 
Responsabilidade dos 
Indivíduos, Grupos e Órgãos 
da sociedade de promover e 
proteger direitos humanos 
e liberdade fundamentais 

A/C.3/66/L.44/
Rev.1 A/RES/66/164 69 (b) Noruega Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução chamou os Estados a garantir que ninguém esteja sujeito ao uso excessivo 
e indiscriminado da força, de prisão e detenção arbitrária, tortura e outros tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes, desaparecimento forçado, abuso de processos 
penais e civis ou ameaças de tais atos.

Proteção e Assistência para 
Deslocados Internos

A/C.3/66/L.45/
Rev.1 A/RES/66/165 69 (b) Noruega Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia exortou os Estados a fornecer soluções duradouras, e incentivar a 
cooperação internacional reforçada, nomeadamente através da disponibilização de 
recursos e conhecimentos para ajudar os países afetados.

Promoção da Decl. sobre 
os Dir. das Pessoas de 
Minorias Nacionais, Étnicas, 
Religiosas e Linguísticas

A/C.3/66/L.46 A/RES/66/166 69 (b) Áustria Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução apelou aos Estados para dar atenção especial às situações e às 
necessidades específicas das mulheres e crianças pertencentes a minorias, enquanto 
promovendo e protegendo os direitos das pessoas pertencentes a minorias.

Combate à intolerância, 
estereotiparão negativa, 
estigmatizarão, 
discriminação, incitação 
a violência e violência 
contra pessoas baseada em 
religião ou crença

A/C.3/66/L.47/
Rev.1 A/RES/66/167 69 (b)

Emirados Arabes 
Unidos (em nome 

da OIC)
Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução deplorou firmemente todos os atos de violência contra pessoas com base 
na sua religião ou crença, bem como todos os ataques a ou em locais religiosos, sítios 
e santuários. Também condenou qualquer defesa de ódio religioso que constitua 
incitamento à discriminação, hostilidade ou violência.

Eliminação de todas as 
formas de intolerância e 
discriminação baseadas em 
religião ou crença

A/C.3/66/L.48/
Rev.1 A/RES/66/168 69 (b) Polônia

 (em nome da UE) Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução condenou veementemente qualquer defesa de ódio religioso que 
constitua incitação à discriminação, hostilidade ou violência, seja envolvendo o uso de 
impressão, mídia audiovisual ou eletrônica, ou qualquer outro meio.

Instituições nacionais para 
Promoção e Proteção dos 
Direitos Humanos

A/C.3/66/L.49/
Rev.1 A/RES/66/169 69 (b) Alemanha Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia saudou o crescente número de Estados no estabelecimento ou 
considerando o estabelecimento de instituições nacionais para a promoção e proteção 
dos direitos humanos. Ela acolheu especialmente o crescente número de Estados que 
aceitaram as recomendações da Revisão Periódica Universal sobre tema.
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Dia Internacional das 
Meninas

A/C.3/66/L.50/
Rev.1 A/RES/66/170 69 (b) Canadá Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso A Assembleia decidiu designar o dia 11 de outubro como o Dia Internacional da Menina. 

Proteção dos direitos 
humanos e liberdades 
fundamentais no combate 
ao terrorismo

A/C.3/66/L.51/
Rev.1 A/RES/66/171 69 (b) México Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução reafirmou que os Estados devem assegurar que qualquer medida tomada 
para combater o terrorismo em conformidade com suas obrigações sob o direito 
internacional, particularmente o direito internacional de direitos humanos, direito dos 
refugiados e direito humanitário. 

Proteção de migrantes
A/C.3/66/L.51/

Rev.1 A/RES/66/172 69 (b) México Sim Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia expressou preocupação acerca da legislação adotada por alguns Estados 
que resulta em medidas e práticas que podem restringir os direitos humanos e 
liberdades fundamentais dos migrantes e exorta os Estados a assegurar que suas leis 
e políticas, incluindo nas áreas de contraterrorismo e combate ao crime organizado 
transnacional, respeitem plenamente os direitos humanos dos migrantes.

Acompanhamento do 
Ano internacional da 
Aprendizagem sobre os 
Direitos Humanos

A/C.3/66/L.53/
Rev.1 A/RES/66/173 69 (b) Benin Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso A resolução saudou a adoção pelo Conselho de Direitos Humanos da Declaração sobre 

a Educação em Direitos Humanos e Formação.

Situação dos direitos 
humanos na República 
Popular Democrática da 
Coreia (Coreia do Norte)

A/C.3/66/L.54 A/RES/66/174 69 (b) Polônia Não Adotada 
(112/16/55) A favor Adotada (123/16/51) A favor

A resolução expressou a grave apreensão com a persistência dos contínuos relatos de 
violações sistemáticas, generalizadas e graves dos direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais naquele país. Ela expressou séria preocupação com a recusa 
contínua do governo de reconhecer o mandato do Relator Especial ou a cooperar com 
ele. Expressando profunda preocupação com a situação humanitária precária, instou 
o governo a tomar medidas preventivas e corretivas, cooperando se necessário com 
agências doadoras internacionais e em conformidade com as normas internacionais 
para acompanhamento da assistência humanitária.

Situação dos direitos 
humanos na República 
Islâmica do Irã

A/C.3/66/L.56 A/RES/66/175 69 (b) Canadá Não Adotada 
(86/32/59)

Absteve-
se

Adotada 
(89/30/64) Absteve-se

A resolução expressou preocupação especial com a incapacidade do governo de 
investigar e responsabilizar os autores das supostas violações no período após as 
eleições presidenciais de 2009. A resolução instou o Governo a garantir eleições 
parlamentares livres, justas, transparentes e inclusivas em 2012, que reflitam a 
vontade do povo. O texto também expressou profunda preocupação com o fato de, 
apesar do convite aberto do Irã a todos os Relatores Especiais, o país não atendeu 
nenhum pedido desses mecanismos especiais para visitar o país em seis anos.

Situação dos direitos 
humanos na República 
Árabe Síria

A/C.3/66/L.57/
Rev.1 A/RES/66/176 69 (b)

França, 
Alemanha e 
Reino Unido

Adotada 
(122/16/41) A favor Adotada (113/11/43) A favor

A resolução instou às autoridades sírias a pôr termo imediato a todas as violações dos 
direitos humanos, a proteger sua população e para cumprir integralmente com suas 
obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos. A resolução também 
exortou o país a implementar o Plano de Ação da Liga dos Estados Árabes em sua 
totalidade, sem mais delongas e em conformidade com as resoluções do Conselho de 
Direitos Humanos S-16/1 e S-17/1, incluindo através da cooperação plena e efetiva 
com a comissão independente de inquérito internacional.

Moção apresentada na 
Terceira Comissão sobre 
a resolução “Situação 
dos direitos humanos na 
República Árabe Síria”

Moção apresentada 
oralmente - 10 (c) República Árabe 

Síria Não Rejeitada 
(20/118/29)

Absteve-
se - - A moção propôs o adiamento do debate sobre o projeto de resolução nos termos da 

regra 116 das regras de procedimento.

Situação dos direitos 
humanos em Mianmar/
Birmânia

A/C.3/66/L.55/
Rev.1 A/RES/66/230 69 (c) Polônia

(em nome da UE) Não Adotada 
(98/25/63)

Absteve-
se

Adotada 
(83/21/39) Absteve-se

A resolução expressou profunda preocupação com as contínuas violações sistemáticas 
dos direitos humanos, enquanto reconhecendo o compromisso assumido pelo governo 
de implementar reformas para lidar com essas violações. A resolução saudou 
as recentes negociações entre o governo, Daw Aung San Suu Kyi e os partidos da 
oposição; encorajou o governo a desenvolver as atuais negociações em um diálogo 
substancial e regular, enquanto envolvendo de forma abrangente todos os atores 
relevantes.
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Título Código na Terceira 
Comissão

Código na 
Plenária Item Apresentada 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

Fortalecimento da 
cooperação internacional no 
combate aos efeitos nocivos 
dos fluxos financeiros 
ilícitos resultantes de 
atividades criminosas

A/C.3/66/L.2 A/RES/66/177 107 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução instou os Estados Partes da Convenção contra o Tráfico Ilícito de 
Narcóticos e Substâncias Psicotrópicas de 1988, da Convenção contra o Crime 
Organizado Transnacional e da Convenção contra a Corrupção a aplicar integralmente 
as disposições dos tratados, com vistas a prevenir e combater a lavagem de dinheiro.

Assistência Técnica 
para implementação de 
convenções internacionais 
e protocolos relativos ao 
contra-terrorismo

A/C.3/66/L.3 A/RES/66/178 107 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução solicitou que o Secretário-Geral forneça ao Escritório das Nações Unidas 
para Drogas e Crime (UNODC) recursos suficientes para realizar atividades de auxílio 
aos Estados na implementação da Estratégia Antiterrorista Global das Nações Unidas.

Acompanhamento do 12º 
Congresso das Nações 
Unidas sobre Prevenção ao 
Crime e Justiça Penal

A/C.3/66/L.4 A/RES/66/179 107 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia reiterou seu convite aos governos para que levem em consideração a 
Declaração de Salvador, bem como as recomendações adotadas pelo XII Congresso 
das Nações Unidas, na formulação de legislação e diretrizes políticas. 

Fortalecimento das 
respostas de prevenção do 
crime e justiça penal para 
proteção da propriedade 
cultural, especialmente 
com relação ao tráfico

A/C.3/66/L.5 A/RES/66/180 107 ECOSOC Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução solicitou ao Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC) 
para explorar o desenvolvimento de diretrizes específicas para a prevenção e 
repressão do tráfico de bens culturais.

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

A/C.3/66/L.15/
Rev.1 A/RES/66/181 107 Itália Não Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução instou os Estados a reforçar a cooperação para permitir o retorno de 
ativos adquiridos ilicitamente por meio da corrupção aos países de origem, que assim 
o solicitarem, em conformidade com as disposições da Convenção contra a Corrupção 
para a recuperação de ativos.

Instituto Africano das 
Nações Unidas para 
Prevenção do Crime e 
Tratamento de Criminosos

A/C.3/66/L.17 A/RES/66/182 107 Uganda Não Adotada sem 
votação

Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A Assembleia, entre outros, saudou a introdução no Instituto de uma iniciativa de 
partilha de custos na execução de vários programas com os Estados-Membros, 
parceiros e ONU.

Cooperação internacional 
contra o problema mundial 
das drogas

A/C.3/66/L.16/
Rev.1 A/RES/66/183 108 México Sim Adotada sem 

votação
Aderiu ao 
consenso Adotada sem votação Aderiu ao consenso

A resolução notou com preocupação o aumento do abuso de certas drogas e a 
proliferação de novas substâncias a nível mundial. O texto reafirmou que o problema 
mundial da droga continua a ser uma responsabilidade comum e compartilhada que 
exige efetiva e crescente cooperação internacional.
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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 no mundo. Além 

de sessões regulares e especiais, o Conselho conta com outros 

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

procedimentos especiais, compostos por especialistas independentes 

que monitoram violações de direitos humanos em determinados 

países ou relacionadas 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 2010, o Conselho realizou três sessões regulares (13ª, 14ª e 15ª 

sessões, em março, maio/junho e setembro) e duas sessões especiais 

(13ª e 14ª, em janeiro e dezembro). Em 2011, foram realizadas as 16ª, 

17ª e 18ª sessões regulares e as 15ª, 16ª, 17ª e 18ª sessões especiais.

SISTEMA EXTRA-CONVENCIONAL
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3.1 Discurso do Brasil no Segmento de 
Alto Nível
Todo ano, na sessão de março do conselho de 
direitos Humanos (cdH), ocorre o Segmento de 
Alto nível. nele, autoridades de direitos humanos 
dos estados fazem discursos a respeito de medidas 
e ações em cada país, manifestam-se sobre as 
preocupações com violações no mundo e apontam 
suas prioridades e iniciativas que serão levadas a 
cabo no cdH. 

em março de 2010, durante a 13ª sessão do conselho, 
o então ministro Paulo Vannuchi discursou pelo 
Brasil.34 Visto que começaria o último ano do 
governo Lula, o ex-ministro elaborou um balanço 
dos desenvolvimentos em direitos humanos nos 
oito anos de gestão. O ex-ministro comentou sobre 
o Programa nacional de direitos Humanos (PndH-
3) – incluindo as polêmicas a ele relacionadas; o 
Bolsa-Família; e a importância dos esportes para a 
promoção dos direitos humanos, citando a copa de 
2014 e as Olimpíadas de 2016. 

no âmbito do conselho, Vannuchi falou das Metas 
Voluntárias de direitos Humanos e abordou a 
questão dos direitos das crianças. Ademais, ao 
longo de todo o texto, ressaltou a importância da 
transversalidade ao tratar das questões de direitos 
humanos. 

no discurso de 2011, a atual ministra Maria do Rosário 
nunes reforçou o compromisso brasileiro de apoiar 
espaços de convergência e diálogo no conselho e de 
combater a politização e a seletividade.35 Apresentou 
um panorama dos principais avanços e desafios 
que o país tem encontrado no âmbito dos direitos 

humanos: o combate à pobreza; a promoção dos 
direitos das crianças e da igualdade de gênero; 
o combate à homofobia; a proteção dos povos 
indígenas e quilombolas; e as condições do sistema 
prisional e de segurança pública.

no âmbito internacional, relembrou o impacto da 
Primavera Árabe para defender o direito aos povos 
de estabelecerem suas democracias e alertou para 
os perigos do unilateralismo no tocante às crises 
internacionais. Por fim, a ministra reafirmou o 
compromisso do país de se engajar positivamente 
nos trabalhos do conselho, dentro de um espírito de 
diálogo e cooperação.

3.2 Posições do Brasil em 2010 e 2011

nesta seção serão apresentadas as posições do 
Brasil no conselho de direitos Humanos da OnU, em 
2010 e 2011, com relação às propostas de resoluções, 
emendas, moções e decisões submetidas ao processo 
de aprovação nas sessões regulares e especiais. 

aprovadas pelo Conselho. Outras fontes da ONU também 

foram consultadas para verificação, como os comunicados 

de imprensa oficiais37 e a página de Extranet38 do Conselho 

- sobretudo para acesso ao conteúdo das propostas 

rejeitadas que não constam no relatório das sessões.39 

A partir desse 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 – 
exemplo: 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 
Presidente40 e S para resoluções emanadas de 
sessões especiais; 
c) número da sessão na qual a proposta foi 
apresentada; 
d) numeração da proposta.

(III) sessão na qual foi apresentada 

em 2010, foram realizadas as 13ª, 14ª e 15ª 
sessões regulares e a 13ª e 14ª sessões 
especiais do conselho. em 2011, realizaram-se 
as 16ª, 17ª e 18ª sessões regulares e as 15ª, 16ª, 
17ª e 18ª sessões especiais.41

(IV) item da agenda sob o qual foi apresentada

A agenda do cdH é composta por dez itens 
(detalhados no capítulo 1 deste Anuário, 
subitem “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 patrocinador42 
ou por ele em nome de um grupo regional 
ou de outro cunho (por exemplo: União 
europeia, 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 copatrocínio do Brasil

Quando uma proposta é introduzida no cdH, 
os estados que desejarem podem se inscrever 

O Brasil deixou de ser membro do CDH em 

junho de 2011, por isso foram incluídas 

apenas sessões em que o país foi parte 

votante neste ano.

34 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. Intervención de su Excelencia, el Secretario Especial de Derechos 

Humanos de la Presidencia de la República de Brasil, Ministro Paulo Vannuchi, Segmento de Alto Nivel, Décima Tercera Sesión Regular del Consejo 

de Derechos Humanos, 2 mar 2010. Disponível em <http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/13thSession/OralStatements/020310/

Tab1/Tab/HLS%2010%20Brazil.pdf>. Acesso em 25 de abril de 2011. 

35 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. Statement by her Excellency, Ms. Maria do Rosário Nunes, 

Minister for the Secretariat for Human Rights, 28 feb 2011. Disponível em <http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet/16thSession/

OralStatements/280211/Tab1/HLS-Brazil.pdf>. Acesso em 30 de março de 2012. 

36  Os relatórios tanto das sessões regulares como especiais realizadas em 2010 e 2011 estão disponíveis em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/

hrcouncil/>. Acesso em 30 de março de 2012. 

u  Metodologia

As posições do Brasil diante das propostas consideradas 

no Conselho de Direitos Humanos em 2010 e 2011 

foram levantadas a partir de fontes primárias da ONU, 

quais sejam, os relatórios de sessões regulares e especiais 

elaborados pelo próprio órgão.36 Estes relatórios também 

contêm, na íntegra, os textos das resoluções e decisões 

37 Os comunicados de imprensa da ONU referentes ao CDH estão disponíveis em <http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.

aspx?NTID=PRS&MID=HR_COUNCIL>. Acesso em 30 de março de 2012.

38 A página do CDH dá acesso a sua página Extranet <http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet> (usuário: hrc extranet; senha: 

1session). Acesso em 15 de junho de 2011. 

39 Para mais informações sobre o tema, há publicações de organizações da sociedade civil sobre os trabalhos desempenhados pelo CDH em 2010 

e 2011, como o Human Rights Monitor produzido pelo International Service for Human Rights (www.ishr.ch) e o Human Rights Council Report Card 

da Democracy Coalition Project (www.demcoalition.org). Acesso em 15 de julho de 2011. 

40 A forma pela qual as emendas recebem o código varia, algumas inclusive são apresentadas apenas oralmente e não possuem um código de identificação.

41 Em 2011 terminou o mandato do Brasil como membro do Conselho. Como membro observador, o país pode participar da Revisão Periódica 

Universal e apoiar resoluções apresentadas por outros países. No entanto, não tem direito a voto, por isso os votos da 18ª sessão regular do CDH (a 

primeira após o fim do mandato brasileiro) não serão tabulados nessa edição do Anuário.

42 Há alguns casos, embora sejam poucos, em que mais de um Estado introduz uma proposta.
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como copatrocinadores. A lista dos copatrocinadores de cada proposta consta no relatório produzido pelo 
conselho para cada sessão. Foram indicados aqui apenas os casos em que o Brasil aparece nominalmente 
nessa lista. 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, mas não tenha se 
inscrito nominalmente como copatrocinador, não constarão nesta coluna. 

(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 a seguir, adotamos esse mesmo padrão sequencial. Por exemplo, para uma 
resolução que tenha sido aprovada após receber 30 votos a favor, 5 contra e ter contado 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 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 a pretensão de apresentar de forma exaustiva o conteúdo 
de cada proposta. Seus textos, na íntegra, estão nos relatórios de trabalho do conselho.43

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 CDH em 2010

O Brasil no conselho de direitos humanos em 2010  
13ª e 14ª Sessões Regulares 

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas

Adesões ao 
consenso Votos a favor Votos 

Contra Abstenções

1
(resolução) 0 2

(resoluções) 0 0 0

Lista de propostas introduzidas ou co-patrocinadas pelo Brasil 

Proposta introduzida pelo Brasil: Apoio do Conselho de Direitos Humanos ao Processo de Recuperação do Haiti após o Terremoto de 12 

de janeiro de 2010: uma Abordagem de Direitos Humanos (A/HRC/S-13/1).

Brasil aderiu ao consenso: Apoio do Conselho de Direitos Humanos ao Processo de Recuperação do Haiti após o Terremoto de 12 de 

janeiro de 2010: uma Abordagem de Direitos Humanos (A/HRC/S-13/1); Situação de direitos humanos na Costa do Marfim em relação 

à conclusão da eleição presidencial de 2010 (A/HRC/S-14/1).

O Brasil votou contra em: O Brasil não votou contrariamente a nenhuma proposta considerada em sessões especiais em 2010.

Posições do Brasil nas sessões regulares do CDH em 2010

O BRASIL NO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS EM 2010
13ª, 14ª e 15ª Sessões Regulares

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas

Adesões ao 
consenso Votos a favor Votos 

Contra Abstenções

3
(2 resoluções e 

1 decisão)

31
(1 decisão e 30 

resoluções)

60
(59 resoluções e 1 
pronunciamento)44

19 
(18 resoluções e 

1 emenda)

2
( 1 moção e 1 

emenda)

1
(resolução)

Lista de propostas introduzidas ou co-patrocinadas pelo Brasil 

Propostas introduzidas pelo Brasil: Tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças (A/HRC/DEC/13/117); Direito de todos 

ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental (A/HRC/RES/15/22); Um mundo dos esportes livre de racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerâncias relacionadas (A/HRC/RES/13/27).

Propostas copatrocinadas pelo Brasil: Aumento da cooperação internacional no campo dos direitos humanos (A/HRC/RES/13/23); 

Grupo de trabalho sobre um Protocolo Optativo à Convenção sobre os Direitos da Criança para criação de um procedimento de 

comunicações (A/HRC/RES/13/3); Direito à alimentação (A/HRC/RES/13/4); Moradia adequada como um componente do direito 

a um padrão de vida adequado, no contexto de megaeventos (A/HRC/RES/13/10); Direitos humanos de pessoas com deficiência: 

implementação e monitoramento nacionais e introdução como tema para 2011 do papel da cooperação internacional no apoio de 

esforços nacionais para a realização de direitos das pessoas com deficiência (A/HRC/RES/13/11); Direitos das pessoas pertencentes 

a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas (A/HRC/RES/13/12); Proteção a defensores de direitos humanos (A/HRC/

RES/13/13); Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes: o papel e a responsabilidade dos juízes, 

promotores e advogados (A/HRC/RES/13/19); Proteção de direitos humanos e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo (A/

HRC/RES/13/26); Projeto de Declaração das Nações Unidas sobre a educação e formação em direitos humanos (A/HRC/RES/13/15); 

Fórum Social (A/HRC/RES/13/17); Desaparecimentos Forçados ou Involuntários (A/HRC/RES/14/10); Acelerando os esforços para 

eliminar todas as formas de violência contra as mulheres: assegurar a devida diligência na prevenção (A/HRC/RES/14/12); Questão 

da realização dos direitos econômicos, sociais e culturais em todos os países: acompanhamento da resolução 4/1 do CDH (A/HRC/

RES/14/13); Da retórica à realidade: um chamado global por ações concretas contra racismo, discriminação racial, xenofobia e 

43  Os relatórios de cada sessão contendo os textos das resoluções e decisões aprovadas estão disponíveis em <http://www2.ohchr.org/english/

bodies/hrcouncil/>. Acesso em 22 de março de 2011.

44  O Presidente do Conselho realizou três pronunciamentos, um na 13ª sessão e outros dois na 15ª, os quais estão presentes nas respectivas tabelas. 

Contudo, eles não foram contabilizados nas posições do Brasil na tabela síntese, uma vez que não foram “adotados”. Disponíveis em <http://www2.

ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/>. Acesso em 15 de julho de 2011.
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intolerâncias relacionadas (A/HRC/RES/14/16); Direitos humanos e solidariedade internacional (A/HRC/RES/15/13); Direitos humanos 

e povos indígenas: mandato do Relator Especial sobre os direitos dos povos indígenas (A/HRC/RES/15/14); Proteção de direitos 

humanos e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo: mandato do Relator Especial sobre a promoção e proteção dos 

direitos humanos e liberdades fundamentais no combate ao terrorismo (A/HRC/RES/15/15); Direitos humanos dos migrantes (A/HRC/

RES/15/16); Mortalidade e morbidade maternas evitáveis e direitos humanos: acompanhamento da resolução 11/8 do Conselho 

(A/HRC/RES/15/17); Projeto de princípios orientadores sobre extrema pobreza e direitos humanos (A/HRC/RES/15/19); Eliminação 

da discriminação contra as mulheres (A/HRC/RES/15/23); Relatora Especial sobre formas contemporâneas de escravidão (A/HRC/

RES/15/2); Independência e imparcialidade do Judiciário, jurados e assessores e independência de advogados (A/HRC/RES/15/3); 

Direito à educação: acompanhamento da resolução 8/4 do Conselho de Direitos Humanos (A/HRC/RES/15/4); Genética forense e 

direitos humanos (A/HRC/RES/15/5); Direitos humanos e povos indígenas (A/HRC/RES/15/7); Moradia adequada como um dos 

componentes do direito a um padrão de vida adequado (A/HRC/RES/15/8); Eliminação da discriminação contra pessoas afetadas pela 

hanseníase e seus familiares (A/HRC/RES/15/10); Dia Internacional Nelson Mandela (A/HRC/DEC/15/117).

Brasil votou a favor: Composição da equipe do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (A/HRC/

RES/13/1); Situação de direitos humanos na República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte) (A/HRC/RES/13/14); Situação 

dos direitos humanos no Território Sírio ocupado de Golã (A/HRC/RES/13/5); Direito do povo palestino à autodeterminação (A/HRC/

RES/13/6); Assentamentos israelenses no Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental e no Território Sírio ocupado de 

Golã (A/HRC/RES/13/7); As graves violações de direitos humanos cometidas por Israel nos Territórios Palestinos Ocupados, incluindo 

Jerusalém Oriental (A/HRC/RES/13/8); Acompanhamento do relatório da Missão de Investigação (Fact-Finding) Internacional 

Independente sobre o Conflito de Gaza (A/HRC/RES/13/9); O grave ataque das Forças Israelenses contra o Comboio de Embarcações 

Humanitárias (A/HRC/RES/14/1); Promoção do direito dos povos à paz (A/HRC/RES/14/3); Os efeitos da dívida externa e outras 

obrigações financeiras internacionais relacionadas dos Estados sobre o gozo completo de todos os direitos humanos, particularmente 

direitos econômicos, sociais e culturais (A/HRC/RES/14/4); Acompanhamento do relatório da Missão Internacional Independente sobre 

o incidente da flotilha humanitária (A/HRC/RES/15/1); Direitos humanos e solidariedade internacional (A/HRC/RES/15/13); Direitos 

humanos e medidas coercitivas unilaterais (A/HRC/RES/15/24); Direito ao desenvolvimento (A/HRC/RES/15/25); Grupo de Trabalho 

intergovernamental para considerar a possibilidade de elaborar uma estrutura regulatória internacional sobre regulamentação, 

monitoramento e supervisão das atividades de empresas privadas militares e de segurança (A/HRC/RES/15/26); O uso de mercenários 

como meio de violar direitos humanos e impedir o exercício do direito dos povos à autodeterminação (A/HRC/RES/15/12); Situação 

dos direitos humanos no Sudão (A/HRC/RES/15/27); Emenda à resolução “Situação dos direitos humanos no Sudão” (A/HRC/15/L.35); 

Acompanhamento do relatório do Comitê de Especialistas Independentes em direito internacional humanitário e direitos humanos, 

estabelecido conforme a resolução 13/9 do Conselho (A/HRC/RES/15/6).

Brasil se absteve: Combate à difamação de religiões (A/HRC/RES/13/16).

O Brasil votou contra em: Moção para adiamento do debate da Resolução “Mortalidade e morbidade maternas evitáveis e direitos 

humanos: acompanhamento da resolução 11/8 do Conselho”; Emenda à Resolução “Direito de todos ao desfrute do mais alto nível 

possível de saúde física e mental”.

Posições do Brasil nas sessões especiais do CDH em 2011

O BRASIL NO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS EM 2010
15ª e 16ª Sessões Especiais

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas

Adesões ao 
consenso Votos a favor Votos 

Contra Abstenções

0 1
(resolução)

2
(resoluções) 0 0 0

Lista de propostas introduzidas ou co-patrocinadas pelo Brasil 

Proposta copatrocinada pelo Brasil: Situação de direitos humanos na Líbia (A/HRC/S15/ 1)

Brasil aderiu ao consenso: Situação de direitos humanos na Líbia (A/HRC/S15/ 1)

Brasil votou a favor: Situação de direitos humanos na República Árabe Síria (A/HRC/RES/S-16/1)

O Brasil votou contra em: O Brasil não votou contrariamente a nenhuma proposta considerada em sessões especiais em 2011.

Lista de propostas introduzidas ou co-patrocinadas pelo Brasil 

Propostas introduzidas pelo Brasil: A proteção dos direitos humanos no contexto do HIV e da AIDS (A/HRC/RES/16/28); Direito de 

todos ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental no contexto do desenvolvimento e acesso a medicamentos (A/

HRC/RES/17/14); Direitos humanos, orientação sexual e identidade sexual (A/HRC/RES/17/19).

Propostas copatrocinadas pelo Brasil: Declaração das Nações Unidas sobre a educação e formação (training) em direitos humanos 

(A/HRC/RES/16/1); O direito humano ao acesso a água potável e saneamento (A/HRC/RES/16/2); Liberdade de opinião e expressão: 

Mandato do Relator Especial sobre a promoção e proteção dos direitos à liberdade de opinião e expressão (A/HRC/RES/16/4); Mandato 

do Especialista Independente sobre Questões das Minorias (A/HRC/RES/16/6); Mandato do Relator Especial sobre Violência contra as 

Mulheres, suas Causas e Consequências (A/HRC/RES/16/7); Direitos da criança: uma abordagem holística para a proteção e promoção 

dos direitos das crianças trabalhando e/ou vivendo nas ruas (A/HRC/RES/16/12); O papel da cooperação internacional no apoio 

aos esforços nacionais para a realização do direito das pessoas com deficiência (A/HRC/RES/16/15); Desaparecimentos Forçados ou 

Involuntários (A/HRC/RES/16/16); Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes: mandato do Relator 

Especial (A/HRC/RES/13/23); Direito à alimentação (A/HRC/RES/16/27); Fórum Social (A/HRC/RES/16/26); Mandato do Relator Especial 

sobre as Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Relacionadas de Intolerância (A/HRC/

RES/16/33); Painel sobre os direitos humanos das vítimas do terrorismo (A/HRC/DEC/16/116); Mandato do Relator Especial sobre 

tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças (A/HRC/RES/17/1); Independência de juízes e advogados (A/HRC/RES/17/2); 

Direito à educação: acompanhamento da resolução 8/4 (A/HRC/RES/17/3); Direitos humanos e as corporações transnacionais e 

outros empreendimentos econômicos (A/HRC/RES/17/4); Mandato do Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou 

Arbitrárias (A/HRC/RES/17/5); Proclamação de 19 de agosto como o Dia Internacional de Memória e Tributo às Vítimas do Terrorismo 

(A/HRC/RES/17/8); Acelerando os esforços para eliminar todas as formas de violência contra as mulheres (A/HRC/RES/17/11); Direitos 

humanos dos migrantes: Mandato do Relator Especial sobre os Direitos Humanos dos Migrantes (A/HRC/RES/17/12); Pobreza extrema 

e direitos humanos (A/HRC/RES/17/13); Promoção do desfrute dos direitos culturais de todos e respeito à diversidade cultural (A/HRC/

RES/17/15); Migrantes e requerentes de asilo fugindo de incidentes no Norte da África (A/HRC/RES/17/22); Protocolo Facultativo à 

Posições do Brasil nas sessões regulares do CDH em 2011

O BRASIL NO CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS EM 2011
16ª e 17ª Sessões Regulares

Propostas 
introduzidas

Propostas
co- patrocinadas

Adesões ao 
consenso Votos a favor Votos 

Contra Abstenções

3
(3 resoluções)

18
(1 decisão e 17 

resoluções)

49
(8 decisões e 41 

resoluções)

18
(17 resoluções e 

1 decisão)
0 1

(resolução)
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Convenção sobre os Direitos da Criança (A/HRC/RES/17/18).

Brasil votou a favor: Acompanhamento do relatório da Missão Internacional Independente sobre o incidente da flotilha humanitária 

(A/HRC/RES/16/20); 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 

(A/HRC/RES/16/14); Situação de Direitos Humanos na República Democrática Popular da Coreia (A/HRC/RES/16/8); Situação de 

Direitos Humanos na República Islâmica do Irã (A/HRC/RES/16/9); Situação dos direitos humanos no Território Sírio ocupado de 

Golã (A/HRC/RES/16/17); Situação de direitos humanos no Território Palestino Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental (A/HRC/

RES/16/29); Direito do povo palestino à autodeterminação (A/HRC/RES/16/30); Assentamentos israelenses no Território Palestino 

Ocupado, incluindo Jerusalém Oriental, e no Território Sírio ocupado de Golã (A/HRC/RES/16/31); Acompanhamento do relatório 

da Missão de Investigação (Fact-Finding) Internacional Independente sobre o Conflito de Gaza (A/HRC/RES/16/32); Adiamento da 

renovação do mandato do Especialista Independente sobre Direitos Humanos e Solidariedade Internacional (A/HRC/DEC/16/118); 

Acompanhamento do relatório da Missão Internacional Independente sobre o incidente da flotilha humanitária (A/HRC/RES/17/10); 

Mandato do Especialista Independente sobre Direitos Humanos e Solidariedade Internacional (A/HRC/RES/17/6); Os efeitos da dívida 

externa e outras obrigações financeiras internacionais relacionadas dos Estados sobre o gozo completo de todos os direitos humanos, 

particularmente direitos econômicos, sociais e culturais (A/HRC/RES/17/7); Promoção do direito dos povos à paz (A/HRC/RES/17/16); 

Migrantes e requerentes de asilo fugindo de incidentes no Norte da África (A/HRC/RES/17/22); O impacto negativo da não repatriação 

de fundos de origem ilícita para os países de origem no gozo dos direitos humanos (A/HRC/RES/17/23); Situação de direitos humanos 

em Belarus (A/HRC/RES/17/24); Direitos humanos, orientação sexual e identidade sexual (A/HRC/RES/17/19).

Brasil se absteve: Promovendo direitos humanos e liberdades fundamentais por meio de uma melhor compreensão dos valores 

tradicionais da humanidade (A/HRC/RES/16/3).

O Brasil votou contra em: O Brasil não votou contrariamente a nenhuma proposta considerada em sessões regulares em 2011.
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13ª Sessão Especial: 27-28 de janeiro de 2010 
(Apoio do Conselho de Direitos Humanos ao Processo de Recuperação do Haiti após 
o Terremoto de 12 de janeiro de 2010: Uma Abordagem de Direitos Humanos)

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

Apoio do Conselho de 
Direitos Humanos ao 
Processo de Recuperação 
do Haiti após o Terremoto 
de 12 de janeiro de 2010: 
Uma Abordagem de Direitos 
Humanos

A/HRC/S-13/1 Brasil - Adotada sem votação Aderiu ao 
consenso

A resolução do Conselho de Direitos Humanos pediu à comunidade internacional que continuasse a garantir apoio adequado e 
coordenado ao governo e à população do Haiti. Reafirmou a soberania e a integridade territorial do Haiti e o papel central de seu 
governo no estabelecimento das prioridades nacionais para o processo de recuperação. O Conselho decidiu, ainda, postergar os 
prazos relacionados à Revisão Periódica Universal do Haiti, tendo em vista as circunstâncias excepcionais que este enfrenta. Por 
fim, convidou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a identificar áreas de cooperação e assistência 
técnica no país em questão, baseando-se na experiência e na presença do sistema da ONU in loco, e que apresentasse suas 
sugestões a esse respeito na 14ª sessão regular do CDH.

14ª Sessão Especial: 22-23 de dezembro de 2010
(A situação de direitos humanos na Costa do Marfim desde 
as eleições de 28 de novembro de 2010)

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

Situação de direitos humanos 
na Costa do Marfim em 
relação à conclusão da 
eleição presidencial de 2010

A/HRC/S-14/1

Nigéria 
(em nome do 

Grupo Africano)
 e Estados 

Unidos

Não Adotada sem votação Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou fortemente as violações, a perda de vidas e a destruição de propriedades que ocorreram na Costa do 
Marfim relacionadas à conclusão da eleição presidencial de 2010. Pediu às partes envolvidas o fim imediato dessas violações 
e o respeito aos direitos humanos. Também lhes pediu que se abstivessem do uso da violência e da propaganda de discursos 
de ódio, bem como o fim das restrições à mídia. Elogiou os esforços internacionais, regionais e sub-regionais empreendidos. 
Requisitou, ainda, que todas as partes colaborem com o Escritório das Nações Unidas na Costa do Marfim (UNOCI, em inglês). 
À comunidade internacional, pediu que ajudasse a lidar com as consequências humanitárias da crise no país e a utilizar os 
esforços necessários para ter acesso a refugiados e pessoas internamente deslocadas. Por fim, o Conselho pediu à Alta 
Comissária de Direito Humanos da ONU para informar e apresentar um relatório ao CDH sobre os abusos e violações na Costa 
do Marfim relacionados à conclusão das eleições presidenciais de 2010. 

15ª Sessão Especial: 25 de fevereiro de 2011 
(A situação de direitos humanos na Líbia)

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)
Voto do Brasil Resumo

A situação de direitos 
humanos na Líbia

A/HRC/S15/1
Hungria

(em nome da 
UE)

Sim Aprovada sem votação A favor

A resolução solicitou ao governo da Líbia que libertasse imediatamente todos os detidos arbitrariamente, parasse os ataques 
contra civis, cessasse a perseguição, a intimidação e as prisões arbitrárias de indivíduos, garantisse a segurança de todos os 
civis, incluindo cidadãos de países terceiros, suspendesse o bloqueio à internet e às redes de telecomunicações e respeitasse 
as vontades, aspirações e reivindicações do povo. A resolução também solicitou ao Conselho de Direitos Humanos que 
despachasse uma comissão internacional de inquérito independente à Líbia, para investigar todas as supostas violações das leis 
internacionais de direitos humanos no país.

16ª Sessão Especial: 29 de abril de 2011
(A situação de direitos humanos na República Árabe Síria)

Título Código Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Resultado (votos 
a favor/contra/

abstenções)

Voto do 
Brasil Resumo

A situação de direitos humanos na 
República Árabe Síria

A/HRC/RES/S-16/1 EUA Não Aprovada
(26/9/7) A favor

A resolução condenou veementemente o uso de violência letal contra manifestantes por parte do governo e instou as 
autoridades sírias a libertar todos os presos políticos e a cessar as prisões arbitrárias de opositores do regime. A resolução 
ainda solicitou ao governo sírio que se empenhe em realizar investigações imparciais sobre abusos cometidos e decidiu enviar 
uma missão ao país para investigar todas as possíveis violações do direito internacional humanitário contra o povo sírio. 
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13ª Sessão Regular: 1-26 de março de 2010

Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Composição da equipe do Escritório 
do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos

A/HRC/
RES/13/1 2 Aprovada 

(31/12/3) Cuba Não A favor

A resolução requisitou ao Alto Comissariado que trabalhe na mais ampla diversidade de sua equipe a fim de atingir 
uma melhor representação de países e regiões não representados ou sub-representados, particularmente aqueles do 
mundo em desenvolvimento, considerando aplicar um teto de crescimento zero na representação dos países e regiões já 
sobrerrepresentadas.

Aumento da cooperação internacional 
no campo dos direitos humanos

A/HRC/
RES/13/23 2 Aprovada sem 

votação
Egito (em nome 

do NAM) Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução instou todos os atores do cenário internacional a construir uma ordem internacional baseada na inclusão, justiça, 
igualdade e equidade, dignidade humana, entendimento mútuo e promoção e respeito à diversidade cultural e aos direitos 
humanos, e a rejeitar todas as doutrinas de exclusão baseadas em racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias 
relacionadas.

Tráfico de pessoas, especialmente 
mulheres e crianças

A/HRC/
DEC/13/117 3 Aprovada sem 

votação

Brasil, Bósnia-
Herzegovina, 

Egito, Alemanha, 
Nigéria e 
Filipinas

- Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, o Conselho decidiu organizar um painel de discussão em sua 14ª sessão para dar voz às vítimas 
do tráfico de pessoas, com a devida consideração ao bem-estar psicológico das vítimas envolvidas, visando reforçar a 
centralidade de seus direitos humanos e suas necessidades e levando em consideração suas recomendações quanto à 
elaboração de ações de combate ao tráfico de pessoas.

Direitos humanos e privação 
arbitrária de nacionalidade

A/HRC/
RES/13/2 3 Aprovada sem 

votação Rússia Não Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou ao Secretário-Geral que prepare um relatório sobre o impacto da privação arbitrária de nacionalidade, inclusive 
em casos de sucessão de Estados, sobre o desfrute das pessoas de seus direitos humanos, incluindo os direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais, e que o apresente ao Conselho em sua 19ª sessão.

Grupo de trabalho a respeito do 
Protocolo Optativo à Convenção sobre 
os Direitos da Criança para a criação de 
um procedimento de comunicações

A/HRC/
RES/13/3 3 Aprovada sem 

votação
Tailândia, Chile, 
Egito e outros Sim Aderiu ao 

consenso A resolução estendeu o mandato do Grupo de Trabalho até a 17ª sessão do Conselho.

Direito à alimentação
A/HRC/

RES/13/4 3 Aprovada sem 
votação Cuba Sim Aderiu ao 

consenso

A resolução decidiu estender o mandato do Relator Especial sobre o Direito à Alimentação por um período de três anos e pediu 
que ele continuasse a monitorar a evolução da crise mundial de alimentos e a manter o Conselho informado sobre o impacto 
da crise no desfrute do direito à alimentação e a alertá-lo sobre possíveis ações neste sentido.

Moradia adequada como 
componente do direito a um padrão 
de vida adequado, no contexto de 
megaeventos

A/HRC/
RES/13/10 3 Aprovada sem 

votação
Alemanha e 

Finlândia Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados, no contexto dos megaeventos, a promover o direito à moradia adequada e a criar um legado 
sustentável de moradias orientado para o desenvolvimento.

Direitos humanos de pessoas 
com deficiência: implementação 
e monitoramento nacionais e 
introdução como tema para 2011 do 
papel da cooperação internacional 
no apoio de esforços nacionais para 
a realização de direitos das pessoas 
com deficiência

A/HRC/
RES/13/11 3 Aprovada sem 

votação
México e Nova 

Zelândia Sim Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu, por meio da resolução, que o próximo debate interativo anual sobre direitos das pessoas com deficiência 
acontecerá na 16ª sessão e que focará o papel da cooperação internacional em apoio aos esforços nacionais para realizar os 
propósitos e objetivos da Convenção.

Direitos das pessoas pertencentes 
a minorias nacionais ou étnicas, 
religiosas e linguísticas

A/HRC/
RES/13/12 3 Aprovada sem 

votação Áustria Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução instou os Estados a revisar, promulgar e emendar suas legislações, quando necessário, bem como suas políticas e 
sistemas educacionais, para assegurar a realização do direito à educação a fim de eliminar a discriminação e a garantir acesso 
igualitário à educação de qualidade para pessoas pertencentes a minorias. Solicitou ao Escritório de Alto Comissariado que 
prepare uma compilação dos manuais, guias, materiais de treinamento e outras ferramentas existentes abordando questões 
de minorias.

Proteção a defensores de direitos 
humanos

A/HRC/
RES/13/13 3 Aprovada sem 

votação Noruega Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução instou os Estados a não discriminarem defensores de direitos humanos por quaisquer motivos e a abandonarem 
quaisquer medidas discriminatórias contra eles, bem como a investigarem, de forma rápida, efetiva e responsável, queixas e 
alegações relativas a ameaças ou violações de direitos humanos perpetrados contra defensores de direitos humanos e seus 
familiares.

Tortura e outros tratamentos 
ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes: o papel e a 
responsabilidade dos juízes, 
promotores e advogados

A/HRC/
RES/13/19 3 Aprovada sem 

votação Dinamarca Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou qualquer ação ou tentativa por parte de Estados ou funcionários públicos para legalizar, autorizar ou 
consentir com tortura, inclusive por razões de segurança nacional ou por meio de decisões judiciais. Instou todos os Estados a 
considerarem estabelecer ou manter e incrementar mecanismos independentes e eficazes com conhecimentos jurídicos, além 
de outros relevantes, qualificados para efetuar visitas de acompanhamento a locais de detenção.

Direitos da criança: a luta contra a 
violência sexual contra crianças

A/HRC/
RES/13/20 3 Aprovada sem 

votação

Espanha (em 
nome da UE) 

e Uruguai 
(em nome do 

GRULAC)

Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou todos os Estados, organismos e agências relevantes das Nações Unidas e organizações regionais a 
trabalharem a questão da exploração sexual e do abuso infantil pelo pessoal de manutenção da paz e humanitário das Nações 
Unidas. Também instou os Estados a adotarem legislações nacionais adequadas para assegurar uma vigorosa investigação 
desses crimes.

Proteção de jornalistas em situações 
de conflitos armados

A/HRC/
RES/13/24 3 Aprovada sem 

votação

Egito, 
Bangladesh e 

México
Não 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.



90 91

Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Proteção de direitos humanos e 
liberdades fundamentais no combate 
ao terrorismo

A/HRC/
RES/13/26 3 Aprovada sem 

votação México Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados a assegurar, no combate ao terrorismo, que qualquer pessoa cujos direitos foram violados 
tenha acesso a recursos eficazes e que as vítimas recebam reparações adequadas. Também instou todos os Estados a 
tomarem todas as medidas necessárias para assegurar que as pessoas privadas de liberdade desfrutem das garantias às 
quais têm direito sob o direito internacional.

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

A/HRC/
RES/13/14 4 Aprovada 

(28/5/13)

Japão e 
Espanha (em 
nome da UE)

Não A favor

A resolução expressou sérias preocupações quanto às violações sistemáticas e generalizadas e decidiu estender o mandato do 
Relator Especial por um ano. Instou o governo da Coreia do Norte a cooperar totalmente com o Relator e a assegurar acesso 
completo, rápido e irrestrito à assistência humanitária que for enviada em função de necessidades, em conformidade com princípios 
humanitários, com acompanhamento adequado.

Situação dos direitos humanos em 
Mianmar/ Birmânia

A/HRC/
RES/13/25 4 Aprovada sem 

votação

Espanha (em 
nome da União 

Europeia)
Não Aderiu ao 

consenso

A resolução condenou veementemente as violações sistemáticas. Solicitou ao governo que assegure um processo eleitoral 
livre, transparente e justo. Decidiu estender por um ano o mandato do Relator Especial sobre a Situação de Direitos Humanos 
em Mianmar, instou o governo a continuar respondendo favoravelmente aos pedidos de visita ao país do Relator e pediu que o 
governo implemente as recomendações contidas em seus relatórios ou em resoluções do Conselho.

Projeto de Declaração das Nações 
Unidas sobre educação e formação 
em direitos humanos

A/HRC/
RES/13/15 5 Aprovada sem 

votação

Marrocos, 
Costa Rica, 

Itália, Filipinas, 
Senegal, 

Eslovênia, Suíça

Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu estabelecer um grupo de trabalho intergovernamental com mandato para negociar, finalizar e submeter 
ao Conselho o esboço da Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação em Direitos Humanos, com base no 
esboço submetido pelo Comitê Consultivo. 

Fórum Social
A/HRC/

RES/13/17 5 Aprovada sem 
votação Cuba Sim Aderiu ao 

consenso

A resolução decidiu que o Fórum deverá focar em impactos negativos das mudanças climáticas sobre o pleno desfrute dos 
direitos humanos e a importância de assistência e cooperação internacionais para enfrentar o impacto relacionado aos direitos 
humanos das alterações climáticas.

Situação dos direitos humanos no 
Território Sírio ocupado de Golã

A/HRC/
RES/13/5 7 Aprovada 

(31/1/15)

Paquistão (em 
nome da OIC), 

Palestina e 
Sudão (em 

nome do Grupo 
Árabe)

Não A favor
A resolução exortou Israel a desistir da construção contínua de assentamentos e de mudar o caráter físico, a composição 
demográfica, a estrutura institucional e o status legal do Território Sírio ocupado de Golã e enfatizou que deveria ser permitido 
que a população deslocada de Golã possa retornar a seus lares e a recuperar suas propriedades.

Direito do povo palestino à 
autodeterminação

A/HRC/
RES/13/6 7 Aprovada 

(45/1/0)

Paquistão (em 
nome da OIC), 

Palestina e 
Sudão (em 

nome do Grupo 
Árabe)

Não A favor
A resolução reafirmou o direito inalienável, permanente e absoluto do povo palestino à autodeterminação, incluindo seu direito 
de viver em liberdade, justiça e dignidade e de estabelecer seu Estado soberano, independente, democrático e contiguamente 
viável.

Assentamentos israelenses no 
Território Palestino Ocupado, 
incluindo Jerusalém Oriental e no 
Território Sírio ocupado de Golã

A/HRC/
RES/13/7 7 Aprovada 

(46/1/0)

Paquistão (em 
nome da OIC), 

Palestina e 
Sudão (em 

nome do Grupo 
Árabe)

Não A favor

A resolução condenou o recente anúncio de Israel sobre a construção de 120 novas unidades de moradia no assentamento de 
Bitar Elite e 1.600 novas unidades de moradia para novos colonos no bairro Ramat Shlomo em Jerusalém Oriental. Exortou 
o governo a revogar imediatamente sua decisão, a qual prejudicaria e comprometeria ainda mais os atuais esforços da 
comunidade internacional.

As graves violações de direitos 
humanos cometidas por Israel nos 
Territórios Palestinos Ocupados, 
incluindo Jerusalém Oriental

A/HRC/
RES/13/8 7 Aprovada 

(31/9/7)

Paquistão (em 
nome da OIC), 

Palestina e 
Sudão (em 

nome do Grupo 
Árabe)

Não A favor

A resolução exigiu que a potência ocupante, Israel, cesse a ocupação e respeite seus compromissos no âmbito do processo de 
paz para o estabelecimento do Estado Palestino independente e soberano. Exigiu que Israel interrompa os ataques a civis e a 
destruição sistemática da herança cultural do povo palestino, além da imediata interrupção de todos os ataques e operações 
militares israelenses no Territórios Palestinos Ocupados. Por fim, exigiu que Israel levante imediatamente o cerco imposto à 
Faixa de Gaza ocupada.

Acompanhamento do relatório da 
Missão de Investigação (Fact-Finding) 
Internacional Independente sobre o 
Conflito de Gaza

A/HRC/
RES/13/9 7 Aprovada 

(29/6/11)

Paquistão (em 
nome do OCI, 
Grupo Árabe 
e NAM, com 
exceção do 

Chile e Panamá)

Não Absteve-se

A resolução pediu por esforços internacionais redobrados visando promover um diálogo global para promoção da cultura de 
tolerância e paz em todos os níveis e instou Estados, organizações não governamentais, líderes religiosos, bem como a mídia 
impressa e eletrônica a apoiar e estimular tal diálogo. Requisitou ao Relator Especial sobre as Formas Contemporâneas 
de Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Relacionadas de Intolerância que reporte a respeito de todas as 
manifestações de difamação de religiões e, em particular, sobre as graves e persistentes implicações da islamofobia.

Combate à difamação de religiões
A/HRC/

RES/13/16 9 Aprovada 
(20/17/8)

Paquistão 
(em nome da 
OIC, exceto 
Camarões)

Não Absteve-se

A resolução pediu por esforços internacionais redobrados visando promover um diálogo global para promoção da cultura de 
tolerância e paz em todos os níveis e instou Estados, organizações não governamentais, líderes religiosos, bem como a mídia 
impressa e eletrônica a apoiar e estimular tal diálogo. Requisitou ao Relator Especial sobre as Formas Contemporâneas 
de Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Relacionadas de Intolerância que reporte a respeito de todas as 
manifestações de difamação de religiões e, em particular, sobre as graves e persistentes implicações da islamofobia.

Elaboração de parâmetros 
complementares à Convenção 
Internacional sobre Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação Racial

A/HRC/
RES/13/18 9 Aprovada sem 

votação

Nigéria (em 
nome do Grupo 

Africano)
Não Aderiu ao 

consenso
Por meio da resolução, o Conselho decidiu que o Comitê Ad Hoc sobre a elaboração de parâmetros complementares deve 
realizar sua 3ª sessão de 29 de novembro a 10 de dezembro de 2010.

Um mundo dos esportes livre 
de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerâncias 
relacionadas

A/HRC/
RES/13/27 9 Aprovada sem 

votação

Brasil e Nigéria 
(em nome do 

Grupo Africano)
- Aderiu ao 

consenso
A resolução encorajou os Estados a organizarem e financiarem campanhas de conscientização para prevenção e combate ao 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias relacionadas nos esportes.
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Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Fortalecimento da cooperação 
técnica e serviços de consultoria na 
República da Guiné

A/HRC/
RES/13/21 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria(em 
nome do Grupo 

Africano)
Não Aderiu ao 

consenso

A resolução convidou as autoridades guineenses a considerarem a implementação das recomendações sobre combate à 
impunidade, proteção e concessão de assistência e reparação às vítimas de atos de violência e reforma dos setores de justiça e 
de segurança. 

Situação dos direitos humanos na 
República Democrática do Congo e o 
fortalecimento da cooperação técnica 
e serviços de consultoria

A/HRC/
RES/13/22 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria (em 
nome do Grupo 

Africano)
Não Aderiu ao 

consenso

A resolução requisitou à República Democrática do Congo que continue a assegurar proteção aos jornalistas e defensores de 
direitos humanos no exercício de suas funções, combater a violência sexual e levar a juízo perpetradores de graves violações 
aos direitos humanos, no exército e na força policial nacional, no âmbito da política de tolerância zero.

Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Fortalecimento da cooperação 
técnica e serviços de consultoria na 
República da Guiné

A/HRC/
RES/14/1 1 Aprovada 

(32/3/9)

Paquistão (em 
nome da OIC 

e do Grupo de 
Estados Árabes)

Não A favor

A resolução condenou o ataque ultrajante das forças israelenses à flotilha de navios de ajuda humanitária que resultou na 
morte e no ferimento de milhares de civis inocentes de diferentes países. Exigiu que a potência ocupante, Israel, liberte 
imediatamente todas as pessoas e materiais detidos e facilite o retorno seguro a suas terras natais. Convocou Israel a levantar 
imediatamente o cerco sobre a Faixa de Gaza e outros territórios ocupados, bem como a assegurar a provisão desimpedida 
de assistência humanitária à Faixa de Gaza ocupada. Decidiu despachar uma missão averiguadora (fact-finding) internacional 
independente para investigar violações ao direito internacional resultantes dos ataques à flotilha.

Tráfico de pessoas, especialmente 
mulheres e crianças: Cooperação 
regional e sub-regional na promoção 
de uma abordagem orientada pelos 
direitos humanos no combate ao 
tráfico de pessoas

A/HRC/
RES/14/2 3 Aprovada sem 

votação
Alemanha e 

Filipinas Não Aderiu ao 
consenso

O Conselho solicitou aos governos promover o fornecimento de respostas sensíveis a gênero e idade que abordem 
apropriadamente as necessidades de mulheres, crianças e homens enquanto vítimas e promover cooperação transfronteiriça 
entre profissionais de combate ao tráfico, entre outros.

Promoção do direito dos povos à paz
A/HRC/

RES/14/3 3 Aprovada 
(31/14/1) Cuba Não A favor

A resolução enfatizou que a profunda linha divisória entre ricos e pobres representa uma grande ameaça à prosperidade 
global, à paz, aos direitos humanos, à segurança e à estabilidade, e, além disso, que paz e segurança, desenvolvimento e 
direitos humanos são os fundamentos para a segurança e o bem-estar coletivos.

Os efeitos da dívida externa e outras 
obrigações financeiras internacionais 
relacionadas dos Estados sobre o 
gozo completo de todos os direitos 
humanos, particularmente direitos 
econômicos, sociais e culturais

A/HRC/
RES/14/4 3 Aprovada 

(31/13/3) Cuba Não A favor

A resolução solicitou a credores e devedores que considerem preparar avaliações de impactos nos direitos humanos no que 
diz respeito a projetos de desenvolvimento. Instou Estados, instituições financeiras internacionais e o setor privado a tomarem 
medidas urgentes para suavizar o problema da dívida de países em desenvolvimento particularmente afetados por HIV/AIDS, a 
fim de que mais recursos financeiros possam ser utilizados nos cuidados com saúde, pesquisa e tratamento da população nos 
países afetados.

O papel da prevenção na promoção e 
proteção dos direitos humanos

A/HRC/
RES/14/5 3 Aprovada sem 

votação Ucrânia Não Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou ao Alto Comissariado que consulte Estados, instituições nacionais de direitos humanos, sociedade civil e 
outros atores relevantes, utilizando o formato de questionário, sobre as dimensões práticas e conceituais da prevenção no que 
diz respeito à promoção e proteção de direitos humanos e que compile e publique as respostas em sua página na Internet. 

Mandato do Relator Especial sobre 
direitos humanos dos deslocados 
internos

A/HRC/
RES/14/6 3 Aprovada sem 

votação
Áustria e 
Uganda Não Aderiu ao 

consenso
A resolução expressou preocupação quanto ao problema persistente do grande número de deslocados internos em todo o 
mundo e decidiu estender o mandato do Relator Especial por um período de três anos.

Promoção do desfrute dos direitos 
culturais de todos e respeito à 
diversidade cultural

A/HRC/
RES/14/9 3 Aprovada sem 

votação Cuba Não Aderiu ao 
consenso

A resolução reafirmou que os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos; reconheceu o direito de todos a 
participar da vida cultural e de gozar de benefícios do conhecimento científico; e reiterou sua solicitação a todos os governos 
para que cooperem e auxiliem a Especialista Independente no cumprimento de seu mandato.

Desaparecimentos Forçados ou 
Involuntários

A/HRC/
RES/14/10 3 Aprovada sem 

votação

França, 
Argentina e 
Marrocos

Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou aos governos que ofereçam apoio a todas as vítimas de desaparecimentos forçados, especialmente 
mulheres e crianças. Também os convocou a continuarem seus esforços para esclarecer o destino dos desaparecidos e 
a assegurarem que autoridades competentes responsáveis pela investigação e persecução possuam meios e recursos 
adequados para resolver os casos e levar os perpetradores à Justiça.

Liberdade de religião ou crença: 
Mandato do Relator Especial sobre 
liberdade de religião ou crença

A/HRC/
RES/14/11 3 Aprovada sem 

votação

Espanha, 
Áustria, Bélgica 

e outros
Não Aderiu ao 

consenso

O Conselho, por meio da resolução, condenou todas as formas de intolerância e discriminação baseadas em religião ou crença, 
bem como violações de liberdade de pensamento, consciência, religião ou crença e decidiu estender o mandato do Relator 
Especial por um período de três anos.

Acelerando os esforços para eliminar 
todas as formas de violência contra 
as mulheres: assegurar a devida 
diligência na prevenção

A/HRC/
RES/14/12 3 Aprovada sem 

votação Canadá e outros Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução convocou os Estados a tomarem todas as medidas para empoderar mulheres e fortalecer sua independência 
econômica, inclusive por meio de sua total participação no desenvolvimento e implementação de políticas socioeconômicas. 
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Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Questão da realização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais em 
todos os países: acompanhamento da 
resolução 4/1 do CDH

A/HRC/
RES/14/13 3 Aprovada sem 

votação Portugal Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução encorajou todos os Estados que ainda não o tenham feito a considerarem assinar e ratificar o Protocolo Facultativo 
ao Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais tendo em vista sua rápida entrada em vigor.

Especialista Independente sobre a 
situação dos direitos humanos no 
Sudão

A/HRC/
DEC/14/117 4 Aprovada sem 

votação - Não Aderiu ao 
consenso

Proposta de extensão técnica, devido a circunstâncias excepcionais, do mandato do Especialista Independente sobre a situação 
dos direitos humanos no Sudão até o final da 15ª Sessão, possibilitando o diálogo interativo. Também se decidiu abordar a 
questão do seu mandato na sessão seguinte. 

Pessoas Desaparecidas
A/HRC/

DEC/14/118 5 Aprovada sem 
votação Azerbaijão Não Aderiu ao 

consenso
O Conselho solicitou ao Comitê Consultivo que finalize o estudo sobre melhores práticas e que o submeta ao Conselho em sua 
16ª sessão.

Proclamação do dia 24 de Março como 
Dia Internacional do Direito à Verdade 
das Vítimas de Graves Violações de 
Direitos Humanos

A/HRC/
RES/14/7 8 Aprovada sem 

votação

Colômbia e 
El Salvador 

(em nome do 
GRULAC)

- Aderiu ao 
consenso

O Conselho recomendou que a Assembleia Geral proclamasse o 24 de março como Dia Internacional do Direito à Verdade 
Relativo a Graves Violações dos Direitos Humanos e da Dignidade das Vítimas.

Da retórica à realidade: um 
chamado global por ações concretas 
contra racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerâncias 
relacionadas

A/HRC/
RES/14/16 9 Aprovada sem 

votação

Nigéria (em 
nome do Grupo 

Africano)
Sim Aderiu ao 

consenso
O Conselho, por meio da resolução, decidiu convocar um Painel durante o Segmento de Alto Nível da 16ª sessão, que terá como 
foco o desfrute dos direitos de pessoas descendentes de africanos. 

Assistência Técnica e Cooperação em 
direitos humanos no Quirguistão

A/HRC/
RES/14/14 10 Aprovada sem 

votação
Quirguistão e 

EUA Não Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou veementemente as violações cometidas durante os protestos relativos à mudança de governo. Pediu 
uma investigação completa e transparente que responsabilize os perpetradores pela perda de vidas em 7 de abril de 2010. 
Instou o governo do Quirguistão a promover e a proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como o 
respeito pela democracia e pelo Estado de Direito.

Ataques a crianças em idade escolar 
no Afeganistão

A/HRC/
RES/14/15 10 Aprovada sem 

votação
Afeganistão e 

EUA Não Aderiu ao 
consenso

A respeito dos ataques a crianças em idade escolar no Afeganistão, a resolução condenou ataques visando crianças inocentes e 
pediu a todas as partes no Afeganistão que tomem medidas apropriadas para proteger as crianças e a preservar seus direitos.

Cooperação regional para promoção 
e proteção dos direitos humanos na 
Região da Ásia do Pacífico

A/HRC/
RES/14/8 10 Aprovada sem 

votação Tailândia Não Aderiu ao 
consenso

O Conselho, por meio da resolução, solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que prepare 
um relatório com as conclusões do 15º workshop anual sobre a Cooperação Regional para Promoção e Proteção dos Direitos 
Humanos na região da Ásia e do Pacífico.

Assistência à Somália no campo dos 
direitos humanos

A/HRC/
DEC/14/119 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria (em 
nome do Grupo 

Africano)
Não Aderiu ao 

consenso

O Conselho decidiu realizar em sua 15ª sessão um diálogo interativo com a Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, 
o Especialista Independente para a situação dos direitos humanos na Somália e o Representante Especial do Secretário-Geral 
para a Somália sobre cooperação técnica e programas capacitação dentro do país. Decidiu também convidar funcionários de 
alto nível do Governo de Transição e um representante da União Africana para o diálogo.

15ª Sessão Regular: 13 de setembro - 1º de outubro de 2010

Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido 
por

Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Pronunciamento do Presidente sobre 
a Cooperação com o Escritório do 
Alto Comissariado para os Direitos 
Humanos da ONU

A/HRC/
PRST/15/2 1 - - - Aderiu ao 

consenso
O presidente realizou um pronunciamento a respeito da cooperação entre o Conselho e o escritório do Alto Comissariado 
para os Direitos Humanos da ONU.

Acompanhamento do relatório da 
Missão Internacional Independente 
sobre o incidente da flotilha 
humanitária

A/HRC/
RES/15/1 1 Aprovada 

(30/1/15) Paquistão Não A favor Por meio da resolução, o Conselho endossou as conclusões contidas no relatório da Missão e convocou todas as partes interessadas 
a assegurar sua implementação imediata. O Conselho também recomendou que a Assembleia Geral considerasse o relatório.

Relatora Especial sobre formas 
contemporâneas de escravidão

A/HRC/
RES/15/2 3 Aprovada sem 

votação
(em nome da 

OIC) Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu renovar, por um período de três anos, o mandato da Relatora Especial sobre Formas Contemporâneas de 
Escravidão, incluindo suas Causas e Consequências.

Independência e imparcialidade do 
Judiciário, jurados e assessores e 
independência de advogados 

A/HRC/
RES/15/3 3 Aprovada sem 

votação Hungria Sim Aderiu ao 
consenso

O Conselho solicitou à Relatora Especial sobre a Independência de Juízes e Advogados que realize, com apoio adequado do 
Escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos, um estudo temático global dentro dos recursos existentes, a fim de 
avaliar a educação e a formação continuada em direitos humanos de juízes, promotores, defensores públicos e advogados, 
contendo recomendações para acompanhamento apropriado.

Direito à educação: acompanhamento 
da resolução 8/4 do Conselho de 
Direitos Humanos

A/HRC/
RES/15/4 3 Aprovada sem 

votação Portugal Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução instou todos os atores relevantes a aumentarem seus esforços para que os objetivos da iniciativa Educação para 
Todos possam ser alcançados até 2015.
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Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido 
por

Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Genética forense e direitos humanos
A/HRC/

RES/15/5 3 Aprovada sem 
votação Argentina Sim Aderiu ao 

consenso
A resolução encorajou os Estados a considerarem o uso de genética forense para contribuir na identificação de restos 
mortais de vítimas de graves violações. 

Direitos humanos e povos indígenas
A/HRC/

RES/15/7 3 Aprovada sem 
votação Guatemala Sim Aderiu ao 

consenso

De acordo com a resolução, o Conselho decidiu realizar, dentro dos recursos existentes, um painel de meio dia, em sua 
18ª sessão, sobre o papel de idiomas e cultura na promoção e proteção do bem-estar e da identidade dos povos indígenas. 
Encorajou aqueles Estados que ainda não tinham ratificado ou aderido à Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais a considerarem fazê-lo e apoiar a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas.

Moradia adequada como um dos 
componentes do direito a um padrão 
de vida adequado

A/HRC/
RES/15/8 3 Aprovada sem 

votação
Finlândia e 
Alemanha Sim Aderiu ao 

consenso A resolução decidiu estender, por um período de três anos, o mandato da Relatora Especial sobre Moradia Adequada. 

Direitos humanos e acesso à água 
potável e saneamento

A/HRC/
RES/15/9 3 Aprovada sem 

votação
Alemanha e 

Espanha Não Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou aos Estados que assegurem total transparência no planejamento e implementação do processo de 
fornecimento de água potável e saneamento e participação ativa ao longo do processo.

Eliminação da discriminação contra 
pessoas afetadas pela hanseníase e 
seus familiares

A/HRC/
RES/15/10 3 Aprovada sem 

votação Japão Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução encorajou governos, agências especializadas, fundos e programas relevantes das Nações Unidas a darem 
a devida consideração aos Princípios e Orientações para a Eliminação da Discriminação contra Pessoas Afetadas pela 
Hanseníase e seus Familiares na formulação e implementação de suas políticas e medidas.

Programa Mundial para Educação 
em Direitos Humanos: adoção de um 
plano de ação para a segunda fase

A/HRC/
RES/15/11 3 Aprovada sem 

votação

Costa 
Rica, Itália, 
Marrocos, 
Filipinas, 
Senegal, 

Eslovênia e 
Suíça

Não Aderiu ao 
consenso

A resolução encorajou todos os Estados e, quando apropriado, atores relevantes, a desenvolverem iniciativas dentro do 
Programa Mundial e, em particular, a implementarem, dentro de suas capacidades, o Plano de Ação.

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

A/HRC/
RES/15/12 3 Aprovada 

(31/13/2) Cuba Não A favor

O Conselho solicitou que todos os Estados exerçam vigilância máxima contra qualquer tipo de recrutamento, treinamento, 
contratação ou financiamento de mercenários por empresas privadas oferecendo consultoria militar internacional e serviços 
de segurança e imponham uma proibição específica a empresas que intervenham em conflitos armados ou ações para 
desestabilizar regimes constituídos. Decidiu renovar, por um período de três anos, o mandato do Grupo de Trabalho sobre o 
Uso de Mercenários. 

Direitos humanos e solidariedade 
internacional

A/HRC/
RES/15/13 3 Aprovada 

(32/14/0)
Cuba e 

Guatemala Sim A favor
A resolução solicitou à comunidade internacional que promova solidariedade e cooperação internacionais como importantes 
ferramentas para ajudar a superar os efeitos negativos da atual crise econômica, financeira e climática, particularmente nos 
países em desenvolvimento.

Direitos humanos e povos indígenas: 
mandato do Relator Especial sobre os 
direitos dos povos indígenas

A/HRC/
RES/15/14 3 Aprovada sem 

votação México Sim Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, o Conselho decidiu estender o mandato do Relator Especial sobre os Direitos dos Povos Indígenas por 
um período de três anos.

Proteção de direitos humanos e 
liberdades fundamentais no combate 
ao terrorismo: mandato do Relator 
Especial sobre a promoção e proteção 
dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais no combate ao 
terrorismo

A/HRC/
RES/15/15 3 Aprovada sem 

votação México Sim Aderiu ao 
consenso

Por meio da resolução, o Conselho decidiu estender o mandato do Relator Especial sobre a Promoção e Proteção de Direitos 
Humanos e Liberdades Fundamentais no Combate ao Terrorismo por um período de três anos.

Direitos humanos dos migrantes
A/HRC/

RES/15/16 3 Aprovada sem 
votação México Sim Aderiu ao 

consenso
A resolução solicitou aos Estados que ainda não o tenham feito que ratifiquem a Convenção Internacional sobre Proteção dos 
Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias. 

Mortalidade e morbidade maternas 
evitáveis e direitos humanos: 
acompanhamento da resolução 11/8 
do Conselho

A/HRC/
RES/15/17 3 Aprovada sem 

votação

Nova 
Zelândia, 
Burquina 

Faso e 
Colômbia

Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução encorajou os Estados e outros atores relevantes, incluindo instituições nacionais de direitos humanos e 
organizações não governamentais, a empreenderem ações em todos os níveis para combater as causas interligadas da 
mortalidade e morbidade materna, como pobreza, desnutrição, práticas prejudiciais, falta de serviços de saúde acessíveis e 
adequados, informação e educação e desigualdade de gênero, e a prestar especial atenção à eliminação de todas as formas 
de violência contra mulheres e meninas.

Moção para adiamento do debate da 
Resolução “Mortalidade e morbidade 
maternas evitáveis e direitos 
humanos: acompanhamento da 
resolução 11/8 do Conselho”

Moção 
apresentada 
oralmente

3 Rejeitada 
(32/14/0) Paquistão Não Contra Moção apresentada pelo Paquistão solicitando o adiamento do debate do projeto de resolução oralmente revisada sobre 

“Mortalidade e morbidade maternas evitáveis e direitos humanos: acompanhamento da resolução 11/8 do Conselho”.

Detenção arbitrária
A/HRC/

RES/15/18 3 Aprovada sem 
votação França Não Aderiu ao 

consenso A resolução decidiu estender o mandato do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária por um período de três anos.
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Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido 
por

Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Projeto de princípios orientadores 
sobre extrema pobreza e direitos 
humanos

A/HRC/
RES/15/19 3 Aprovada sem 

votação

França, 
Albânia, 
Bélgica, 

Chile, 
Marrocos, 
Filipinas, 

Peru, 
Romênia e 

Senegal

Sim Aderiu ao 
consenso

Nessa resolução, o Conselho convidou o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
a procurar visões, comentários e sugestões sobre o "relatório de progresso do projeto de princípios-guia sobre direitos 
humanos e pobreza extrema" dos Estados, órgãos relevantes das Nações Unidas e outros.

Os direitos à liberdade de reunião 
pacífica e de associação

A/HRC/
RES/15/21 3 Aprovada sem 

votação

Maldivas, 
EUA, 

República 
Tcheca, 

Indonésia, 
Lituânia, 
México e 
Nigéria

Não Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou aos Estados que respeitem e protejam completamente os direitos de todos os indivíduos de se reunirem 
pacificamente e se associarem livremente. Decidiu nomear, por um período de três anos, um Relator Especial sobre os 
Direitos de Liberdade de Reunião Pacífica e de Associação.

Direito de todos ao desfrute do mais 
alto nível possível de saúde física e 
mental

A/HRC/
RES/15/22 3 Aprovada sem 

votação Brasil - Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu estender o mandato do Relator Especial sobre Direito à Saúde a um período de três anos. Convocou todos 
os Estados a assegurarem que legislações, regulamentos e políticas nacionais e internacionais levem em consideração a 
realização do direito de todos ao desfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental.

Emenda à Resolução “Direito de todos 
ao desfrute do mais alto nível possível 
de saúde física e mental”

Emenda 
apresentada 
oralmente

3 Rejeitada 
(22/18/4)

Arábia 
Saudita - Contra A Arábia Saudita apresentou proposta de emenda ao primeiro parágrafo do projeto de resolução “Direito de todos ao desfrute 

do mais alto nível possível de saúde física e mental” oralmente revisado. A proposta foi rejeitada.

Eliminação da discriminação contra 
as mulheres

A/HRC/
RES/15/23 3 Aprovada sem 

votação
Colômbia e 

México Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou aos Estados que cumpram suas obrigações e compromissos de revogar quaisquer leis remanescentes 
que discriminem em função do sexo e a removerem preconceitos de gênero na administração da justiça, levando em conta 
que tais leis violam o direito humano de ser protegido contra discriminação. Decidiu nomear, por um período de três anos, 
um grupo de trabalho constituído por cinco especialistas independentes em direitos humanos relacionados à discriminação 
contra as mulheres na lei e na prática.

Direitos humanos e medidas 
coercitivas unilaterais

A/HRC/
RES/15/24 3 Aprovada 

(32/14/0)

Egito (em 
nome do 

NAM)
Não A favor

A resolução exortou todos os Estados a pararem de adotar ou implementar medidas coercitivas unilaterais que não estejam 
em conformidade com o direito internacional, o direito internacional humanitário, a Carta das Nações Unidas e as normas e 
princípios que governam as relações pacíficas entre os Estados.

Direito ao desenvolvimento
A/HRC/

RES/15/25 3 Aprovada 
(45/0/1)

Egito (em 
nome do 

NAM)
Não A favor A resolução decidiu continuar a agir para assegurar que sua agenda promova e avance o desenvolvimento sustentável e a 

realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e, neste sentido, levar à elevação dos direitos ao desenvolvimento.

Grupo de trabalho 
intergovernamental para 
considerar a possibilidade de 
elaborar uma estrutura regulatória 
internacional sobre regulamentação, 
monitoramento e supervisão das 
atividades de empresas privadas 
militares e de segurança

A/HRC/
RES/15/26 3 Aprovada 

(32/12/3)

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não A favor
A resolução decidiu estabelecer um grupo de trabalho intergovernamental com o mandato de elaborar instrumentos 
legalmente vinculantes na regulamentação, monitoramento e supervisão do impacto das atividades de empresas privadas 
militares e de segurança no desfrute dos direitos humanos.

Direitos humanos e assuntos 
relacionados à tomada de reféns por 
terroristas

A/HRC/
DEC/15/116 3 Aprovada sem 

votação

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu convocar um painel de discussão em sua 16ª sessão sobre a questão dos direitos humanos no contexto 
de ações empreendidas para combater a tomada de reféns por terroristas.

Situação dos direitos humanos no 
Sudão

A/HRC/
RES/15/27 4 Aprovada 

(25/18/3)

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não A favor
A resolução decidiu convocar a comunidade internacional a continuar fornecendo apoio e assistência técnica ao governo do 
Sudão e ao governo do Sudão do Sul conforme as necessidades avaliadas. Decidiu renovar por um período de três anos o 
mandato do Especialista Independente sobre a situação dos direitos humanos no Sudão.

Emenda à resolução “Situação dos 
direitos humanos no Sudão”

A/
HRC/15/L.35 4 Aprovada 

(25/19/3)
EUA, Japão e 

Noruega Não A favor Proposta de emenda à resolução “Situação dos direitos humanos no Sudão” que modifica o projeto de resolução original. A 
emenda foi adotada e a resolução passou a vigorar com a nova redação.  

Acompanhamento do relatório 
do Comitê de Especialistas 
Independentes em direito 
internacional humanitário e direitos 
humanos, estabelecido conforme a 
resolução 13/9 do Conselho

A/HRC/
RES/15/6 7 Aprovada 

(27/1/19)

Paquistão 
(em nome da 
OIC e Grupo 
de Estados 

Árabes)

Não A favor
A resolução solicitou ao Comitê que complete suas investigações a fim de cobrir todas as alegações contidas no relatório da 
Missão Internacional Independente de Investigação (Fact-finding) na Faixa de Gaza ocupada. Condenou a não cooperação de 
Israel. Por fim, renovou o mandato do Comitê.
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16ª Sessão Regular: 28 de fevereiro - 25 de março de 2011

Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido 
por

Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Dia Internacional Nelson Mandela
A/HRC/

DEC/15/117 9 Aprovada sem 
votação África do Sul Sim Aderiu ao 

consenso
O Conselho decidiu realizar um painel de discussão de alto nível durante sua 18ª sessão para refletir sobre a atual situação 
dos direitos humanos em todo o mundo em relação a racismo, inspirando-se no exemplo de Nelson Mandela.

Serviços consultivos e assistência 
técnica para o Camboja

A/HRC/
RES/15/20 10 Aprovada sem 

votação Japão Não Aderiu ao 
consenso

A resolução instou o governo do Camboja a continuar a fortalecer seus esforços para estabelecer um Estado de Direito, 
inclusive por meio da adoção e implementação de leis e códigos que estabeleçam uma sociedade democrática. Decidiu 
estender em até um ano o mandato do Relator Especial sobre a Situação dos Direitos Humanos no Camboja.

Assistência à Somália no campo dos 
direitos humanos

A/HRC/
RES/15/28 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu estender o mandato do Especialista Independente por um ano com o intuito de maximizar o fornecimento 
e o fluxo de assistência técnica à Somália na área de direitos humanos.

Pronunciamento do Presidente sobre 
assistência técnica e capacitação no 
Haiti

A/HRC/
PRST/15/1 10 Aprovada sem 

votação - - Aderiu ao 
consenso O presidente do Conselho realizou um pronunciamento relativo à assistência técnica e capacitação no Haiti. 

Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido 
por

Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Acompanhamento do relatório da 
Missão Internacional Independente 
sobre o incidente da flotilha 
humanitária

A/HRC/
RES/16/20 1 Aprovada 

(37/1/8)

Paquistão 
(em nome da 

OCI) 
Não A favor A resolução saudou a criação do painel de inquérito das Nações Unidas e solicitou ao Alto Comissariado que reporte ao 

Conselho sobre o estado da implementação das conclusões contidas no relatório na sua 17ª sessão.

Revisão do trabalho e funcionamento 
do Conselho de Direitos Humanos 

A/HRC/
RES/16/21 1 Aprovada sem 

votação Presidente Não Aderiu ao 
consenso

A resolução aprovou o "Resultado da revisão do trabalho e do funcionamento do Conselho de Direitos Humanos das Nações 
Unidas" e decidiu que os resultados devem ser um complemento ao Pacote de Desenvolvimento Institucional.

Composição da equipe do Escritório 
do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos

A/HRC/
RES/16/10 2 Aprovada sem 

votação Cuba Não Aderiu ao 
consenso

A resolução expressou a sua profunda preocupação diante do desequilíbrio na representação geográfica da sua composição 
do Alto Comissariado e solicitou que o órgão continue a tomar todas as medidas necessárias para corrigir os atuais 
desequilíbrios.

Declaração das Nações Unidas sobre 
a educação e formação em direitos 
humanos

A/HRC/
RES/16/1 3 Aprovada sem 

votação Marrocos Sim Aderiu ao 
consenso O Conselho aprovou a Declaração e recomendou sua adoção pela Assembleia Geral.

O direito humano ao acesso a água 
potável e saneamento

A/HRC/
RES/16/2 3 Aprovada sem 

votação
Alemanha e 

Espanha Sim Aderiu ao 
consenso

O Conselho saudou o reconhecimento do direito humano à água potável e ao saneamento básico pela Assembleia Geral e pelo 
Conselho de Direitos Humanos e decidiu prorrogar o mandato de Relator Especial sobre o Direito Humano à Água Potável 
para um período de três anos.

Promovendo direitos humanos e 
liberdades fundamentais por meio 
de uma melhor compreensão dos 
valores tradicionais da humanidade 

A/HRC/
RES/16/3 3 Aprovada 

(24/14/7) Rússia Não Absteve-se
A resolução pediu ao Comitê Consultivo do Conselho de Direitos Humanos que prepare um estudo sobre como uma melhor 
compreensão e apreciação dos valores tradicionais da liberdade, dignidade e responsabilidade poderia contribuir para a 
promoção e proteção dos direitos humanos, e apresente esse estudo ao Conselho antes de sua 21ª sessão.

Liberdade de opinião e expressão: 
Mandato do Relator Especial sobre a 
promoção e proteção dos direitos à 
liberdade de opinião e expressão 

A/HRC/
RES/16/4 3 Aprovada sem 

votação

Egito e 
Estados 
Unidos

Sim Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu prorrogar o mandato do Relator Especial por um novo período de três anos e solicitou a ele que apresente 
um relatório anual ao CDH e à AG que abranja todas as atividades relacionadas a seu mandato.

Mandato do Relator Especial sobre a 
Situação dos Defensores de Direitos 
Humanos

A/HRC/
RES/16/5 3 Aprovada sem 

votação Noruega Não Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu prorrogar o mandato do Relator Especial sobre a Situação dos Defensores de Direitos Humanos por um 
período de três anos, convidou os governos a considerar seriamente responder de forma favorável aos pedidos do Relator 
Especial para visitar seus países e instou-os a entrar em um diálogo construtivo com o Relator Especial.

Mandato do Especialista 
Independente sobre Questões das 
Minorias

A/HRC/
RES/16/6 3 Aprovada sem 

votação Áustria Sim Aderiu ao 
consenso

A Resolução decidiu prorrogar o mandato por um período de três anos e solicitou ao Especialista Independente que promova 
a implementação da Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais, Étnicas, Religiosas ou 
Linguísticas.

Mandato do Relator Especial sobre 
Violência contra as Mulheres, suas 
Causas e Consequências

A/HRC/
RES/16/7 3 Aprovada sem 

votação Canadá Sim Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu prorrogar o mandato da Relatora Especial sobre Violência contra as Mulheres, suas Causas e 
Consequências por um período de três anos e convidou a Relatora Especial, no exercício do seu mandato, a continuar a adotar 
uma abordagem abrangente e universal para a eliminação da violência contra as mulheres, suas causas e consequências, 
incluindo causas da violência contra mulheres relacionadas às esferas civis, cultural, econômica, política e social.
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Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido 
por

Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Direitos humanos e o meio ambiente
A/HRC/

RES/16/11 3 Aprovada sem 
votação

Costa Rica, 
Maldivas e 

Suíça
Não Aderiu ao 

consenso
O Conselho solicitou que o Escritório do Alto Comissariado conduza, dentro dos recursos existentes, um estudo analítico 
detalhado sobre a relação entre direitos humanos e o meio ambiente, a ser submetido ao Conselho antes da sua 19ª sessão.

Direitos da criança: uma abordagem 
holística para a proteção e promoção 
dos direitos das crianças trabalhando 
e/ou vivendo nas ruas

A/HRC/
RES/16/12 3 Aprovada sem 

votação

Hungria (em 
nome da UE) 

e Uruguai 
(em nome do 

GRULAC) 

Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução pediu aos Estados que deem atenção prioritária à prevenção do fenômeno de crianças trabalhando e/ou 
vivendo nas ruas, abordando suas causas diversas, e decidiu centrar a sua próxima reunião de dia inteiro sobre crianças e 
administração da justiça.

Liberdade de religião ou crença
A/HRC/

RES/16/13 3 Aprovada sem 
votação

Hungria (em 
nome da UE) Não Aderiu ao 

consenso

A resolução saudou o relatório apresentado pelo Relator Especial sobre Liberdade de Religião e exortou todos os governos 
a cooperarem plenamente com o Relator Especial, a responder favoravelmente a seus pedidos para visitar seus países e a 
fornecer a ele todas as informações necessárias.

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

A/HRC/
RES/16/14 3 Aprovada 

(29/13/4) Cuba Não A favor
A Resolução decidiu prorrogar o mandato do Especialista Independente por um período de três anos e pediu a este que 
explore mais a fundo as interligações com o comércio e outras questões, incluindo HIV/AIDS, ao examinar os efeitos da dívida 
externa e outras obrigações financeiras internacionais dos Estados sobre o pleno gozo de todos os direitos humanos.

O papel da cooperação internacional 
no apoio aos esforços nacionais para 
a realização do direito das pessoas 
com deficiência 

A/HRC/
RES/16/15 3 Aprovada sem 

votação México Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução solicitou que o Escritório do Alto Comissariado prepare um estudo sobre a participação na vida política e pública 
de pessoas com deficiência, em consulta com as partes interessadas relevantes, e pediu que o estudo fosse disponibilizado 
no site do Escritório do Alto Comissariado em um formato acessível.

Desaparecimentos Forçados ou 
Involuntários

A/HRC/
RES/16/16 3 Aprovada sem 

votação

Argentina, 
França e 
Marrocos

Sim Aderiu ao 
consenso O Conselho decidiu prorrogar o mandato do Grupo de Trabalho por um período de três anos.

Aumento da cooperação internacional 
no campo dos direitos humanos

A/HRC/
RES/13/22 3 Aprovada sem 

votação

Egito (em 
nome do 

NAM)
Não Aderiu ao 

consenso

A resolução exortou todos os atores na cena internacional para que construam uma ordem internacional baseada na inclusão, 
justiça, igualdade e equidade, dignidade humana, entendimento mútuo e a promoção do respeito pela diversidade cultural e 
aos direitos humanos universais, e que rejeitem todas as doutrinas de exclusão baseadas no racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata.

Tortura e outros tratamentos 
ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes: mandato do Relator 
Especial

A/HRC/
RES/13/23 3 Aprovada sem 

votação Dinamarca Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução ressaltou a contribuição dos tribunais penais internacionais ad hoc e do Tribunal Penal Internacional para o fim 
da impunidade, por meio de garantia da responsabilização e punição dos perpetradores e decidiu prorrogar o mandato do 
Relator Especial sobre Tortura por um período adicional de três anos.

Direito à alimentação
A/HRC/

RES/16/27 3 Aprovada sem 
votação Cuba Sim Aderiu ao 

consenso

A resolução solicitou ao Escritório do Alto Comissariado que recolha as opiniões e comentários de todos os Estados-
Membros, todos os programas e agências especiais das Nações Unidas e todas as demais partes interessadas para que o 
Comitê Consultivo possa levá-los em conta na conclusão dos seus estudos.

A proteção dos direitos humanos no 
contexto do HIV/AIDS 

A/HRC/
RES/16/28 3 Aprovada sem 

votação Brasil - Aderiu ao 
consenso

O Conselho solicitou que o Escritório do Alto Comissariado se empenhe ativamente na Assembleia Geral de 2011, na Reunião 
de Alto Nível sobre AIDS, e decidiu realizar um painel de discussão na 19a sessão para dar voz às pessoas vivendo com HIV/
AIDS, em particular os jovens, mulheres e crianças órfãs.

Situação de Direitos Humanos na 
República Democrática Popular da 
Coreia

A/HRC/
RES/16/8 4 Aprovada 

(30/3/11)

Hungria (em 
nome da UE) 

e Japão
Não A favor

O Conselho manifestou preocupações muito sérias sobre as violações graves, generalizadas e sistemáticas de direitos 
humanos na República Popular Democrática da Coreia e prorrogou o mandato do Relator Especial por um período de um 
ano. O Conselho também instou o Governo da República Popular Democrática da Coreia a garantir acesso completo, rápido e 
desimpedido à assistência humanitária que é entregue com base na necessidade, de acordo com os princípios humanitários, 
juntamente com o monitoramento adequado.

Situação de Direitos Humanos na 
República Islâmica do Irã

A/HRC/
RES/16/9 4 Aprovada 

(22/7/14)

Estados 
Unidos e 
Suécia

Não A favor

A Resolução decidiu nomear um Relator Especial sobre a República Islâmica do Irã para responder ao Conselho de Direitos 
Humanos e à Assembleia Geral. O Conselho exortou o Governo da República Islâmica do Irã a cooperar plenamente com o 
Relator Especial e permitir o acesso para visitar o país, bem como fornecer todas as informações necessárias para permitir o 
cumprimento do mandato.

Situação de Direitos Humanos em 
Mianmar / Birmânia

A/HRC/
RES/16/24 4 Aprovada sem 

votação
Hungria (em 
nome da UE) Não Aderiu ao 

consenso

A resolução condenou veementemente as contínuas violações sistemáticas de direitos humanos e liberdades fundamentais 
ao povo de Mianmar e decidiu prorrogar por um ano o mandato do Relator Especial sobre a situação dos direitos humanos em 
Mianmar.

Situação de Direitos Humanos na 
Costa do Marfim

A/HRC/
RES/16/25 4 Aprovada sem 

votação

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Aderiu ao 
consenso

O Conselho manifestou preocupação com a gravidade e a extensão dos abusos e violações e decidiu enviar uma comissão 
internacional independente de inquérito, a ser nomeada pelo Presidente do Conselho, para que investigue os fatos e 
circunstâncias em torno das alegações de abusos e graves violações aos direitos humanos cometidas na Costa do Marfim 
após a eleição presidencial de 28 de novembro de 2010.

Fórum Social
A/HRC/

RES/16/26 5 Aprovada sem 
votação Cuba Sim Aderiu ao 

consenso
A resolução decidiu que o Fórum Social se reunirá em Genebra e que ele permanecerá aberto à participação de 
representantes dos Estados-Membros das Nações Unidas e todas as outras partes interessadas.
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Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido 
por

Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Situação dos direitos humanos no 
Território Sírio ocupado de Golã

A/HRC/
RES/16/17 7 Aprovada 

(29/1/16)

Paquistão 
(em nome da 

OCI)
Não A favor A resolução exortou Israel a libertar imediatamente os detentos sírios em suas prisões, alguns dos quais estão detidos por 

mais de 25 anos, e instou Israel a tratá-los em conformidade com o direito humanitário internacional.

Situação de direitos humanos 
no Território Palestino Ocupado, 
incluindo Jerusalém Oriental 

A/HRC/
RES/16/29 7 Aprovada 

(30/1/15)

Paquistão 
(em nome da 

OCI)
Não A favor

A resolução exige que Israel pare imediatamente suas decisões ilegais de demolir um grande número de casas palestinas 
em Jerusalém Oriental e que liberte prisioneiros e detentos palestinos, incluindo mulheres, crianças e membros eleitos do 
Conselho Legislativo Palestiniano.

Direito do povo palestino à 
autodeterminação

A/HRC/
RES/16/30 7 Aprovada 

(45/1/0)

Paquistão 
(em nome da 

OCI) 
Não A favor

A resolução reafirmou o seu apoio à solução de dois Estados, Palestina e Israel, vivendo lado a lado em paz e segurança, e 
salientou a necessidade de respeito e preservação da unidade, contiguidade e integridade territorial de todos os Territórios 
Palestinos Ocupados, incluindo Jerusalém Oriental.

Assentamentos israelenses no 
Território Palestino Ocupado, 
incluindo Jerusalém Oriental e no 
Território Sírio ocupado de Golã

A/HRC/
RES/16/31 7 Aprovada 

(45/1/0)

Paquistão 
(em nome da 

OCI) 
Não A favor A resolução condenou os recentes anúncios de Israel sobre a construção de novas unidades habitacionais para colonos 

israelenses dentro e ao redor da Jerusalém Oriental ocupada e exortou Israel a reverter imediatamente suas decisões.

Acompanhamento do relatório da 
Missão de Investigação (Fact-Finding) 
Internacional Independente sobre o 
Conflito de Gaza

A/HRC/
RES/16/32 7 Aprovada 

(27/3/16)

Paquistão 
(em nome da 

OCI) 
Não A favor

O Conselho exortou a AG a apresentar o referido relatório ao Conselho de Segurança para sua consideração e ação 
apropriada, incluindo a consideração de encaminhamento da situação no território palestino ocupado a um procurador do 
Tribunal Penal Internacional. O Conselho também solicitou à Alta Comissária que apresente um relatório de progresso sobre 
a implementação da presente resolução ao Conselho de Direitos Humanos, na sua sessão 18 de setembro de 2011.

Combatendo a intolerância, 
estereótipos negativos, 
estigmatização, discriminação e 
incitação à violência contra pessoas 
com base em religião ou crença 

A/HRC/
RES/16/18 9 Aprovada sem 

votação

Paquistão 
(em nome da 

OCI) 
Não Aderiu ao 

consenso

O Conselho condenou casos graves de estereotipagem depreciativa, perfilamento negativo e estigmatização das pessoas 
com base em sua religião ou crença, bem como programas e agendas prosseguidas por organizações extremistas e grupos 
que visam criar e perpetuar estereótipos negativos sobre grupos religiosos, em especial quando tolerados por governos. O 
Conselho decidiu convocar um painel de discussão sobre esta questão na sua 17ª sessão.

Mandato do Relator Especial sobre as 
Formas Contemporâneas de Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e 
Formas Relacionadas de Intolerância

A/HRC/
RES/16/33 9 Aprovada sem 

votação

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Sim Aderiu ao 
consenso

A Resolução decidiu prorrogar o mandato do Relator Especial sobre Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Formas Relacionadas de Intolerância por um novo período de três anos.

Fortalecimento da cooperação 
técnica e serviços de consultoria na 
República da Guiné

A/HRC/
RES/16/36 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Aderiu ao 
consenso

A resolução convidou autoridades guineenses a continuar a envidar esforços para implementar as recomendações da 
comissão de inquérito internacional e reiterou fortemente o seu apelo à comunidade internacional para que forneça às 
autoridades guineenses assistência adequada para que estas promovam o respeito aos direitos humanos, o combate 
à impunidade e a reforma dos setores da justiça e segurança, bem como para que apoie o gabinete nacional do Alto 
Comissariado na Guiné.

Cooperação entre a Tunísia e o 
Escritório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Direitos 
Humanos

A/HRC/
RES/16/19 10 Aprovada sem 

votação
Hungria (em 
nome da UE) Não Aderiu ao 

consenso

A resolução convidou todas as partes do sistema das Nações Unidas, incluindo o Escritório do Alto Comissariado e os 
Estados-Membros, a apoiar o processo de transição na Tunísia, incluindo o apoio à mobilização de recursos para enfrentar os 
desafios econômicos e sociais enfrentados pelo país, em coordenação com as autoridades tunisianas.

Serviços consultivos e assistência 
técnica para o Burundi 

A/HRC/
RES/16/34 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Aderiu ao 
consenso

O Conselho decidiu que o Especialista Independente sobre a Situação dos Direitos Humanos no Burundi reportará ao 
Conselho em sua décima sétima sessão, a ser seguido por um diálogo interativo.

Situação dos direitos humanos na 
República Democrática do Congo e o 
fortalecimento da cooperação técnica 
e serviços de consultoria

A/HRC/
RES/16/35 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria 
(em nome 
do Grupo 
Africano)

Não Aderiu ao 
consenso

A resolução instou o Governo da República Democrática do Congo a redobrar seus esforços para rapidamente pôr fim a todas 
as violações de direitos humanos e trazer os responsáveis   à Justiça e apelou à comunidade internacional para responder 
rapidamente a pedidos de assistência técnica feitos pela República Democrática do Congo. O Conselho convidou o Escritório 
do Alto Comissariado a aumentar a sua colaboração direta com o governo e a reforçar, por meio da sua presença na 
República Democrática do Congo, seus programas e atividades de assistência técnica.

Painel sobre os direitos humanos das 
vítimas do terrorismo 

A/HRC/
DEC/16/116 3 Aprovada sem 

votação

Colômbia, 
Espanha e 

Turquia
Sim Aderiu ao 

consenso

O Conselho decidiu convocar, dentro dos recursos existentes, na sua décima sétima sessão, um painel de discussão sobre a 
questão dos direitos humanos das vítimas do terrorismo, tendo em conta, entre outras coisas, as recomendações do Simpósio 
do Secretário-Geral sobre o Apoio às Vítimas do Terrorismo, realizado em Nova Iorque em 9 de setembro de 2008.

Direito ao desenvolvimento
A/HRC/

DEC/16/117 3 Aprovada sem 
votação

Egito (em 
nome do 

MNA)
Não Aderiu ao 

consenso

O Conselho decidiu realizar um painel durante a décima oitava sessão do Conselho de Direitos Humanos sobre o tema 
"O caminho a seguir na realização do direito ao desenvolvimento: entre política e a prática", com a participação do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Adiamento da renovação do mandato 
do Especialista Independente sobre 
Direitos Humanos e Solidariedade 
Internacional

A/HRC/
DEC/16/118 3 Aprovada 

(32/14/0) - - A favor A decisão adiou a renovação do mandato do Especialista Independente sobre direitos humanos e solidariedade internacional 
para a décima sétima sessão, e, por essa razão, estendeu o mandato do Especialista Independente até junho de 2011.
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 17ª Sessão Regular: 30 de maio - 17 de junho de 2011

Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Acompanhamento do relatório da 
Missão Internacional Independente 
sobre o incidente da flotilha 
humanitária

A/HRC/
RES/17/10 1 Aprovada 

(36/1/8)
Paquistão (em 
nome da OCI) Não A favor

O Conselho exortou as partes envolvidas a garantir a implementação imediata das conclusões contidas no relatório da missão 
de investigação, solicitou ao Alto Comissariado que chame a atenção do Secretário-Geral às conclusões contidas no relatório e 
apresente um relatório conclusivo sobre o estado da aplicação do parágrafo n º 3 ao Conselho de Direitos Humanos em sua 20ª 
sessão.

Estabelecimento do escritório do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
Direitos Humanos

A/HRC/
DEC/17/118 1 Aprovada sem 

votação

México, Nigéria, 
Suíça, Tailândia 

e Ucrânia
Não Aderiu ao 

consenso
A decisão estabeleceu um escritório do Presidente dentro dos recursos existentes para apoiar o Presidente no cumprimento 
de suas tarefas e aumentar a eficiência e memória institucional neste respeito.

Acompanhamento da Resolução 
16/21 do Conselho de Direitos 
Humanos com relação à Revisão 
Periódica Universal 

A/HRC/
DEC/17/119 1 Aprovada sem 

votação Marrocos Não Aderiu ao 
consenso

O Conselho estendeu a duração da revisão para três horas e trinta minutos por país no Grupo de Trabalho e solicitou à 
Secretaria que revise os termos de referência do Fundo Voluntário para a participação no Exame Periódico Universal.

Decisão de procedimentos
A/HRC/

DEC/17/117 2 Aprovada sem 
votação

Holanda e 
Palestina (em 

nome do Grupo 
Árabe)

Não Aderiu ao 
consenso

A decisão solicitou um relatório do Alto Comissariado sobre sua visita ao Iêmen a ser apresentado na 18a sessão do conselho e 
decidiu realizar um diálogo interativo com base neste relatório na mesma sessão.

Mandato do Relator Especial sobre 
tráfico de pessoas, especialmente 
mulheres e crianças

A/HRC/
RES/17/1 3 Aprovada sem 

votação
Alemanha e 

Filipinas Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução prorrogou o mandato do Relator Especial por um período de três anos e incentivou os governos a usarem como 
referência os Princípios Recomendados e Orientações sobre Direitos Humanos e Tráfico de Seres Humanos como uma 
ferramenta útil na integração de uma abordagem baseada em direitos humanos em suas respostas ao combate ao tráfico de 
pessoas.

Independência de juízes e advogados
A/HRC/

RES/17/2 3 Aprovada sem 
votação Hungria Sim Aderiu ao 

consenso

A resolução prorrogou o mandato por um período de três anos e exortou os governos a considerar seriamente responder 
favoravelmente aos pedidos do Relator Especial para visitar seus países, e instou-os a entrar em um diálogo construtivo 
com o Relator Especial, em relação ao acompanhamento e implementação de suas recomendações, de forma a permitir o 
cumprimento de seu mandato de modo ainda mais eficaz.

Direito à educação: acompanhamento 
da resolução 8/4 

A/HRC/
RES/17/3 3 Aprovada sem 

votação Portugal Sim Aderiu ao 
consenso

O Conselho prorrogou o mandato do Relator Especial sobre o direito à educação por um período de três anos e solicitou a 
todos os Estados que continuem a cooperar com o Relator Especial, tendo em vista facilitar suas tarefas no cumprimento de 
seu mandato, e a responder favoravelmente aos seus pedidos de informação e visitas. 

Direitos humanos e as corporações 
transnacionais e outros 
empreendimentos econômicos 

A/HRC/
RES/17/4 3 Aprovada sem 

votação
Noruega e 
Argentina Sim Aderiu ao 

consenso

A resolução estabeleceu um Grupo de Trabalho sobre a questão dos direitos humanos e as corporações transnacionais 
constituídas por cinco especialistas independentes, de representação geográfica equilibrada, por um período de três anos. O 
Conselho estabeleceu um fórum sobre direitos humanos e negócios sob a orientação do Grupo de Trabalho para discutir as 
tendências e desafios na implementação dos Princípios Orientadores.

Mandato Relator Especial sobre 
Execuções Extrajudiciais, Sumárias 
ou Arbitrárias 

A/HRC/
RES/17/5 3 Aprovada sem 

votação Suécia Sim Aderiu ao 
consenso

O Conselho exigiu que todos os Estados tomem medidas eficazes para combater e eliminar o fenômeno em todas as suas 
formas e decidiu prorrogar o mandato do Relator Especial por três anos.

Mandato do Especialista 
Independente sobre Direitos 
Humanos e Solidariedade 
Internacional

A/HRC/
RES/17/6 3 Aprovada 

(32/14/0) Cuba Não A favor
O Conselho prorrogou este mandato por um período de três anos e solicitou ao Especialista Independente que continue a 
trabalhar na preparação de um projeto de declaração sobre o direito dos povos e indivíduos a solidariedade internacional e a 
apresentar um relatório sobre a implementação da presente resolução.

Os efeitos da dívida externa e outras 
obrigações financeiras internacionais 
relacionadas dos Estados sobre o 
gozo completo de todos os direitos 
humanos, particularmente direitos 
econômicos, sociais e culturais

A/HRC/
RES/17/7 3 Aprovada 

(30/13/3) Cuba Não A favor

A resolução reconheceu que os níveis insustentáveis de dívida externa continuou a criar uma barreira considerável para o 
desenvolvimento econômico e social nos países menos desenvolvidos e em vários países de renda baixa e média. O Conselho 
reiterou o seu pedido ao Alto Comissariado para os Direitos Humanos a prestar mais atenção ao problema da dívida dos 
países em desenvolvimento, em particular dos países menos desenvolvidos, e especialmente o impacto social das medidas 
decorrentes da dívida externa.

Proclamação de 19 de agosto como 
o Dia Internacional de Memória e 
Tributo às Vítimas do Terrorismo 

A/HRC/
RES/17/8 3 Aprovada sem 

votação Afeganistão Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução recomendou que a Assembleia Geral proclamasse 19 de agosto o Dia Internacional de Recordação e Tributo às 
Vítimas do Terrorismo e solicitou ao Secretário-Geral que leve a presente resolução à atenção de todos os Estados-Membros 
das Nações Unidas.

Acelerando os esforços para eliminar 
todas as formas de violência contra as 
mulheres

A/HRC/
RES/17/11 3 Aprovada sem 

votação Canadá Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu incluir na discussão anual sobre os direitos humanos das mulheres tema dos remédios, com foco nas 
reparações sensíveis à transformação e cultura de mulheres que foram sujeitas a violência e convidou o Escritório do alto 
Comissariado a preparar um estudo analítico temático sobre a questão da violência contra mulheres e meninas.

Direitos humanos dos migrantes: 
mandato do Relator Especial sobre os 
Direitos Humanos dos Migrantes 

A/HRC/
RES/17/12 3 Aprovada sem 

votação México Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução prorrogou por um período de três anos o mandato do Relator Especial sobre os direitos humanos dos migrantes 
e solicitou ao Secretário-Geral para dar ao Relator Especial toda a assistência humana e financeira necessária para o 
cumprimento de seu mandato.

Pobreza extrema e direitos humanos 
A/HRC/

RES/17/13 3 Aprovada sem 
votação França Sim Aderiu ao 

consenso
A resolução prorrogou o mandato da Relatora Especial sobre a Situação de Extrema Pobreza e Direitos Humanos por um 
período de três anos.
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Título Código Item da 
Agenda

Resultado (a 
favor/contra/
abstenções)

Introduzido por Co-patrocínio 
pelo Brasil

Voto do 
Brasil Resumo

Direito de todos ao desfrute do 
mais alto nível possível de saúde 
física e mental no contexto do 
desenvolvimento e acesso a 
medicamentos 

A/HRC/
RES/17/14 3 Aprovada sem 

votação

Brasil, Egito, 
Índia e África 

do Sul
- Aderiu ao 

consenso

A resolução instou a comunidade internacional a ajudar os países em desenvolvimento na promoção do pleno exercício 
deste direito, inclusive mediante apoio técnico e financeiro e treinamento de pessoal e exortou todos os Estados, agências e 
programas das Nações Unidas e organizações intergovernamentais relevantes, incluindo o setor privado, a promover pesquisa 
e desenvolvimento inovadores; a acessibilidade de medicamentos seguros, eficazes e de boa qualidade para doenças não 
transmissíveis.

Promoção do desfrute dos direitos 
culturais de todos e respeito à 
diversidade cultural

A/HRC/
RES/17/15 3 Aprovada sem 

votação Cuba Sim Aderiu ao 
consenso

O Conselho reiterou o seu apelo a todos os governos para que cooperem e apoiem com a Especialista Independente no 
exercício do seu mandato e que deem séria consideração em responder favoravelmente aos pedidos de visitar seus países.

Promoção do direito dos povos à paz
A/HRC/

RES/17/16 3 Aprovada 
(32/14/0) Cuba Não A favor O Conselho solicitou ao Comitê Consultivo, em consulta com os Estados-Membros, a sociedade civil, academia e todas as 

partes interessadas relevantes, que apresente um projeto de declaração sobre o Direito dos Povos à Paz.

Migrantes e requerentes de asilo 
fugindo de incidentes no Norte da 
África 

A/HRC/
RES/17/22 3 Aprovada 

(32/14/0) Nigéria Sim A favor O Conselho solicitou ao Alto Comissariado que preste especial atenção à situação dos migrantes e requerentes de asilo 
fugindo do Norte de África e que informe ao CDF na 18ª sessão e apresente suas atualizações.

O impacto negativo da não repatriação 
de fundos de origem ilícita para os 
países de origem no gozo dos direitos 
humanos

A/HRC/
RES/17/23 3 Aprovada 

(32/2/12)

Nigéria (em 
nome do Grupo 

Africano)
Não A favor

A resolução solicitou ao Alto Comissariado que prepare um estudo abrangente sobre o impacto negativo da não repatriação de 
fundos de origem ilícita aos países de origem sobre o gozo dos direitos humanos, em especial os direitos econômicos, sociais e 
culturais, e que apresente um relatório ao CDH.

Painel sobre a promoção e proteção 
dos direitos humanos no contexto de 
protestos pacíficos 

A/HRC/
DEC/17/120 3 Aprovada sem 

votação Suíça Não Aderiu ao 
consenso

A resolução decidiu convocar um painel de discussão sobre a promoção e proteção dos direitos humanos no contexto de 
protestos pacíficos.

Situação de direitos humanos na Líbia
A/HRC/

RES/17/17 4 Aprovada sem 
votação

Jordânia, 
Maldivas, Catar, 

Reino Unido
Não Aderiu ao 

consenso

A resolução reiterou o apelo às autoridades líbias para que cessem imediatamente todas as violações e que cooperem 
plenamente com a Comissão de Inquérito e com todos os organismos internacionais e mecanismos de direitos humanos. O 
Conselho também prorrogou o mandato da Comissão de Inquérito criada pelo CDH em sua resolução S-15/1.

Situação de direitos humanos em 
Belarus

A/HRC/
RES/17/24 4 Aprovada 

(21/5/19) Hungria Sim Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou as violações que ocorreram antes, durante e no rescaldo das eleições presidenciais de 19 de dezembro 
de 2010 em Belarus e solicitou à Alta Comissária que monitore a situação dos direitos humanos em Belarus. O Conselho 
encorajou Procedimentos Especiais temáticos relevantes a prestar atenção especial à situação dos direitos humanos em 
Belarus e a contribuir com o relatório da Alta Comissária.

Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre os Direitos da Criança 

A/HRC/
RES/17/18 5 Aprovada sem 

votação

Áustria, Chile, 
Alemanha e 

outros
Sim Aderiu ao 

consenso

O Conselho aprovou o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança que criará um procedimento de 
comunicação e recomendou que o Protocolo Facultativo seja aberto à assinaturas em uma cerimônia de assinatura a ser 
realizada em 2012.

Instituições nacionais para a 
promoção e proteção dos direitos 
humanos 

A/HRC/
RES/17/9 8 Aprovada sem 

votação Austrália Não Aderiu ao 
consenso A resolução encorajou os Estados-Membros a estabelecer instituições nacionais eficazes, independentes e pluralistas.

Direitos humanos, orientação sexual 
e identidade sexual 

A/HRC/
RES/17/19 8 Aprovada 

(23/19/3)
África do Sul e 

Brasil - A favor A resolução solicitou à Alta Comissária que encomende um estudo, a ser finalizado até dezembro de 2011, que documente leis 
e práticas discriminatórias e atos de violência contra indivíduos com base em sua orientação sexual e identidade de gênero.

Assistência Técnica e Cooperação 
em direitos humanos no Quirguistão

A/HRC/
RES/17/20 10 Aprovada sem 

votação
Quirguistão e 

Estados Unidos Não Aderiu ao 
consenso

A resolução condenou veementemente os atos que resultaram na morte de manifestantes, em 7 de abril de 2010, e instou o 
governo do Quirguistão a tomar medidas especiais para garantir a proteção dos direitos humanos. 

Assistência para a Costa do Marfim no 
campo dos direitos humanos 

A/HRC/
RES/17/21 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria(em 
nome do Grupo 

Africano)
Não Aderiu ao 

consenso

A resolução observou com preocupação a situação humanitária no terreno e pediu o fim imediato da violência na Costa do 
Marfim. O Conselho decidiu ainda estabelecer o mandato do Especialista Independente sobre a Situação dos Direitos Humanos 
na Costa do Marfim por um período de um ano para ajudar o Governo da Costa do Marfim a dar seguimento à implementação 
das recomendações da Comissão Internacional de Inquérito e às resoluções do Conselho de Direitos Humanos.

Assistência à Somália no campo dos 
direitos humanos

A/HRC/
RES/17/25 10 Aprovada sem 

votação

Nigéria (em 
nome do Grupo 

Africano) 
Não Aderiu ao 

consenso
O Conselho prorrogou o mandato do Especialista Independente sobre a Situação dos Direitos Humanos na Somália por um 
período de um ano.
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3.3 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 no Conselho de Direitos 

Humanos da ONU.

Abaixo estão listadas as atividades exercidas pelos 

relatores especiais 45 em relação ao ano de 2010.

3.3.1 Visitas ao Brasil

Em 2010, a Relatora Especial sobre Formas 

Contemporâneas de Escravidão, incluindo suas Causas 

e Consequências, Gulnara Shahinian, visitou o Brasil, 

apresentando seu relatório em agosto do mesmo ano 

na 15ª Sessão do Conselho. 

Também nesse ano, o Relator Especial sobre Direito 

à Alimentação, Olivier De Schutter, apresentou 

formalmente, durante a 13ª sessão do Conselho, o 

relatório a respeito da visita que fez ao Brasil em 

outubro de 2009.46

No final de 2010, a Especialista Independente no 

Campo dos Direitos Culturais, Farida Shaheed, fez sua 

primeira missão ao Brasil. 

u Visita ao Brasil de Gulnara Shahinian, Relatora 

Especial sobre Formas Contemporâneas de 

Escravidão, incluindo suas Causas e Consequências 

(17 a 28 de maio de 2010) e apresentação de seu 

relatório (A/HRC/15/20/Add. 4)

Essa foi a primeira visita desta relatoria ao Brasil. A 

relatora visitou as cidades de São Paulo (SP), Cuiabá (MT), 

45 Embora os Relatores Especiais sejam uma modalidade de Procedimentos Especiais do CDH (existem ainda os especialistas 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).

46 O resumo da visita, as conclusões e recomendações feitas e as intervenções realizadas pela delegação brasileira na mesma sessão constam na 

edição de 2009/10 do Anuário que está disponível, em português apenas, em <www.conectas.org/anuario2009_2010/versao_digital.pdf>. Acesso 

em 27 de janeiro de 2011.

47 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, 

including its causes and consequences, Gulnara Shahinian – Addendum - Mission to Brazil, 30 ago. 2010, A/HRC/15/20/Add.4. Disponível em <http://

daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/157/04/PDF/G1015704.pdf?OpenElement>. Acesso em 30 de março de 2012.

Imperatriz (MA) e Açailândia (MA), onde formulou uma 

visão das vítimas, por meio de consultas, entrevistas 

pessoais e fóruns de discussão aberta.

Ela se encontrou com membros das Nações Unidas, da 

sociedade civil e com representantes das comunidades 

locais. Também se reuniu, em Brasília, com membros do 

Ministério das Relações Exteriores, do Tribunal Superior 

do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da 

Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, da Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão e de embaixadas. Em São Paulo 

e em Cuiabá, teve reuniões com representantes das 

Superintendências Regionais de Trabalho e Emprego 

e se reuniu com membros da Defensoria Pública de 

São Paulo. Além disso, participou da Conferência sobre 

Trabalho Forçado, em Brasília.

Em seu relatório, Shahinian apresenta um breve 

histórico da escravidão no Brasil, indicando a estrutura 

legal e normativa referente ao tema, nacional, regional 

e internacional. Em seguida, descreve duas formas 

contemporâneas de escravidão no Brasil: no setor 

rural e na indústria do vestuário, apresentando suas 

causas, manifestações e os programas empreendidos 

para combatê-las. Por fim, apresenta conclusões e 

recomendações com relação à escravidão no setor 

rural e na indústria de vestuário, tanto à comunidade 

empresarial, quanto à comunidade internacional.

A seguir serão apresentadas tais recomendações, 

na íntegra, seguindo a numeração e a divisão do 

documento original. Elas foram retiradas da tradução 

não oficial do relatório A/HRC/15/20/Add.4.47

A. Recomendações para combater o 
trabalho escravo em áreas rurais

1. Quadro Jurídico

102. O Governo deveria adotar uma definição mais 

clara para o crime de trabalho escravo, que 

melhor ajudasse a Polícia Federal a investigar e 

abrir processos penais contra os perpetuadores do 

trabalho escravo.

103. Para evitar reincidência, são necessárias reformas 

legislativas de modo a assegurar que a punição 

seja proporcional ao crime, garantindo sentenças 

apropriadas aos responsáveis; a pena mínima para 

o trabalho escravo deveria ser, portanto, aumentada 

para cinco anos. Além disso, os juízes deveriam 

receber orientação sobre a pena administrativa 

mínima a ser aplicada e os critérios que devem usar 

quanto ao pagamento de indenizações.

104. Crimes de trabalho escravo, enquanto sérias 

violações de direitos humanos, deveriam ficar 

sob jurisdição federal, e deveria ser dada aos 

promotores federais a autoridade necessária para 

iniciar ações penais contra pessoas que sujeitam 

outras a práticas de trabalho escravo. Embora o 

Supremo Tribunal Federal tenha emitido uma 

ordem no dia 30 de novembro de 2006 que 

declarava ser dos tribunais federais a competência 

para julgar o crime de colocar uma pessoa em 

situação análoga à de escravidão, é importante que 

seja dado a isso segurança jurídica, incorporando-

se tal regra ao direito. O Governo deveria corroborar 

a decisão tomada pelo STF em 2006 a respeito da 

competência dos tribunais federais para julgar 

casos de trabalho escravo. O Governo também 

deveria cumprir completamente as recomendações 

feitas pelo Comitê de Direitos Humanos para levar 

todas as sérias violações de direitos humanos à 

competência jurisdicional federal.

105. O Governo deveria fazer leis de proteção especial 

e criar mecanismos de integração para vítimas 

do trabalho escravo e fortalecer o sistema de 

compensação individual.

106. O Governo deveria adotar o projeto de emenda 

constitucional 438/2001; isto permitiria a 

expropriação de terras cultivadas sem indenização 

para aquelas em que fosse encontrada a prática 

de trabalho escravo, e a distribuição de terras para 

membros pobres da sociedade, que são os mais 

vulneráveis à escravidão.

107. De modo a garantir a independência e a 

sustentabilidade do Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel (GEFM), o Governo deveria positivar em lei 

sua existência.

108. A “Lista Suja” deveria ser fortalecida por meio de 

sua incorporação ao direito. Além disso, deveria 

ser estendida a outros setores, como a indústria do 

vestuário.

2. Programas de combate ao trabalho escravo 
em áreas rurais

109. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo deveria prover uma coordenação mais 

forte entre os diferentes atores-chave na luta 

contra o trabalho escravo. Deveria ser obrigatório 

para os Estados elaborarem planos para combater 

o trabalho escravo. Sem planos estaduais e 

compromisso político, iniciativas positivas, como a 

do centro de referência estabelecido pela Secretaria 

dos Direitos Humanos do estado do Maranhão, 

não serão eficazes. Esses planos deveriam 

complementar o plano nacional desenvolvido 

pela Comissão. Além disso, a Comissão deveria 

possuir um corpo executivo para implementar 

seus planos e conduzir um monitoramento mais 

de perto dos programas estaduais de combate ao 

trabalho escravo.

110. Assim como no caso da Comissão de Erradicação 

do Trabalho Escravo do estado do Mato Grosso, os 

planos estaduais deveriam ser bem dotados de 

recursos para cobrir todos os seus componentes 

e estabelecer claramente tarefas e prazos. 

Todos os planos estaduais deveriam estabelecer 

um sistema de monitoramento para avaliar 

regularmente sua eficácia, especialmente no 

nível local. Organizações da sociedade civil 

devem ser incluídas na discussão, coordenação e 

implementação de programas específicos dentro 

dos planos estaduais. Organizações que lidam 

com a questão do trabalho escravo também 
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deveriam ter acesso a fundos estaduais alocados 

para o combate a esse tipo de trabalho.

111. O Governo deveria prover ao GEFM os recursos 

humanos, financeiros e técnicos necessários. 

O Grupo também deve continuar a ter apoio 

adequado de todas as instituições governamentais, 

especialmente da Polícia Federal e de promotores 

durante incursões, permitindo que execute seu 

trabalho com eficácia. Garantir mais funcionários e 

transporte apropriado (por exemplo, helicópteros) 

facilitaria reações mais rápidas e mais visitas a 

áreas remotas e isoladas, onde o trabalho escravo 

ainda é um negócio lucrativo. O Grupo também 

deve possuir fundos adequados para cobrir 

despesas com a proteção a testemunhas, incluindo 

acomodação, alimentação e transporte. Durante 

inspeções móveis, a Polícia Federal deveria não 

apenas fornecer proteção, mas também coletar 

provas para processos penais.

112. Informações a respeito do número de processos 

iniciados, condenações conseguidas e sentenças 

proferidas por crimes relacionados à prática 

de escravidão, bem como o número de multas 

impostas aplicadas pelo uso de trabalho escravo, 

deveriam ser disponibilizadas publicamente.

113. Deve-se prestar maior atenção à erradicação da 

pobreza entre os grupos mais vulneráveis no Brasil. 

Pobreza é a causa-raiz do trabalho escravo. Nesse 

contexto, o desenvolvimento local e a reforma 

agrária deveriam ser priorizados. Programas de 

redução da pobreza, como o Bolsa-Família e o 

Fome Zero, precisam ser melhor expandidos para 

áreas urbanas e rurais.

114. Também há a necessidade de ir além dos programas 

sociais como o Bolsa-Família. Programas 

abrangentes, direcionados e sustentáveis deveriam 

ser implementados para assegurar que os mais 

vulneráveis ao trabalho escravo gozem de direitos 

humanos básicos, tais como alimentação, água, 

saúde e educação, e para assegurar a reabilitação 

sustentável das vítimas e sua integração à vida 

econômica e redes de proteção social. Educação 

deve incluir treinamento profissional, programas 

de alfabetização para adultos e informação a 

respeito de oportunidades de emprego.

115. O Governo deveria aumentar os programas 

de educação em direitos humanos dirigidos 

especificamente a trabalhadores resgatados e 

comunidades vulneráveis cujos membros são mais 

suscetíveis ao trabalho escravo. Tais programas 

deveriam também fornecer informações práticas 

sobre o tipo de assistência social fornecida pelo 

Governo, pela comunidade empresarial e pelas 

organizações da sociedade civil aos indivíduos.

116. A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho 

Escravo deve elaborar uma lista de projetos que vão 

ao encontro das necessidades supramencionadas, a 

serem financiados por indenizações decorrentes de 

multas de compensação social impostas por juízes.

B. Recomendações com relação ao trabalho 
escravo na indústria de vestuário

1. Quadro jurídico

117. O Governo deveria assinar, ratificar e agir 

inteiramente em conformidade com a Convenção 

Internacional sobre Proteção dos Direitos de todos 

os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias.

118. O Governo também deveria cumprir totalmente 

o Protocolo de Tráfico, por exemplo, por meio da 

criminalização do tráfico em todas as suas formas 

(inclusive para exploração econômica) em suas leis 

e de todos os envolvidos em processos de tráfico.

119. A Convenção do Conselho da Europa em ações 

contra o tráfico fornece fortes mecanismos de 

proteção às vítimas e reconhece o tráfico interno de 

seres humanos para exploração sexual e econômica.

2. Programas de combate ao trabalho escravo

120. Com relação à proteção e reabilitação de pessoas 

vítimas de tráfico, o Governo precisa investir em 

serviços de apoio, como o oferecimento de abrigos 

e o aconselhamento jurídico. Também deve 

fornecer apoio financeiro para ajudar as vítimas 

a se recuperarem da experiência do tráfico e 

reconstruírem suas vidas. O Governo deveria ainda 

fornecer programas de proteção a testemunhas 

para tais vítimas.

121. As instituições envolvidas no combate ao tráfico 

devem ser fortalecidas. Por exemplo, há uma clara 

necessidade de treinamento técnico abrangente 

para o Judiciário, a polícia e os funcionários da 

imigração quanto às leis de tráfico e quanto às 

respectivas responsabilidades de identificar e 

proteger as vítimas traficadas para exploração 

econômica e de denunciar os traficantes. O 

treinamento também deveria envolver funcionários 

locais, estaduais e federais, a sociedade civil e 

a mídia, para que sejam capazes de identificar 

trabalho escravo na indústria do vestuário. 

122. O treinamento deve ser combinado a campanhas 

de conscientização dirigidas a vítimas de trabalho 

escravo, para que elas sejam cientes de seus direitos.

123. O Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

Escravo deveria ser estendido à indústria têxtil.

124. Sindicatos que se focam nos direitos dos 

trabalhadores na indústria do vestuário deveriam 

permitir a adesão de trabalhadores não brasileiros 

e defender os direitos de todos os trabalhadores 

no Brasil.

C. Recomendações para a comunidade 
empresarial

125. Como resultado da colaboração e de iniciativas 

estabelecidas entre o Governo, o setor privado 

e as organizações da sociedade civil, o trabalho 

escravo não é predominante em todos os 

setores da economia brasileira, embora algumas 

companhias e propriedades continuem a utilizá-

lo. As empresas deveriam incluir princípios de 

direitos humanos, inclusive disposições sobre 

prevenção e proteção contra trabalho escravo, em 

todos os contratos com parceiros, fornecedores 

e subempreiteiros de joint ventures. A Relatora 

Especial encoraja as empresas a aderirem ao Pacto 

Nacional, cujos membros têm como compromisso 

não utilizar trabalho escravo. Membros do 

Pacto Nacional também recebem informações 

e treinamento para ajudar a impedir o uso de 

trabalho escravo. As empresas também deveriam 

criar um código de conduta, em que se exigisse 

que seus fornecedores não utilizassem trabalho 

escravo. A falha na observação de tal exigência 

resultaria no término do contrato.

D. Recomendações para a comunidade 
internacional

126. A Relatora nota o papel positivo e substancial 

que a OIT tem desempenhado no trabalho com 

todos os atores relevantes no Brasil para combater 

o trabalho escravo. Ela pede que a comunidade 

internacional continue a apoiar o trabalho dessa 

organização, e aquele de notáveis e experientes 

organizações não governamentais no Brasil.

u Visita ao Brasil de Farida Shaheed, Especialista 

Independente no Campo dos Direitos Culturais 

(8 a 19 de novembro de 2010).48

Em sua visita ao Brasil, em novembro de 2010, a 

Especialista Independente Farida Shaheed passou 

pelas cidades de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São 

Paulo (SP), Salvador (BA), Dourados e Campo Grande 

(ambas no MS). Visitou projetos culturais na Ceilândia 

(DF), as favelas de Manguinhos e Pavão-Pavãozinho (RJ), 

Teyikue no município de Caaparó (MS), e os terreiros de 

Ile Axé Opó Afonjá (BA) e São Jorge Filho da Gomeia, no 

município de Lauro de Freitas (BA). 

Ela se encontrou com diversas autoridades do governo, 

como membros do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social; da Secretaria de Direitos Humanos; 

da Secretaria de Políticas para as Mulheres; da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos; dos Ministérios 

das Relações Exteriores, da Cultura, da Educação, 

da Ciência e Tecnologia, e da Saúde; da Fundação 

Nacional do Índio; da Procuradoria Geral da República; 

e do Congresso Nacional. Também teve reuniões com 

48 As fontes das informações aqui colocadas foram os press releases (em inglês) retirados de sua página e a Nota de Imprensa nº 658, do site 

do Itamaraty. Estão disponíveis em <http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=IE_Cultural_Rights> e <http://www.

itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/visita-ao-brasil-da-perita-independente-sobre-direitos-culturais-do-conselho-de-direitos-

humanos-das-nacoes-unidas-farida-shaheed-8-a-19-de-novembro-de-2010>, respectivamente. Acesso em 5 de janeiro de 2011.
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autoridades dos Governos dos Estados de São Paulo, 

do Rio de Janeiro e da Bahia, e da Prefeitura de São 

Paulo. Ademais, encontrou-se com acadêmicos, líderes 

populares e representantes de movimentos de defesa 

dos direitos de afrodescendente e indígenas, bem como 

membros da Equipe das Nações Unidas no país. 

Durante a coletiva de imprensa concedida ao final de 

sua visita, Shaheed elogiou a adoção do Plano Nacional 

de Cultura adotado pelo país, considerando-o um 

grande avanço na promoção e proteção dos direitos 

culturais. Lembrou que é necessário fortalecer os 

esforços na elaboração de leis, planos e programas, 

tornando-os “uma realidade viva”.49 Elogiou ainda o 

fato de que, no Brasil, a cultura é constitucionalmente 

reconhecida como um direito, o que implica em 

legislações, planos e programas, por meio de processos 

de consulta que englobam as bases e chegam ao 

nível federal. Shaheed destacou, ainda, as parcerias 

inovadoras para implementação desses esforços, 

reunindo agências da ONU, organizações da sociedade 

civil, artistas, setor privado, dentre outros. Os programas 

“Pontos de Cultura”, “Mais Cultura” e “Cultura Viva” 

foram considerados como boas práticas, promovendo 

vias de acesso para que se possa expressar um ponto 

de vista cultural. 

Um ponto negativo apontado por Farida Shaheed 

foi que, apesar dos esforços e medidas adotados pelo 

Estado brasileiro, muitos indivíduos e comunidades 

ainda não se sentem considerados em pé de igualdade 

como participantes na vida nacional. Há a necessidade 

de reconhecer e discutir essa experiência de exclusão 

e discriminação, especialmente frente ao aumento de 

ataques a comunidades específicas por sua religião, etnia 

ou raça. 

A seguir serão apresentadas as recomendações feitas 

por Shaheed, na íntegra, seguindo a numeração e a 

divisão do documento original. Elas foram retiradas da 

tradução não oficial do relatório A/HRC/17/38/Add.1.50

91. O Governo do Brasil deve considerar a realização 

de avaliações abrangentes e em todo o território 

nacional, com o apoio de agências das Nações 

Unidas, instituições acadêmicas e outras partes 

interessadas, como e quando julgar pertinente, em:

(a) Intervenções bem-sucedidas e abordagens 

inovadoras, de modo a extrair as lições aprendidas 

com a implementação, tais como os programas 

de identidade nos Estados da Bahia e de São 

Paulo que levam em consideração as variações 

socioculturais e econômicas no planejamento, 

programação e atribuição orçamentária;

(b) O progresso realizado no acesso à cultura no 

Brasil, a implementação das metas estabelecidas 

para o setor da cultura e as medidas corretivas 

disponíveis de modo a estabelecer linhas de 

referência e indicadores de desempenho para 

facilitar o acompanhamento da implementação 

dos objetivos do Plano Nacional de Cultura, que 

devem ser específicos, mensuráveis, realistas e 

com prazos específicos;

(c) O impacto, lições aprendidas, boas práticas e os 

principais desafios relacionados à implementação 

da Lei 10.639 de 2003, que introduz o estudo 

obrigatório de história geral da África e da história 

das pessoas de ascendência africana no Brasil, em 

estreita consulta com as comunidades em questão, 

a SEPPIR e a Fundação Palmares, visando abordar 

todos os fatores que se interpõem no caminho da 

sua aplicação efetiva;

(d) O impacto, lições aprendidas, boas práticas e 

principais desafios, incluindo aqueles que podem 

ter origens em leis e regulamentos estaduais e 

municipais, em relação à implementação do 

Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288 de 2010) 

e ao trabalho realizado pelo Sistema Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), 

visando reforçar o mandato da SEPPIR e fornecer-

lhe com os recursos humanos, financeiros e 

materiais necessários para realizar suas atividades 

obrigatórias, e reforçar a sua meta de alcançar a 

igualdade racial no Brasil, contribuindo, assim, 

para o pleno respeito à diversidade cultural e ao 

gozo dos direitos culturais.

92. A Especialista Independente incentiva o Brasil a: 

(a) Ratificar o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional 

sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais;

(b) Continuar adotando todas as medidas necessárias 

para abordar as preocupações destacadas pelo 

Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

em 2009 (E/C.12/BRA/CO/2, parágrafos 26 e 33), 

particularmente garantindo uma disponibilidade 

maior de recursos e bens culturais, especialmente 

em pequenas cidades e regiões, e que garantam, a 

este respeito, uma disposição especial por meio de 

subsídios e outras formas de assistência para aqueles 

que não têm os meios para participar das atividades 

culturais da sua escolha; incorporar a educação 

em Direitos em currículos escolares, em particular 

os garantidos no artigo 15 do PIDESC, tomando as 

medidas necessárias para combater o desmatamento 

contínuo a fim de garantir o gozo efetivo dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, especialmente por 

grupos indígenas e de pessoas vulneráveis  ;

(c) Tratar as preocupações expressas pelo Relator 

Especial sobre a Situação dos Direitos Humanos 

e Liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas, 

especialmente em conexão com demarcação de 

terras, e assegurar o direito dos povos indígenas à 

autodeterminação (A/HRC/12/34/Add.2);

(d) Fortalecer os esforços para combater a 

discriminação e a intolerância, tomar uma posição 

mais forte e redobrar as medidas para proteger 

as pessoas e locais associados com as religiões 

de origem africana, abordando a persistência 

do racismo na sociedade brasileira e a imagem 

negativa das religiões africanas, por vezes difundida 

por seguidores de outras religiões e / ou na mídia;

(e) Adotar medidas que permitam a documentação 

e proteção do patrimônio linguístico 

afrodescendente complementando as medidas 

já existentes para implementar as Leis 10.639 de 

2003 e Lei 12.288 de 2010, e os esforços em curso 

para sensibilizar a população nacional sobre a 

proteção das culturas afrodescendentes no Brasil;

(f) Realizar processos participativos com 

comunidades e pessoas de ascendência africana 

com vistas à adoção de medidas eficazes para lidar 

com a intolerância religiosa no sistema de ensino 

no Brasil, em conformidade com as conclusões e 

as preocupações expressas pela missão de 2010 

sobre educação e racismo no Brasil, realizada 

pela Plataforma Brasileira de Direitos Econômicos, 

Sociais, Culturais e Ambientais (DHESCA).

93. A Especialista Independente também encoraja os 

povos indígenas, de acordo com as recomendações 

feitas pelo Relator Especial sobre a Situação dos 

Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais dos 

Povos Indígenas, a envidar esforços para reforçar 

as suas capacidades para controlar e gerenciar 

seus próprios assuntos, e a participar efetivamente 

de todas as decisões que lhes dizem respeito, num 

espírito de cooperação e parceria com as autoridades 

governamentais e as OSC com as quais eles escolham 

trabalhar (A/HRC/12/34/Add.2, parágrafo 99).

94. A especialista independente gostaria de chamar a 

atenção do Brasil para a recomendação feita pelo 

Relator Especial sobre Liberdade de Religião ou 

Crença em seu mais recente relatório ao Conselho 

de Direitos Humanos (A/HRC/16/53, parágrafo 

60), segundo a qual as políticas educacionais 

devem ter por objetivo reforçar a promoção 

e a proteção dos direitos humanos, erradicar 

preconceitos e concepções incompatíveis com 

a liberdade de religião ou crença e garantir 

o respeito e a aceitação do pluralismo e da 

diversidade no campo da religião ou crença, 

bem como o direito de não receber instrução 

religiosa inconsistente com a própria convicção. 

A especialista independente gostaria de salientar 

que, em muitos casos, estas são comunidades 

culturais com modos de vida específicos. Esforços 

devem ser feitos para criar órgãos consultivos em 

diferentes níveis, que atuem em uma abordagem 

inclusiva, envolvendo as diferentes partes 

49 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Brasil: importantes medidas foram tomadas 

para promover os direitos culturais, porém desafios permanecem, diz Perita das Nações Unidas, 19 nov. 2010. Disponível em <http://www.ohchr.org/en/

NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10546&LangID=E>, no mesmo documento da versão em inglês. Acesso no dia 28 de janeiro de 2011.

50 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. Report of the independent expert in the field of cultural rights, Farida 

Shaheed – Addendum - Mission to Brazil (8-19 November 2010), 21 mar. 2011, A/HRC/17/38/Add.1. Disponível em <http://daccess-dds-ny.un.org/

doc/UNDOC/GEN/G11/122/18/PDF/G1112218.pdf?OpenElement>. Acesso em 30 de março de 2012.
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interessadas na preparação e implementação de 

currículos escolares relacionados a questões de 

religião ou crença, e na formação de professores.

95. A Especialista Independente incentiva o Brasil a 

estudar formas de:

(a) Promover o conhecimento generalizado sobre 

os mecanismos existentes de reparação, incluindo 

o trabalho do gabinete do Procurador Geral dos 

Direitos dos Cidadãos e suas sucursais estaduais e 

regionais, e o Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana;

(b) Continuar a reforçar a coordenação vertical e 

horizontal na promoção e proteção de todos os 

aspectos dos direitos culturais, em especial, mas não 

somente, os vínculos institucionais entre aqueles 

que trabalham nos campos da cultura e educação;

(c) Fornecer ao Ministério da Cultura os recursos 

humanos, financeiros e materiais necessários para 

que este possa continuar a enfatizar a coordenação 

intersetorial e a expansão de seus programas, 

projetos e ações prioritárias para todos os Estados 

e municípios no Brasil.

96. A Especialista Independente incentiva o UNCT 

para incluir a promoção e a proteção dos direitos 

humanos no próximo encontro “United Nations 

Development Assistance Framework (UNDAF). 

Ela também incentiva o UNCT a continuar 

apoiando os esforços para a promoção e proteção 

dos direitos culturais no Brasil em todos os 

empreendimentos do UNCT, incluindo, mas se 

não limitado a, assegurar a igualdade de acesso 

a cultura, patrimônio cultural, manifestações e 

formas de expressão cultural para todos.

97. A especialista independente apela aos meios 

de comunicação de massa no Brasil para que 

defendam a sua função social e tomem todas as 

medidas necessárias para:

(a) Evitar a demonização ou degradação de 

comunidades culturais e das pessoas, especialmente 

as de ascendência africana ou de origem indígena, 

no exercício da sua obrigação de fornecer 

informação imparcial ao público em geral; e

(b) contribuir para reforçar a tolerância e a compreensão 

entre as comunidades e os povos dentro do Brasil.

3.3.2 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 de organizações da sociedade 

civil, entre outros) e se comunicam com os governos 

dos países onde elas teriam ocorrido para solicitar 

mais 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 

2010 e 2011 ao CDH nos quais constam comunicações 

enviadas pelos relatores ao governo brasileiro no 

período coberto por eles:51

51 A cada ano, certos Relatores Especiais devem apresentar um documento contendo as comunicações enviadas por eles aos governos. Uma vez que 

a prática de envio de cartas conjuntas é comum, alguns casos apresentados nos documentos publicados em 2010 já haviam sido mencionados por 

outros relatores que divulgaram seus relatórios em 2009. As comunicações divulgadas em 2009 estão na edição anterior deste Anuário, disponível 

em <www.conectas.org/anuario2009_2010/versao_digital.pdf>. Acesso em 27 de janeiro de 2011.em 27 de janeiro de 2011.

52 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. 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/Add.1.Disponível em <http://www2.

ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-20-Add1_EFS.pdf>. Acesso em 27 de janeiro de 2011.

53 _______.______. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya – Addendum – Summary of 

cases transmitted to Governments and replies received, 24 fev. 2010, A/HRC/13/22/Add.1.Disponível em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/

hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-22-Add1_EFS.pdf> Acesso em 27 de janeiro de 2011.

54 _______.______.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, 1 jun. 2010, A/HRC/14/23/Add.1. Disponível em <http://

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.Add.1_EFS_only.pdf>. Acesso em 27 de janeiro de 2011.

55 _______.______. Report by the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, James 

Anaya – Addendum – Cases examined by the Special Rapporteur (June 2009-July 2010), 15 set. 2010, A/HRC/15/37/Add.1.Disponível em <http://

www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.37.Add.1.pdf>. Acesso em 27 de janeiro de 2011.

56 _______.______. 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, 14 fev. 2011, A/HRC/16/42/Add.1. Disponível em <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/107/01/PDF/

G1110701.pdf?OpenElement>. Acesso em 30 de março de 2012.

57 _______.______. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary executions, Christof Heyns - Addendum - Summary of 

information, including individual cases, transmitted to Governments and replies received, 27 mai. 2011, A/HRC/17/28/Add.1. Disponível em <http://

www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/A-HRC-17-28-Add1.pdf>. Acesso em 30 de março de 2012.

58 _______.______. Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental 

health, Anand Grover – Addendum - Summary of communications sent and replies received from States and other actors, 16 mai. 2011, A/HRC/17/25/

Add.1. Disponível em <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/132/11/PDF/G1113211.pdf?OpenElement>. Acesso em 30 de março de 2012.

Data do 
Documento Código Descrição

22/02/2010
A/HRc/13/20/

Add.1 52

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 e das respostas recebidas de governos e outros atores.

24/02/2010
A/HRc/13/22/

Add.1 53
Relatório de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre a Situação dos Defensores de 
Direitos Humanos – sumário dos casos transmitidos aos governos e respostas recebidas.

01/06/2010
A/HRc/14/23/

Add.1 54

Relatório de Frank de 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.

15/09/2010
A/HRc/15/37/

Add.1  55

Relatório de James Anaya, Relator Especial sobre a Situação dos Direitos Humanos e 
Liberdades Fundamentais dos Povos Indígenas – casos examinados pelo Relator entre 
junho de 2009 e julho de 2010.

14/02/2011
A/HRc/16/42/

Add.1 56

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 e das respostas recebidas de governos e outros atores.

27/05/2011
A/HRc/17/28/

Add.1 57

Relatório de christof Heyns, Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias 
ou Arbitrárias – sumário de informações, inclusive casos individuais, enviadas a governos e 
respostas recebidas. 

16/05/2011
A/HRc/17/25/

Add.1 58

Relatório de Anand Grover, Relator Especial sobre o Direito de Todos ao Desfrute do mais 
Alto Nível Possível de Saúde Física e Mental - sumário das comunicações enviadas e das 
respostas recebidas de governos e outros atores.

01/03/2011
A/HRc/16/52/

Add.1 59

Relatório de Juan Mendez, Relator Especial sobre Tortura e outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes - sumário de informações, inclusive casos individuais, 
enviadas a governos e respostas recebidas.

28/02/2011
A/HRc/16/44/

Add.1 60

Relatório de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre a Situação dos Defensores 
de Direitos Humanos – sumário das comunicações enviadas a governos e das respostas 
recebidas.
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Transposição do Rio São Francisco
Carta de Alegação – Relator Especial sobre Povos 

Indígenas 

Em carta de 6 de abril de 2010, o Relator abordou o 

projeto da transposição do Rio São Francisco e seu 

impacto para as populações indígenas da região 

circundante. O objetivo seria lidar com o problema 

das secas que afetam a região Nordeste do país, 

especialmente para oferecer água às chamadas 

“populações difusas” (sem fácil acesso a água). No caso 

das comunidades indígenas, são 32 povos que vivem 

ao longo dos 2.800 km de extensão do rio. O Relator 

também apontou problemas nas consultas realizadas 

a respeito do projeto: as audiências públicas feitas em 

capitais estaduais, de transporte custoso para os povos 

indígenas. Outros problemas envolvem a demarcação 

de territórios indígenas pela Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI) – alega-se que o atraso nessas 

demarcações é proposital para facilitar o projeto.

O governo brasileiro respondeu em carta 

datada de 7 de junho de 2010. Alega que 

a FUNAI agiu para assegurar que os povos 

indígenas fossem escutados e informados 

sobre o projeto e as medidas de mitigação 

e compensação relacionadas. O estudo 

realizado foi feito pelo Ministério da 

Integração com companhias contratadas, 

não pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente. Este e a FUNAI, por sua vez, 

emitiram Termos de Referência, com 

orientações básicas para o estudo. Quanto 

às medidas de consulta e informação, a 

FUNAI consultou algumas delas durante a 

conclusão dos estudos étnicos e ecológicos 

que registraram as posições indígenas sobre 

o projeto. Também ocorreram encontros 

entre 2005 e 2010 em territórios indígenas 

e nas sedes da FUNAI em Brasília. O governo 

brasileiro ressaltou ainda que os processos 

de demarcação de terras compõem-se de 

diversas etapas e costumam levar um tempo 

A seguir, apresentamos um resumo não exaustivo, a 

partir de uma tradução livre, do conteúdo dos casos 

divulgados nos relatórios publicados pelos Relatores 

Especiais em 2010 e 2011, o qual contém a descrição 

das comunicações enviadas pelos relatores especiais 

ao Brasil e, quando houver, do conteúdo das respostas 

fornecidas pelo governo brasileiro.

Desapropriações forçadas em Curitiba, Goiânia, 
Rio de Janeiro e São Paulo
Carta de alegações - Relatora Especial sobre Moradia 

Adequada 

A Relatora Especial enviou uma carta de alegações 

ao governo, no dia 14 de agosto de 2009, a respeito 

de despejos forçados em áreas de Curitiba, Goiânia, 

Rio de Janeiro e São Paulo. Na primeira cidade, 

mil famílias foram despejadas à força de uma área 

privada urbana, seguindo uma ordem judicial, em 

outubro de 2008. A expulsão teria sido feita de forma 

violenta, com mil policiais militares utilizando bombas 

e balas de borracha. Dias depois, foi preenchida uma 

liminar no tribunal local para despejar as famílias que 

permaneciam na calçada. Não houve oferecimento de 

moradia alternativa adequada. Em Goiânia, quatro mil 

famílias teriam sido despejadas de forma forçada de 

um assentamento em fevereiro de 2005. Duas pessoas 

teriam sido mortas a tiros, centenas ficaram feridas e 

800 foram presas. O governo estadual alojou as famílias 

em outro local, mas sem instalações públicas, acesso 

a serviços e de localização distante de seus empregos. 

No Rio de Janeiro, o governo decidiu construir muros 

em volta das favelas para limitar seu crescimento 

descontrolado, provocando o deslocamento de 

centenas de famílias. Em São Paulo, são inúmeros 

casos relatados. As reformas urbanas levariam ao 

deslocamento de centenas de moradores urbanos 

pobres para as periferias. A maioria dos despejos foi 

feita seguindo ordens judiciais, ações de reintegração 

de posse e disputas e/ou demandas de propriedade. Em 

poucos casos apresentados, as famílias teriam recebido 

compensações em dinheiro, e em quase todos não lhes 

foram oferecidas soluções ou moradias alternativas 

adequadas.61

Não houve resposta do governo brasileiro 

até a publicação do relatório contendo a 

descrição do caso.

Assassinato do defensor de direitos humanos 
Manuel Mattos
Carta de alegação conjunta – Relator especial sobre 

liberdade de opinião e expressão; Relator especial sobre 

execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias; e Relatora 

especial sobre a situação dos defensores de direitos humanos.

No dia 30 de janeiro de 2009, os relatores enviaram 

uma carta de alegação conjunta ao governo brasileiro 

pedindo esclarecimentos e informações sobre as 

medidas tomadas com relação ao assassinato de Manuel 

Mattos, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores 

do Estado de Pernambuco e membro da Comissão de 

Direitos Humanos da Ordem dos Advogados local. A 

carta foi enviada a partir de informações enviadas aos 

relatores no dia 24 de janeiro do mesmo ano. 

O governo brasileiro respondeu em 

carta datada de 7 de abril de 2009, 

oferecendo esclarecimentos e informando 

as providências tomadas. Os relatores 

agradeceram a resposta do governo 

brasileiro, mas lamentaram que ele não 

tenha respondido a muitas outras enviadas 

entre os anos de 2004 e 2008.62 

59 _______.______. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez – 

Addendum - Summary of information, including individual cases, transmitted to Governments and replies received, 1 mar. 2011, A/HRC/16/52/Add.1. 

Disponível em <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/114/90/PDF/G1111490.pdf?OpenElement>. Acesso em 30 de março de 2012.

60 _______.______. Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Margaret Sekaggya – Addendum - Summary of cases 

transmitted to Governments and replies received, 28 fev. 2011, A/HRC/16/44/Add.1. Disponível em <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/

G11/114/27/PDF/G1111427.pdf?OpenElement>. Acesso em 30 de março de 2012.

61 Comunicado enviado pela ONG Justiça Global.

62 O conteúdo desta comunicação, enviada pela ONG Justiça Global, foi apresentado na edição 2009/19 deste Anuário, quando da publicação do 

relatório de Philip Alston, Relator Especial para execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, com relação a casos transmitidos ao governo e às 

respostas recebidas (A/HRC/11/2/Add.1). A edição anterior deste anuário está disponível em <www.conectas.org/anuario2009_2010/versao_digital.

pdf>. Acesso em 27 de janeiro de 2011.

longo. O Relator agradeceu a resposta 

do governo, mas afirmou que ainda tem 

preocupações pendentes quanto à extensão 

com que os procedimentos de consulta e 

informação reportados cumprem os padrões 

internacionais. Destaca ainda o Artigo 

32 da Declaração dos Direitos dos Povos 

Indígenas, sobre acordos e consentimentos. 

Espera ainda que as etapas para finalizar a 

demarcação sejam concluídas rapidamente 

e que sejam iniciados os mesmos processos 

para outras comunidades que, todavia, não 

possuam seu território assegurado.

Situação dos povos indígenas no Estado do 
Mato Grosso do Sul
Carta de alegação - Relator Especial sobre Povos Indígenas 

De acordo com as informações recebidas, entre 9 e 11 de 

setembro de 2009, a comunidade Laranjeira Ñanderu foi 

expulsa de suas terras por uma autorização de despejo 

emitida pelo Tribunal Regional Federal. Em seguida, 

pessoas não identificadas incendiaram a vila, destruindo 

casas e matando animais de membros da comunidade. 

Atualmente, os habitantes da comunidade estão vivendo 

em lonas ao lado de uma grande rodovia, sem acesso 

a água ou comida, e alegam sofrer ameaças. Em 18 de 

setembro, outra comunidade Guarani (Apyka’y) teria 

sido atacada por 10 guardas de segurança de uma firma 

privada. Esses homens armados teriam atirado e ferido 

membros da comunidade com facas e, então, atearam 

fogo em seus abrigos. Os Apyka’y teriam sido ameaçados 

de morte caso não abandonassem o acampamento na 

beira na estrada na qual vivem há seis anos. Outros 

episódios de violência com índios Guarani teriam 

ocorrido em dezembro de 2009, quando os membros 

das reservas de Sassoró e Porto Lindo tentaram recuperar 

suas terras e foram atacados por fazendeiros e guardas 

de segurança. Um último episódio relatado refere-se ao 

desaparecimento de dois professores guaranis durante 

um ataque feito a sua comunidade, em outubro de 

2009. O corpo de um deles foi encontrado depois e o 

outro professor continua desaparecido.
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Não houve resposta do governo brasileiro 

até a publicação do relatório contendo 

descrição do caso.

Situação da represa de Belo Monte, no Pará
Carta de Alegação – Relator Especial sobre Povos 

Indígenas 

Em 6 de abril de 2010, o relator James Anaya enviou 

uma carta de alegação a respeito da represa de Belo 

Monte, a ser construída sobre o rio Xingu, no Pará. De 

acordo com o comunicado, a represa afetaria diversas 

comunidades indígenas da região. A redução do nível 

de água reduziria a pesca (atividade de subsistência 

dessas populações) e o transporte, o que contribuiria 

para o isolamento geográfico e afetaria o acesso a 

serviços sociais. Além disso, o aumento da população 

no local poderia levar a conflitos, surgimentos de 

doenças e especulação imobiliária. O relator apontou 

ainda que nem todas as comunidades afetadas teriam 

sido incluídas no estudo sobre a construção. Critica o 

estudo realizado pela FUNAI, tanto pela falta de clareza 

em alguns pontos, como pelos procedimentos de 

consulta e informação pública a respeito do projeto. Por 

exemplo, os mecanismos de compensação e mitigação 

para as populações afetadas não são claros, e não há 

informações a respeito da compensação para os povos 

deslocados. Quanto às consultas, alega-se que não 

houve devida participação das comunidades indígenas 

pelo fato de as audiências serem realizadas em áreas 

urbanas, com acesso custoso para tais povos. O projeto 

também foi tornado público com poucos dias de 

antecedência às audiências, de modo que a população 

não teve tempo suficiente para se familiarizar com 

um projeto complexo e altamente técnico. Apesar 

dessas falhas, o relator coloca que o estudo da FUNAI 

considerou o projeto viável.63

O governo enviou resposta ao comunicado 

do Relator no dia 7 de junho de 2010. 

Alegou que alguns dos dados na carta 

recebida eram imprecisos. O projeto da 

hidroelétrica foi contextualizado desde 

seu início na década de 1970 e o governo 

ressaltou mudanças realizadas no original 

para atender às demandas ambientais da 

sociedade e do próprio governo, bem como 

mudanças tecnológicas. Contestou o fato de 

que a pesca seria afetada pela diminuição da 

vazão do rio, uma vez que isso só ocorreria 

em uma parte e não na totalidade do rio. 

Argumentou também que a aprovação do 

projeto foi condicionada às conclusões de 

um estudo de impacto ambiental (EIA), 

o qual abordou as populações indígenas 

afetadas. Apontou ainda como a comunidade 

indígena foi informada sobre o projeto e 

incluída na discussão sobre o mesmo. Listou 

também uma série de medidas que devem 

ser implementadas por instituições públicas 

antes e depois da licitação do projeto e 

por companhias privadas envolvidas na 

construção. Ressaltou ainda que, apesar 

da participação ativa das comunidades na 

discussão do projeto, não há um consenso 

entre elas sobre a represa. O Relator Especial 

forneceu algumas observações mediante 

as respostas do Brasil. Disse apreciar os 

esforços do governo brasileiro e da FUNAI, 

contudo, continua preocupado a respeito 

das consultas feitas aos povos indígenas 

afetados pelo projeto. Nota a necessidade de 

esforços planejados para realizar consultas 

adequadas aos povos indígenas afetados pela 

construção da represa e de empenho para 

alcançar entre eles o consenso a respeito de 

todos os aspectos do projeto que os afetem.

Garantia de Propriedade das terras de povos 
quilombolas
Carta de alegação – Relatora Especial sobre Moradia 

Adequada 

Em 15 de maio de 2010, a Relatora Especial 

Raquel Rolnik enviou uma carta de alegação ao 

governo brasileiro a respeito do julgamento sobre a 

constitucionalidade do Decreto No 4.887 de 2003. De 

acordo com a relatora, o Decreto, que dispunha sobre os 

procedimentos administrativos para garantir títulos de 

propriedade sobre as terras ocupadas por comunidades 

quilombolas – um direito garantido pela Constituição 

Federal de 1988 –, teria sua constitucionalidade 

julgada pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo 

com as informações recebidas, o Decreto teria tido sua 

constitucionalidade e aplicabilidade questionadas por 

membros do Partido Democrata, em conjunto com a 

Confederação Nacional da Indústria, a Confederação 

Nacional da Agricultura e Pecuária e a Sociedade Rural 

Brasileira em 2004, e uma possível decisão do Tribunal 

era esperada em breve.

A relatora demonstrou preocupação com a possível 

decisão a favor da inconstitucionalidade do Decreto 

No 4.887/2003. A decisão poderia afetar as condições 

de moradia dos povos quilombolas e o processo de 

titulação de terras que está sendo realizado pela 

Fundação Palmares para beneficiar 1.700 comunidades 

quilombolas no país. Rolnik também destacou o caráter 

fundamental da relação entre os povos quilombolas 

e suas terras devido à necessidade de subsistência 

e de manutenção da identidade quilombola. Além 

de solicitar comentários sobre a precisão dos fatos 

recebidos, a relatora pediu que o governo comentasse a 

respeito da compatibilidade do Decreto No 4.887/2003 

e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais e a Convenção Internacional sobre 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial. 

Não houve resposta do governo brasileiro 

até a publicação do relatório contendo 

descrição do caso.

Tentativa de assassinato do defensor de direitos 
humanos Alexandre Anderson de Souza e de 
sua esposa, Daize Menezes de Souza
Apelo Urgente - Relator Especial sobre Execuções 

Extrajudiciais, Sumárias ou Arbitrárias e Relator Especial 

sobre a Situação dos Defensores de Direitos Humanos 

Em dezembro de 2010, os Relatores Cristof Heyns e 

Margaret Sekkagya enviaram ao governo brasileiro um 

apelo urgente sobre a situação do defensor de direitos 

humanos Alexandre Anderson de Souza, presidente 

da associação de pescadores AHOMAR (Associação 

dos Homens do Mar), e de sua esposa, Daize Menezes 

de Souza. A AHOMAR é responsável por auxiliar os 

pescadores na região do Rio de Janeiro, especialmente 

aqueles afetados pela construção de um duto de gás 

pela Petrobrás. De acordo com a informação recebida 

pelos relatores, em 31 de maio de 2010, Alexandre e 

sua esposa sofreram uma tentativa de assassinato em 

frente à sua casa, que resultou em uma troca de tiros 

entre policiais e os supostos perpetradores da tentativa 

de assassinato. Subsequentemente à tentativa, a 

polícia teria negado a ocorrência do incidente a um 

deputado da região. A tentativa teria ocorrido alguns 

meses depois do assassinato de outro líder da AHOMAR 

e após ameaças a membros da associação. Alexandre 

Anderson de Souza teria sobrevivido a diversas outras 

tentativas de assassinato - a última em 2009 - e por essa 

razão fazia parte do Programa Nacional de Proteção 

aos Defensores de Direitos Humanos desde setembro 

de 2010.

Não houve resposta do governo brasileiro 

até a publicação do relatório contendo 

descrição do caso. Os relatores lamentaram 

a ausência de resposta do governo brasileiro 

e reforçaram a importância desta como sinal 

da cooperação brasileira com seus mandatos. 

Pediram que o governo apresentasse 

mais informações sobre o caso relatado e 

receberam com satisfação a notícia de que o 

defensor de direitos humanos fazia parte de 

um programa de proteção.

Prisão de Diego Moreira Franco em Belo 
Horizonte
Carta de Alegação - Relator Especial sobre Tortura 

Em 20 de maio de 2010, o Relator Juan Mendez enviou 

ao governo brasileiro uma carta de alegações a respeito 

das condições nas quais Diego Moreira Franco teria 

sido preso pela Polícia Federal. De acordo com as 

informações recebidas pelo Relator, Moreira Franco teria 

sido preso em agosto de 2009 durante uma operação 

de apreensão de drogas. Ele teria sido espancado 

severamente durante o momento de sua prisão, na 

delegacia de polícia e durante o interrogatório, com 

o objetivo de forçá-lo a assinar uma confissão. O 

espancamento teria causado diversos danos físicos à 

vítima – ferimentos que teriam sido confirmados por 

dois relatórios policiais datados do fim de 2009. Além 

de expressar preocupação pela saúde física e mental da 

vítima, e pelo fato de ele ter sido supostamente forçado 

a assinar uma confissão sob ameaça de maus-tratos, 

o relator expressou também uma preocupação geral 

sobre o uso abusivo de violência por parte da polícia 

durante os momentos de prisão e interrogatório. 

Não houve resposta do governo brasileiro 

até a publicação do relatório contendo 

descrição do caso.63 Comunicado enviado pela ONG Justiça Global.
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Condições do Centro de Detenção Provisória 
de Cariacica no Espírito Santo
Carta de Alegação Conjunta - Relator Especial sobre 

Tortura e Relator Especial sobre o Direito à Saúde

Em 06 de abril de 2010, os Relatores Juan Mendez e 

Anand Grover enviaram ao governo brasileiro uma 

carta de alegação conjunta para solicitar informações 

sobre as condições de detenção do Centro de Detenção 

Provisória de Cariacica, no Estado do Espírito Santo. De 

acordo com as informações recebidas pelos Relatores, 

em abril de 2010 o centro de detenção contava com 

498 indivíduos, sendo que sua capacidade é de 240. Os 

detentos estariam sendo alojados em 24 contêineres 

medindo 28,2 m2 cada, sendo que cada um estaria 

sendo ocupado por 20 a 30 detentos, sem separação 

entre os que já foram sentenciados e os que ainda 

aguardavam sentença. Ainda segundo as informações 

recebidas, as condições de alojamento seriam 

extremamente inadequadas, uma vez que os detentos 

precisavam improvisar redes para dormir devido à 

superlotação. As condições de abastecimento de água 

e saneamento também seriam altamente precárias – 

as celas só receberiam água corrente algumas horas 

por dia e não havia um sistema de esgoto nelas. 

Além disso, os detentos permaneciam em suas celas 

todo o tempo, mesmo nos dias de calor, quando a 

temperatura nos contêineres se tornava extremamente 

alta. Tais condições resultariam na proliferação de 

uma série de doenças entre os detentos e teria até 

provocado mortes, uma vez que eles não receberiam 

atenção médica suficiente. Por fim, os Relatores 

expressaram preocupação em relação à informação de 

que os detentos seriam constantemente ameaçados e 

submetidos à violência.

O governo brasileiro enviou resposta aos 

Relatores em 20 de agosto de 2010 afirmando 

estar ciente da inadequação do centro de 

detenção mencionado, o que teria causado o 

início de uma investigação sobre as condições 

de detenção no Estado do Espírito Santo. O 

governo reconheceu as limitações de alguns 

centros de detenção no Espírito Santo e 

informou que um acordo fora firmado entre 

o Conselho Nacional de Justiça e o governo do 

Estado do Espírito Santo, no qual o governo se 

comprometeu a tomar medidas para combater 

os problemas identificados no sistema prisional. 

A resposta também informou que o governo 

do Espírito Santo já estaria tomando diversas 

providências para mitigar os problemas em 

suas prisões, como a transferência de detentos 

mantidos em delegacias de polícias para 

centros de detenção provisória, a substituição 

de policiais militares por oficiais carcereiros nos 

locais de detenção e a expansão da assistência 

de saúde e de programas de colocação no 

mercado de trabalho para os detentos. Ciente 

da dificuldade de lidar com o problema da 

superlotação nas prisões, o governo anunciou 

a construção e renovação de prisões: 11 delas 

eram esperadas para março de 2011.

Status legal do aborto e da autodeterminação 
reprodutiva no Brasil
Carta de Alegação - Relator Especial sobre o Direito à Saúde 

O Relator Especial Anand Grover enviou ao governo 

brasileiro, em novembro de 2010, uma carta de 

alegação que tratava do status legal do aborto e da 

autodeterminação reprodutiva no Brasil. De acordo 

com a informação recebida pelo Relator, entre 1989 e 

2009 apenas 1.606 mulheres tiveram a possibilidade de 

realizar um aborto legal no país – uma vez que ele só é 

permitido em casos de gravidez resultante de estupro ou 

quando a gravidez coloca em rico a vida da gestante. Além 

disso, apenas 40 hospitais públicos no país ofereceriam 

serviços de aborto e cinco Estados do país não possuiriam 

hospitais que realizassem o procedimento. Por outro 

lado, de acordo com a informação do Relator, estima-se 

que todo ano são realizados até um milhão de abortos 

clandestinos no Brasil e que cerca de 250 mil mulheres 

são atendidas anualmente em hospitais públicos devido 

a complicações derivadas de tais procedimentos.

Diante desse contexto, o Relator demonstrou 

preocupação com o avanço no Congresso do projeto de 

lei 478/07 (conhecido como Estatuto do Nascituro), o 

qual estabeleceria que a vida começa no momento da 

concepção. Para o Relator, caso o projeto se convertesse 

em lei, poderia ser utilizado para aumentar ainda mais 

a criminalização das mulheres que buscam serviços de 

aborto, até mesmo nos casos em que ele já é reconhecido 

legalmente, e prejudicar o direito das mulheres à saúde, 

incluindo a saúde reprodutiva, e a sua integridade física. 

Não houve resposta do governo brasileiro 

até a publicação do relatório contendo 

descrição do caso.

3.4 O Brasil nos outros mecanismos 
do CDH

A seguir é apresentada, em linhas gerais, a interação 

do Brasil nestes âmbitos a partir das informações 

oriundas dos relatórios oficiais de cada um dos órgãos 

e disponíveis na página na Internet do CDH da ONU.64 

Comitê Consultivo

O Brasil participou das duas sessões do Comitê Consultivo 

que ocorreram em 2010. A 4ª sessão do Comitê ocorreu 

em janeiro e a 5ª, em agosto. Nessa última, o país fez 

um pronunciamento sobre “Direito à alimentação”.65 

Em 2011, ocorreram a 6ª e a 7ª sessões do Comitê, das 

quais o Brasil participou apenas da 6ª como membro 

observador.66 Ressalta-se que, entre os 18 especialistas 

independentes que compõem o Comitê, eleitos para um 

mandato de três anos, não há brasileiros. 

Procedimento de Denúncia

Esse mecanismo é sigiloso, portanto, não há como 

obter informações sobre eventuais denúncias enviadas 

e examinadas com relação aos Estados, exceto se 

o Conselho de Direitos Humanos decidir tornar 

público um caso ou, então, optar por suspender sua 

consideração pelo procedimento. Nenhuma dessas 

situações ocorreu em 2010 e 2011. 

Mecanismo de Peritos sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas

Ocorreu apenas uma sessão entre 12 e 16 de julho de 

2010, na qual o Brasil participou como observador, mas 

não realizou pronunciamentos. Em 2011, uma sessão 

ocorreu entre 12 e 15 julho, mas até o fechamento 

desta edição o relatório final da sessão não havia sido 

publicado. São cinco os especialistas independentes que 

compõem o mecanismo, eleitos por um período de dois 

anos. Entre os atuais mandatários, não há brasileiros.67 

Fórum sobre Minorias

A 3ª sessão do Fórum ocorreu em dezembro de 2010, 

focando no tema “Minorias e Participação Efetiva na Vida 

Econômica”. Um especialista brasileiro foi convidado a falar 

sobre “Discriminação e Medidas Positivas/Ações Afirmativas”: 

Marcelo Jorge de Paula Paixão, professor associado da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A missão 

permanente do Brasil realizou um pronunciamento durante 

o evento sobre esse mesmo tópico. Foram apresentadas 

medidas e políticas colocadas em prática pelo governo para 

combater desigualdades estruturais e distorções sociais, 

especialmente aquelas relativas à população afrodescendente. 

Citou-se, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial e 

programas de transferência de renda. A fala focou nas áreas 

de educação, saúde e emprego.v Em 2011, na 4ª sessão do 

Fórum realizada em novembro com o tema “Garantindo os 

direitos de mulheres de minorias”, o Brasil esteve presente, 

porém não realizou pronunciamentos.68

Fórum Social

O Fórum Social ocorreu entre os dias 4 e 6 de outubro de 2010, 

com o tema “Mudanças Climáticas e Direitos Humanos”. 

Foram realizadas apresentações de especialistas sobre o 

64 Página da internet do Conselho de Direitos Humanos: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil>. Acesso em 9 de fevereiro de 2011.

65 Informação retirada dos relatórios da 4ª e 5ª sessões do Comitê Consultivo, disponíveis em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

advisorycommittee.htm>. Acesso em 12 de fevereiro de 2011.

66 Informação retirada dos relatórios da 6ª e 7ª sessões do Comitê Consultivo, disponíveis em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

advisorycommittee.htm>. Acesso em 30 de março de 2012

67 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. Report of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples 

on its Third Session (Geneva, 12-16 July 2010), 23 agosto de 2010, A/HRC/15/36. Disponível em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

docs/15session/A.HRC.15.36_en.pdf>. Acesso em 12 de fevereiro de 2011.

68  A lista completa de participantes da terceira sessão do Fórum para Minorias está disponível em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/

hrcouncil/minority/session3.htm>. Acesso em 10 de fevereiro de 2011.
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tema, complementadas por um intercâmbio interativo de 

opiniões que levou a recomendações a respeito dos efeitos 

negativos das mudanças climáticas na fruição completa 

dos direitos humanos. O Brasil participou da reunião como 

membro do Conselho, porém não fez pronunciamentos.69 

Em 2011, o Brasil não participou do Fórum Social ocorrido 

em outubro com o tema “Direito ao desenvolvimento”.

3.5 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 193 Estados-

Membros da ONU passarão, em ciclos de quatro anos 

e meio, por uma análise de sua situação em direitos 

humanos, incluindo o cumprimento de obrigações e 

compromissos internacionais. 

O Brasil foi revisado no ano de 2008, durante o primeiro 

ciclo da RPU, e será revisado novamente em 2012. Em 

2010 e 2011, o Brasil atuou nas revisões de diversos 

países que passaram pelo mecanismo.

É possível identificar nas recomendações brasileiras feitas 

em 2010 e 2011 a recorrência de determinados temas e 

questões. Em 2010, de modo geral, o Brasil recomenda 

assinatura, ratificação e/ou adesão aos principais 

instrumentos internacionais de direitos humanos, 

extensão de convite aberto a todos os relatores especiais 

e aplicação de moratória à pena de morte (para aboli-la), 

o combate à desigualdade de gênero e à discriminação 

contra as mulheres, entre outros. 

Ademais, várias recomendações brasileiras fazem 

menção às iniciativas do país no Conselho e na 

Assembleia Geral. Como patrocinou a resolução A/HRC/

RES/9/12, sobre metas voluntárias de direitos humanos, 

o Brasil recomenda aos países que busquem alcançar 

tais metas, em observância à resolução adotada. Outra 

iniciativa brasileira muito citada é a das Diretrizes da 

ONU sobre Cuidados Alternativos para Crianças Privadas 

de Cuidados Parentais, aprovadas em resoluções tanto 

da AG como do CDH. 

Há, contudo, tendências que se expressam de acordo 

com os grupos regionais aos quais o Brasil faz 

recomendações. 

Para os países africanos, prevaleceram recomendações 

a respeito da necessidade de enfrentar a discriminação 

contra as mulheres, a desigualdade de gênero e a 

abolição da pena de morte e dos castigos corporais. 

A questão da mulher também apareceu fortemente 

nas recomendações aos países latino-americanos e 

caribenhos, asiáticos e do Leste Europeu. No caso destes 

últimos, a questão da mulher envolve principalmente 

acesso à Justiça e reparação envolvendo violência sexual 

e doméstica. Também nos países asiáticos, destacam-

se recomendações a respeito dos direitos da criança, 

especialmente em relação à exploração sexual infantil. 

Para os países da América Latina e Caribe, ainda, o 

Brasil fez algumas recomendações relativas a acesso 

à Justiça e impunidade. No caso dos países da Europa 

do Leste, uma nova temática apareceu: a questão do 

abuso infantil. Aos países da Europa Ocidental e outros 

Estados, o tema dos imigrantes apareceu de maneira 

mais forte, relacionando também recomendações a 

respeito de discriminação, racismo e discursos de ódio. 

Em 2011 as tendências das recomendações brasileiras 

aos países seguiram em grande parte aquelas 

observadas em 2010 – assinatura, ratificação e/ou 

adesão aos principais instrumentos internacionais de 

direitos humanos, extensão de convite aberto a todos 

os relatores especiais e aplicação de moratória à pena 

de morte (para aboli-la), o combate à desigualdade 

de gênero e à discriminação contra as mulheres. A 

violência e a discriminação com base na orientação 

sexual também foram abordadas extensivamente 

pelas recomendações brasileiras, reflexo do empenho 

do país em tratar do assunto, como visto na resolução 

69  A lista de pronunciamentos realizados na 4ª sessão do Fórum sobre questões de minorias está disponível em <http://www2.ohchr.org/english/

bodies/hrcouncil/minority/session4_statements.htm>. Acesso em 30 de março de 2012. 

70 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Conselho de Direitos Humanos. Report of the 2010 Social Forum (Geneva, 4-6 October 2010), 4 jan. 2011, 

A/HRC/16/62. Disponível em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-62.pdf>. Acesso em 3 de março de 2011.

“Direitos humanos, orientação sexual e identidade 

sexual” (A/HRC/RES/17/19), introduzida pelo Brasil. 

A questão da promoção da igualdade de gênero e 

do fim da discriminação e da violência contra as 

mulheres, que surgiu novamente com destaque 

nas recomendações feitas pelo Brasil em 2011, foi 

destaque nas recomendações feitas para os países 

africanos. Para estes países, também foi comum que 

o Brasil recomendasse a extensão de um convite 

aberto (standing invitation) aos Relatores Especiais 

e a adoção de medidas contra a discriminação e a 

violência baseadas na orientação sexual. Para os países 

asiáticos, além das temáticas abordadas, destacam-se 

as recomendações que sugerem maiores esforços para 

promover padrões de trabalho digno, inclusive para os 

migrantes, e para erradicar o trabalho infantil.

Os países latino-americanos e caribenhos, além de 

receberem recomendações acerca da promoção da 

igualdade de gênero, também foram instados a ratificar 

os principais tratados de direitos humanos e a abolir 

a pena de morte nos casos em que ela ainda exista, 

recomendação também dirigida a diversos países 

do Oriente Médio. Para os países do Leste Europeu, 

destacaram-se recomendações acerca da proteção dos 

direitos das crianças e das minorias étnicas, imigrantes 

e refugiados. A questão da proteção dos direitos dos 

migrantes e do combate ao racismo e à xenofobia 

também foi amplamente abordada nas recomendações 

feitas pelo Brasil para a Europa Ocidental e outros 

Estados.

u  Metodologia

A tabela contém as intervenções brasileiras feitas 

aos países que foram revisados no 7º, 8º, 9º, 10º, 11º 

e 12º grupos de trabalho da RPU. Todas as sessões 

ocorreram em 2010 e 2011. 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 

quatro colunas:

1. “País sob revisão”: contém 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 

introdutórios e 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 material foi retirado dos “Relatórios Finais” 

(Outcome Reports) da RPU e traduzido livremente para 

o português, salvo quando esses relatórios não estavam 

disponíveis - nesse caso, foram utilizados os relatórios 

do Grupo de Trabalho em conjunto com os adendos 

publicados pelos Estados e os vídeos de webcast 

das respectivas sessões, com os comentários finais 

acerca das recomendações, quando disponíveis. Esses 

relatórios compilam todos os comentários, perguntas 

e recomendações feitas aos países revisados durante o 

diálogo interativo da sessão do grupo de trabalho da 

Revisão. O diálogo interativo ocorre em datas distintas 

às das sessões do Conselho de Direitos Humanos e é 

onde os relatórios são pré-adotados.71 A adoção formal 

dos relatórios finais ocorre durante a segunda sessão 

subsequente 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 foram aceitas ou não).72

71 Os relatórios finais dos países analisados em 2010 podem ser encontrados na página de documentos da RPU em <http://www.ohchr.org/EN/

HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx>. Acesso em 28 de janeiro de 2011.

72 Após a adoção formal dos relatórios no Conselho, o EACNUDH disponibiliza a versão com correções e alterações em sua página na internet. No 

entanto, até o fechamento desta edição, os relatórios da 11ª e 12ª Sessões, tal como adotados no Conselho não foram publicados. Assim, foram 

utilizados os relatórios do Grupo de Trabalho em conjunto com os adendos publicados pelos Estados e os vídeos de webcast das respectivas Sessões 

do Conselho, com os comentários finais acerca das recomendações, quando disponíveis.
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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. 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, nos quais comentam as 

recomendações que estavam pendentes, e do banco de 

dados de recomendações da ONG UPR-info.73 As reações 

possíveis são:

(A): a recomendação foi expressamente aceita pelo 

país no momento da publicação do relatório ou 

posteriormente;

(AP): a recomendação foi aceita parcialmente 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 rejeita. 

É bastante comum nos casos em que o país afirma 

já ter implementado a recomendação em questão, 

ou quando defende que sua implementação 

depende de fatores não 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. 

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Angola
(A/

HRC/14/11)
12/fev/2010

Reconheceu a tendência 
positiva do progresso contínuo 
de rápido crescimento 
econômico.

Perguntou sobre as 
principais medidas 
e os desafios 
identificados com 
relação aos direitos 
econômicos, sociais 
e culturais, pobreza, 
direito à moradia e 
uso da terra.

Perguntou também 
a respeito das 
medidas concretas 
tomadas para 
garantir os direitos 
das crianças e 
mulheres, com 
atenção à violência 
doméstica, 
discriminação 
e HIV/AIDS, e 
das principais 
necessidades 
urgentes 
identificadas 
em relação à 
cooperação em 
matéria de direitos 
humanos.

Considerar a ratificação: da Convenção Internacional 
sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial; da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (CRPD, em inglês); da Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes (CAT, em inglês); dos 
Protocolos Opcionais do Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos (OP-2), da CAT e da CRPD; do 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional; do 
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 
contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 
em especial Mulheres e Crianças; e da Convenção para 
Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio.74 (A)

Desenvolver uma política para fortalecer o Poder Judiciário. (A)

Considerar estender o convite aberto (standing invitation) 
para os procedimentos especiais de direitos humanos da 
ONU. (R)

Fortalecer sua política com vistas a garantir 
plenamente os direitos das crianças, especialmente 
sobre a implementação das Diretrizes sobre Cuidados 
Alternativos para Crianças, de acordo com a resolução 
11/7 do Conselho de Direitos Humanos e a resolução 
64/14 da Assembleia Geral. (A)

Cumprir as metas de direitos humanos estabelecidos na 
resolução 9/12 do CDH. (A)

Egito
(A/

HRC/14/17)
17/fev/2010

Ao notar relatos de 
discriminação contra minorias 
religiosas, encorajou o Egito a 
continuar seus esforços para 
garantir liberdade de crença e 
religião.

Também encorajou o Egito a 
considerar positivamente a 
emissão de um convite aberto 
para procedimentos especiais. 

Perguntou se 
o Egito poderia 
comentar mais 
a respeito dos 
esforços atuais 
para harmonizar 
direitos humanos 
e conter iniciativas 
terroristas.

Fortalecer sua política para os direitos humanos das 
crianças, com atenção às Diretrizes sobre Cuidado 
Alternativo para Crianças. (A)

Cumprir as Metas de Direitos Humanos. (A)

Considerar a suspensão da pena de morte com vistas à 
sua abolição no futuro. (R)

Considerar a ratificação do Estatuto de Roma e dos 
Protocolos Opcionais do Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos, da Convenção sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres, da Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, e da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. (AP)

73 Mais informações estão disponíveis no site <www.upr-info.org>. Acesso em 28 de janeiro de 2011.

Na tabela a seguir, os países estão organizados de acordo com seus grupos regionais.

Comentários, perguntas e recomendações feitas pelo Brasil 
durante a Revisão Periódica Universal em 2010 e 2011

Países Africanos

74 Tradução retirada do Decreto nº 30.822, de 6 de maio de 1952, que promulga a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. 

Disponível em <http://www2.mre.gov.br/dai/genocidio.htm>. Acesso em 28 de abril de 2011.
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País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Catar
(A/HRC/14/2)
08/fev/2010

Notou que a educação 
é obrigatória e gratuita, 
contribuindo, assim, para uma 
diminuição acentuada das taxas 
de analfabetismo.

Destacou que o Catar estava 
para alcançar todos os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio 
antes de 2015 e possuía um dos 
mais altos padrões de vida no 
mundo.

Elogiou o Catar por sua recente 
adesão à Convenção sobre 
Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra as 
Mulheres e por seus esforços 
para garantir maiores níveis de 
educação e mais oportunidades 
para mulheres.

Expressou preocupações 
a respeito de suposta 
discriminação contra mulheres, 
de restrições sobre direitos de 
herança baseadas em religião 
e de discriminação contra não 
cidadãos.

Perguntou se 
o Catar estava 
considerando 
ratificar a 
Convenção Relativa 
ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951 
e seu Protocolo de 
1967. 

Fortalecer os esforços para ratificação do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. (A)

Considerar elevar a idade mínima de responsabilidade 
penal. (A)

Continuar os esforços para combater a discriminação 
contra mulheres, especialmente mulheres migrantes. 
(A)

Considerar a ratificação das Convenções 98 e 100 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). (R)

Considerar reexaminar as reservas à Convenção sobre 
os Direitos da Criança, à Convenção sobre Eliminação de 
todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 
à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, com vista a 
retirar tais reservas. (R)

Considerar a abolição da pena de morte e de castigos 
corporais, especialmente contra crianças. (A)

Gâmbia
(A/HRC/14/6)
10/fev/2010

Citou o relatório da Gâmbia, que 
indicava esforços tomados para 
promover direitos humanos e 
tratar dos desafios enfrentados 
pelo país, especialmente a 
pobreza.

Notou que o país enfrenta 
dificuldades para cumprir 
suas obrigações relacionadas 
a instrumentos de direitos 
humanos e o encorajou 
a procurar ajuda do Alto 
Comissariado de Direitos 
Humanos da ONU.

Perguntou em quais 
áreas a comunidade 
internacional 
poderia melhor 
ajudar o país.

Perguntou em quais áreas a comunidade internacional 
poderia melhor ajudar o país.

Guiné
(A/HRC/15/4)
04/mai/2010

Saudou as políticas objetivando 
melhorias na saúde da mulher e 
progresso no tratamento de HIV/
AIDS, notadamente a redução do 
custo de medicamentos.
 
Notou, com satisfação, os 
esforços do governo de 
transição para restabelecer 
a democracia e sua 
cooperação com organizações 
internacionais e regionais. 

Espera que as próximas eleições 
representem um passo em 
direção à paz e à estabilidade.

Saudou a adoção da resolução 
13/12 do Conselho. 

Apelou à comunidade 
internacional para ajudar os 
esforços da Guiné. 

--

Ratificar os protocolos opcionais da Convenção sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes. (A)

Continuar o combate à discriminação e violência 
contra mulheres, notadamente por meio da prevenção 
de certas práticas socioculturais abusivas, da revisão 
das disposições discriminatórias no Código Civil e do 
desenvolvimento de uma legislação contra violência 
doméstica. (A)

Implementar, tão logo seja possível, as 
recomendações da Comissão Internacional de 
Inquérito sobre os acontecimentos de 28 de setembro 
de 2009. (A)

Emitir um convite aberto aos procedimentos especiais 
do sistema de direitos humanos das Nações Unidas. 
(P)

País sob revisão Comentários Perguntas Resumo

Guiné-Bissau
(A/

HRC/15/10)
07/mai/2010

Lembrou que a longa 
turbulência política e social 
tinha sido obstáculo para o 
estabelecimento de condições 
mínimas para desenvolvimento 
econômico e democrático no 
país.

Saudou o estabelecimento do 
Ministério da Mulher.

Notou que o reforço das 
instituições estava se 
desenvolvendo de maneira 
consistente até ser interrompido 
por um golpe fracassado em 
abril, apesar de altos níveis de 
pobreza e fome, baixos níveis 
de alfabetização e um Estado 
de Direito e um sistema de 
segurança instáveis terem 
permanecido no centro dos 
desafios enfrentados pela Guiné-
Bissau.

Considerou que a melhoria na 
área de direitos humanos exigiu 
um compromisso ousado por 
parte do governo e da população. 
Isso também dependeu do apoio 
da comunidade internacional 
para superar as causas 
principais das violações de 
direitos humanos.

--

Considerar assinar e/ou ratificar a Convenção 
Internacional sobre Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Racial; o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos e seus Protocolos Opcionais; 
a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e 
seu Protocolo Facultativo; o Estatuto de Roma; e a 
Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de 
Genocídio. (A)

Sustentar a ordem constitucional e proceder a uma 
reforma militar. (A)

Continuar a cooperação com o sistema das Nações 
Unidas, particularmente por meio da Comissão de 
Consolidação da Paz (Peacebuilding Commission). (A)

Considerar estender o convite aberto a todos os 
procedimentos especiais do CDH. (A)

Incorporar a sua legislação uma definição de 
discriminação contra mulheres e o princípio de 
igualdade entre homens e mulheres, em conformidade 
com o Comitê para Eliminação da Discriminação 
contra as Mulheres. (A)

Promulgar legislação proibindo explicitamente 
mutilação genital feminina e assegurar que os 
infratores sejam julgados e punidos. (A)

Lesoto
(A/HRC/15/7)
05/mai/2010

Notou o aumento na 
representação das mulheres 
em cargos políticos.

Expressou preocupação 
especial a respeito da 
persistência de mutilação 
genital feminina.

Também expressou sua 
preocupação a respeito de 
suposto controle excessivo da 
mídia.

Perguntou quais 
medidas estavam 
sendo tomadas 
para garantir 
que os direitos 
sociais, econômicos 
e culturais 
recebessem o 
mesmo tratamento 
que os direitos 
civis e políticos 
nos termos da 
Constituição.

Perguntou, 
também, em quais 
áreas a comunidade 
internacional 
poderia melhor 
ajudar para o 
controle e combate 
da difusão de HIV/
AIDS.

Agilizar a adoção do Projeto de Lei para a Proteção e o 
Bem-Estar da Criança. (A)

Aumentar a idade mínima para responsabilidade penal e 
abolir castigo corporal para crianças. (A)

Considerar retirar as reservas à Convenção sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e ratificar o Protocolo Facultativo 
à Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (AP75)

Fazer mais esforços para combater quaisquer formas 
de discriminação contra mulheres e harmonizar 
sua legislação, incluindo suas práticas de direito 
consuetudinário, com padrões e obrigações 
internacionais. (CG)

Considerar a abolição da pena de morte. (R)

75 O Reino do Lesoto rejeita a ratificação do Protocolo Facultativo da Convenção contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes tanto em seu pronunciamento durante a 15ª Sessão Regular do Conselho de Direitos Humanos, como no Adendo. Quanto à retirada 

das reservas à Convenção para Eliminação da Discriminação contra Mulheres, no Adendo, o Lesoto faz um comentário geral e no pronunciamento 

diz “saudar” a recomendação. Assim, deixamos a recomendação brasileira, que engloba os dois instrumentos, como parcialmente aceita. 

Pronunciamento disponível no Extranet do Conselho de Direitos Humanos, em <http://portal.ohchr.org/portal/page/portal/HRCExtranet>, login: 

hrc extranet; senha: 1session. Adendo ao Relatório da Revisão Periódica Universal do Lesoto disponível em <http://www2.ohchr.org/english/bodies/

hrcouncil/15session/reports.htm>. Acesso em 15 de março de 2011.
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País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Libéria
(A/HRC/16/3)
01/nov/2010

Saudou os esforços da Libéria 
para reparar a infraestrutura 
básica do país.

Encorajou o país a continuar 
priorizando o reparo de sua 
estrutura educacional.

Destacou a importância de 
políticas para assegurar 
alimentação escolar.

Notou com preocupação a 
alta incidência de crimes 
relacionados a gênero e 
destacou a importância de maior 
acesso à Justiça. 

Apreciou a adoção de políticas 
destinadas ao empoderamento 
das mulheres.

Demonstrou preocupação com 
a promulgação de legislação 
prevendo pena de morte.

--

Considerar emitir um convite aberto aos 
procedimentos especiais. (A)

Tomar medidas para garantir acesso efetivo à Justiça 
e proteção a mulheres vítimas de violência baseada 
em gênero. (A)

Expandir o Programa de Alimentação Escolar e 
integrá-lo à produção agrícola local. (A)

Considerar revisão de legislação tendo em vista a 
abolição da pena de morte. (CG)

Tomar medidas para garantir acesso efetivo à 
reparação para mulheres vítimas de violência de 
gênero. (CG)

Madagáscar
(A/

HRC/14/13)
15/fev/2010

-- --  Brasil não se pronunciou.

Malauí
(A/HRC/16/4)
01/nov/2010

Saudou os esforços do Malauí 
para fazer progressos com 
relação à maioria dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio.

Reconheceu os esforços do país 
para eliminar a discriminação 
baseada em gênero.

Notou que um dos desafios 
específicos enfrentados era a não 
realização do direito à alimentação.

Notou com preocupação que 
relatos indicando casos de abuso 
e exploração sexual de mulheres 
persistiam.

Indicou que outra área que pode 
merecer futura atenção é a política 
de refugiados.

--

Tomar medidas para garantir acesso efetivo de mulheres 
vítimas de violência de gênero a Justiça, reparação e 
reabilitação. (A)

Adotar um programa de alimentação escolar e integrá-lo 
com a produção agrícola local. (A)

Considerar a ratificação da Convenção para Prevenção e 
Repressão do Crime de Genocídio. (A)
Considerar revisar sua legislação nacional de modo a 
prevenir situações de apatridia. (R)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Mauritânia
(A/

HRC/16/17)
10/nov/2010

Notou a legislação que prevê 
uma cota de 20% para mulheres 
em mandatos eleitorais, 
notando também preocupações 
a respeito da prevalência de 
práticas discriminatórias contra 
mulheres, incluindo mutilação 
genital feminina.

Notou as preocupações do 
Comitê para os Direitos da 
Criança sobre alimentação 
forçada (gavage) e a falta de 
uma definição clara de estupro e 
outros crimes sexuais.

Também notou que, devido ao 
acesso desigual das mulheres 
a empregos, elas eram 
sobrerrepresentadas no setor 
informal.

Elogiou a matrícula de meninas 
no colegial e encorajou as 
campanhas de registro de 
nascimento.

Exortou a Mauritânia a revogar 
a punição corporal em sua lei e a 
abolir a pena de morte.

--

Combater o trabalho infantil com ênfase em suas piores 
formas, em conformidade com os padrões da Convenção 
sobre os Direitos da Criança e a OIT, e considerar buscar 
assistência da OIT nessa questão. (P)

Retirar as reservas à Convenção sobre os Direitos da 
Criança e à Convenção sobre Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres. (A)

Emitir um convite aberto aos procedimentos especiais. 
(R)

Combater desigualdade de gênero e práticas 
discriminatórios em áreas de trabalho, família, papéis 
sociais e integridade pessoal, pela alteração de 
legislação e regras vagas ou inexistentes abordando 
estereótipos dominantes e combatendo práticas como 
mutilação genital feminina e alimentação forçada 
(gavage). (P)

Abolir a pena de morte. (R)

Namíbia
(A/

HRC/17/14)
31/jan/2011

-- --  Brasil não se pronunciou.

Moçambique
(A/

HRC/17/16)
01/fev/2011

Notou que a discriminação de 
gênero persiste no mercado de 
trabalho, na violência sexual e 
inclusive nas escolas. 

Notou que dificuldades no 
acesso à Justiça prejudicaram 
a luta contra execuções 
sumárias, brutalidade policial 
e linchamento. 

Espera que a construção da 
fábrica de antirretrovirais em 
Maputo, em cooperação com o 
Brasil, providencie melhores 
condições para pacientes com 
HIV/AIDS. 

Prontificou-se a cooperar com 
Moçambique em relação ao seu 
pedido de assistência técnica e 
capacitação, em coordenação 
com o ACNUDH. 

--

Considerar responder ao pedido do Relator Especial 
das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais, 
sumárias ou arbitrárias para visitar o país. (A)

Adotar e implementar políticas de combate à 
discriminação e à violência contra as mulheres, 
principalmente violência doméstica e sexual. (A)

Intensificar os esforços para o acesso à Justiça e no 
combate à corrupção. (A)

Desenvolver programas e campanhas que visem 
combater a discriminação contra meninas nas escolas. 
(A)

Considerar a emissão de um convite permanente a 
todos os procedimentos especiais de direitos humanos 
das Nações Unidas. (A)



132 133

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Níger
(A/

HRC/17/15)
01/fev/2011

Destacou as melhorias 
promovidas no acesso à 
educação. 

Notou o papel das cantinas 
escolares para aumentar o 
número de estudantes em 
áreas nômades. 

Saudou a cooperação do país 
com o ACNUDH e o fato de que 
nenhuma visita dos relatores 
especiais está pendente.

Expressou preocupação sobre 
crimes relacionados ao gênero, 
incluindo mutilação genital 
feminina, e notou os esforços 
para prevenir a violência. 

Ressaltou o impacto das 
operações de companhias 
transnacionais e espera que 
Níger dê segmento à questão. 

--

Expandir ainda mais seu programa de alimentação 
escolar e integrá-lo com a produção agrícola local. (A)

Considerar a emissão de um convite aberto aos 
procedimentos especiais do Conselho de Direitos 
Humanos. (GC)

Tomar medidas para garantir o efetivo acesso à Justiça 
às vítimas de violência baseada no gênero, para 
proporcionar saúde e apoio psicológico às vítimas e para 
fornecer proteção às mulheres que relatam casos de 
violência baseada no gênero. (A)

Quênia
(A/HRC/15/8)
06/mai/2010

Saudou os esforços relativos 
ao direito à alimentação.

Destacou a importância de 
medidas como a integração 
da produção de agricultura 
familiar com a alimentação 
escolar e o fornecimento 
de crédito e seguro para 
produtores locais.

Continuou preocupado com os 
baixos números de queixas e a 
ausência de disposições legais 
relacionados à violência doméstica.

Propôs a fundação de 
entidades especializadas 
para proteger mulheres e 
treinamento para os oficiais 
da lei em investigação e 
julgamento de violência sexual 
contra crianças, prostituição e 
tráfico infantil.

Perguntou quais 
os desafios e 
a assistência 
necessária para 
as medidas 
implementadas, 
como a integração 
da produção de 
agricultura familiar 
com a alimentação 
escolar.

Considerar a ratificação da Convenção para Prevenção e 
Repressão do Crime de Genocídio. (A)

Fornecer treinamento em direitos humanos para juízes, 
policiais, guardas penitenciários e todos os oficiais da lei. 
(A)

Tomar medidas para garantir acesso efetivo de mulheres 
vítimas de violência baseada no gênero a Justiça, 
reparação e proteção. (A)

Considerar emitir um convite aberto aos procedimentos 
especiais. (P)

São Tomé e 
Príncipe

(A/
HRC/17/13)
31/jan/2011

Notou medidas tomadas pelo 
país para proteger os direitos 
humanos. 

Saudou a Estratégia de 
Redução da Pobreza, a 
iniciativa Bolsa-Família, 
o Comitê Nacional sobre 
os Direitos da Criança 
e o Programa de Saúde 
Reprodutiva. 

Perguntou quais 
passos concretos 
foram tomados 
para combater 
todas as formas 
de violência 
contra a criança, 
e as principais 
iniciativas 
para promover 
igualdade de 
gênero.

Ratificar os tratados já assinados, como a Convenção 
Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial (ICERD), PIDESC, PIDCP e a 
Convenção contra a Tortura. (A)

Considerar a emissão de um convite aberto aos 
procedimentos especiais de direitos humanos. (A)

Adotar, em sua legislação nacional, uma definição de 
tratamento desumano e degradante, de acordo com as 
normas internacionais. (A)

Desenvolver campanhas de sensibilização e programas 
contra a discriminação por orientação sexual. (A)

Considerar o fortalecimento de programas para 
combater e prevenir o HIV/AIDS, com especial atenção a 
mulheres e crianças. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Ruanda
(A/HRC/17/4)
24/jan/2011

Afirmou que, apesar das 
atrocidades cometidas, Ruanda 
conseguiu reconstruir sua 
sociedade e avançar na direção 
da reconciliação. 

Reconheceu o progresso do 
Estado de Direito, a abolição 
da pena de morte, o alcance 
da maioria dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, 
o aumento do PIB per capita, a 
queda da mortalidade materna 
e a participação feminina no 
parlamento. 

Mencionou os desafios 
enfrentados por Ruanda, como 
a violência contra mulheres 
e crianças e campanhas de 
intimidação aos defensores de 
direitos humanos. 

--

Considerar a emissão de um convite aberto a todos os 
detentores de mandatos de procedimentos especiais. (A)

Cooperar ainda mais com a comunidade internacional em 
responsabilizar aqueles que violam os direitos humanos 
e o direito humanitário. (A)

Adotar políticas destinadas a promover os direitos das 
mulheres e a combater a violência doméstica e sexual. 
(A)

Garantir a liberdade de expressão, incluindo a proteção 
de jornalistas e defensores dos direitos humanos contra 
intimidação e agressão. (A)

São Tomé e 
Príncipe

(A/
HRC/17/13)
31/jan/2011

Notou medidas tomadas pelo 
país para proteger os direitos 
humanos. 

Saudou a Estratégia de 
Redução da Pobreza, a 
iniciativa Bolsa-Família, 
o Comitê Nacional sobre 
os Direitos da Criança 
e o Programa de Saúde 
Reprodutiva. 

Perguntou quais 
passos concretos 
foram tomados 
para combater 
todas as formas 
de violência 
contra a criança, 
e as principais 
iniciativas 
para promover 
igualdade de 
gênero.

Ratificar os tratados já assinados, como a Convenção 
Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial (ICERD), PIDESC, PIDCP e a 
Convenção contra a Tortura. (A)

Considerar a emissão de um convite aberto aos 
procedimentos especiais de direitos humanos. (A)

Adotar, em sua legislação nacional, uma definição de 
tratamento desumano e degradante, de acordo com as 
normas internacionais. (A)

Desenvolver campanhas de sensibilização e programas 
contra a discriminação por orientação sexual. (A)

Considerar o fortalecimento de programas para 
combater e prevenir o HIV/AIDS, com especial atenção a 
mulheres e crianças. (A)

Seicheles
(A/HRC/18/7)
04/mai/2011

-- --  Brasil não se pronunciou.

Somália
(A/HRC/18/6)
03/mai/2011

Notou que uma solução de 
longo prazo à demorada 
crise do país deve combinar 
segurança e estabilidade com 
reconciliação, reconstrução, 
revitalização econômica e 
capacitação. 

Notou que a decisão unilateral 
do Parlamento Federal de 
Transição de estender seu 
mandato gerou reações fortes. 

Saudou a abertura de escolas. 

Expressou preocupação com 
relação à mutilação genital 
feminina.

--

Estabelecer uma moratória à pena de morte e erradicar a 
prática da morte por apedrejamento. (A)

Fornecer apoio médico e psicológico, bem como 
assistência jurídica, a mulheres vítimas de violência 
baseada no gênero. (A)
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País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Serra Leoa
(A/

HRC/18/10)
05/mai/2011

Saudou o compromisso de 
Serra Leoa no combate à 
pobreza, na consolidação da 
democracia e na revitalização 
da economia por meio da 
implementação do programa 
Agenda para Mudança (Agenda 
for Change). 

Notou marcos como o Pedido 
de Desculpas Presidencial 
às Mulheres e Crianças, a 
adoção da Lei de Violência 
Doméstica, o estabelecimento 
de mecanismos para investigar 
casos de violência sexual e 
doméstica e programas de 
saúde gratuita.

Apreciou as garantias de que 
a abolição da pena de morte 
está na agenda legislativa e 
que convites abertos foram 
estendidos aos procedimentos 
especiais. 
Notou a persistência da 
alta incidência de crimes 
relacionados ao gênero e que 
desafios com relação ao acesso 
à assistência médica e legal 
persistem. 

--

Treinar os agentes policiais para lidar com casos de 
violência sexual. (A)

Procurar a ajuda da OIT para combater o trabalho infantil. 
(GC)

Considerar medidas legislativas para abolir a pena de 
morte. (P)

Sudão
(A/

HRC/18/16)
10/mai/2011

Espera que o exercício 
da RPU desencadeie um 
maior comprometimento 
dos membros do Conselho 
de Direitos Humanos em 
fornecer assistência técnica. 

Ao ressaltar numerosas 
alegações de violência de 
gênero, o Brasil saudou a 
adoção de plano nacional para 
combater a violência contra 
as mulheres e as crianças 
e acabar com a prática da 
mutilação genital feminina. 

--

Considerar a ratificação dos principais instrumentos de 
direitos humanos universais, em especial a Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, e a Convenção 
sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres. (A)

Considerar a abolição da pena de morte. (R)

Considerar, sobretudo, abolir a pena de morte para 
menores de 18 anos. (A)

Tomar medidas suplementares para prevenir e 
combater todas as formas de violência contra crianças 
e mulheres, incluindo treinamento de funcionários 
policiais para lidar com casos de violência sexual. (A)

Tomar medidas adequadas para reformar o seu código penal. 
(A)

Tomar medidas adequadas para reformar o seu código penal, 
especialmente visando eliminar a punição corporal. (R)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Suazilândia
(A/HRC/19/6)
04/out/2011

Saudou o fato de que a 
erradicação da pobreza 
extrema e a segurança 
alimentar são prioridades da 
Suazilândia e que, apesar de 
desafios socioeconômicos, 
o Estado aumentou o 
investimento em saúde. 

Notou que a prevalência de 
HIV/AIDS requer esforços 
adicionais.

Saudou medidas tomadas para 
melhorar o acesso irrestrito à 
educação.

Preocupa-se com a 
persistência da discriminação 
contra a mulher e as restrições 
aos direitos civis e políticos. 

Encorajou a Suazilândia 
a buscar reformas 
constitucionais. 

--

Combater a desigualdade de gênero e as práticas 
discriminatórias e considerar as reformas legislativas 
necessárias para assegurar a igualdade entre homens e 
mulheres perante a lei. (A)

Considerar facilitar a adoção de projeto de lei sobre 
violência doméstica. (A)

Considerar a adoção de uma política abrangente para 
prevenção e combate ao abuso e negligência infantil na 
família. (A)

Considerar aderir ao Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres, ao Protocolo Facultativo à Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes e ao Estatuto de Roma. (A)

Considerar a abolição da pena de morte. (R)

Considerar tomar medidas para eliminar as formas 
de discriminação contra os trabalhadores de minorias 
étnicas. (R)

Tanzânia
(A/HRC/19/4)
03/out/2011

Saudou as medidas tomadas 
pela Tanzânia no intuito de 
reduzir a pobreza, garantir 
segurança alimentar e 
aumentar a participação 
feminina no Judiciário.

Saudou as realizações dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio em educação 
primária universal. 

Expressou preocupação sobre 
a violência relacionada ao 
gênero e a persistência de 
práticas tradicionais nocivas, 
tal como a mutilação genital 
feminina. 

--

Considerar o fortalecimento do mecanismo de gênero 
nacional e colocar em prática uma estratégia abrangente, 
incluindo legislação, para modificar ou eliminar práticas 
tradicionais, tais como a mutilação genital feminina e os 
estereótipos que discriminam as mulheres, prestando 
especial atenção à situação das mulheres mais velhas. (A)

Considerar fortalecer os esforços para combater os 
assassinatos de pessoas com albinismo. (A)

Considerar aderir à Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes e ao Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. (P)

Considerar emitir um convite aberto aos procedimentos 
especiais. (P)

Considerar a abolição da pena de morte. (R)

Togo
(A/

HRC/19/10)
06/out/2011

Enalteceu Togo por tomar 
parte em muitos instrumentos 
internacionais de direitos 
humanos e suas ações 
afirmativas com relação às 
mulheres. 

Expressou preocupação com 
a persistência de costumes e 
práticas discriminatórias. 

Saudou a abolição da pena 
de morte, a adoção de uma 
legislação para proteção 
infantil e desenvolvimentos na 
área de serviços de segurança. 

Notou que esforços adicionais 
são necessários para 
implementar campanhas 
inclusivas de sensibilização.

--

Adotar políticas e medidas legais para garantir a 
igualdade entre homens e mulheres. (A)

Acelerar as reformas legislativas para tornar crimes sob 
o código criminal os atos de violência contra as mulheres, 
como a violência doméstica e o estupro conjugal. (A)

Intensificar os esforços para combater a pobreza extrema. 
(A)

Tomar medidas para garantir o ensino primário livre e 
obrigatório. (A)

Considerar aderir ao Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres. (CG)

Considerar aderir ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional. (R)

Considerar descriminalizar as relações sexuais 
consentidas entre adultos do mesmo sexo. (R)
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País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Uganda
(A/

HRC/19/16)
11/out/2011

Reconheceu as medidas 
tomadas pelo país para 
promover segurança alimentar, 
porém, apesar do aumento na 
produção alimentar, notou que 
a questão persiste como motivo 
para preocupação. 

Notou os altos níveis de 
matrícula nas escolas 
primárias do Zimbábue e seu 
nível de alfabetização, porém 
continua preocupado com o 
impacto da nutrição deficiente e 
índices de desistência. 

Reconheceu o de facto 
moratorium sobre a pena de 
morte e o debate constitucional 
sobre a sua possível extinção. 

--

Investigar os casos de violência de gênero e levar os 
agressores à Justiça e, adicionalmente, fornecer apoio 
jurídico e médico às vítimas. (A)

Implementar políticas de apoio à produção de alimentos, 
acesso ao crédito e programas de refeições escolares 
ligados à produção local de alimentos. (A)

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra a 
Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes (OP-CAT). (AP)

Formular um convite aberto aos procedimentos especiais. 
(R)

Abster-se de aplicar a legislação que criminaliza a 
homossexualidade. (R)

Zimbábue
(A/

HRC/19/14)
10/out/2011

Reconheceu as medidas 
tomadas pelo país para 
promover segurança alimentar, 
porém, apesar do aumento na 
produção alimentar, notou que 
a questão persiste como motivo 
para preocupação. 

Notou os altos níveis de 
matrícula nas escolas 
primárias do Zimbábue e seu 
nível de alfabetização, porém 
continua preocupado com o 
impacto da nutrição deficiente e 
índices de desistência. 

Reconheceu o de facto 
moratorium sobre a pena de 
morte e o debate constitucional 
sobre a sua possível extinção. 

--

Implementar novas políticas de apoio à produção de 
alimentos, como o seguro agrícola, o acesso ao crédito e 
à aquisição de alimentos pelo governo para garantir um 
mercado estável para os agricultores familiares. (A)

Implementar programas de merenda escolar e vinculá-
los à produção de alimentos local. (A)

Formular um convite aberto aos relatores especiais. (P)

Tomar medidas para abolir a pena de morte. (P)

Considerar a criminalização da tortura no direito interno. 
(P)

Considerar aumentar (de 7 anos) a idade mínima para 
responsabilização criminal. (P)

Países latino-americanos e caribenhos

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Bolívia
(A/HRC/14/7)
10/fev/2010

Notou o comprometimento 
com os direitos humanos 
no contexto da superação 
da desigualdade social e da 
injustiça histórica.

Parabenizou o país por sua 
Constituição, pela redução 
da mortalidade maternal e 
infantil e pelos resultados 
obtidos no combate ao 
analfabetismo.

Perguntou a respeito dos 
mecanismos para garantir 
a conformidade da justiça 
indígena com as obrigações 
internacionais de direitos 
humanos.

Também perguntou sobre 
medidas para combater a 
violência contra crianças, 
especialmente castigo 
corporal.

Indagou, ainda, a respeito 
de medidas para superar a 
pobreza.

Considerar o alcance das metas de direitos humanos 
aprovadas pela resolução 9/12 do Conselho de 
Direitos Humanos. (A)

Reforçar a política de promoção de direitos das 
crianças e a implementação das Diretrizes sobre 
Cuidados Alternativos para Crianças, de acordo com 
a resolução do CDH 11/7 e a resolução da AG 64/142. 
(A)

Estender o convite aberto a todos os procedimentos 
especiais. (A)

Fortalecer a luta contra a discriminação e a violência 
direcionadas às mulheres. (A) 76  Até o fechamento dessa edição, o relatório final de Antigua e Barbuda não estava disponível. Nos casos em que isso ocorre, informaremos o 

código do documento como indicado no relatório provisório. 

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Antígua e 
Barbuda 76

(A/HRC/19/5)
04/out/2011

Ficou satisfeito ao saber que 
progressos substanciais 
foram feitos para a 
realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. 

Saudou as iniciativas 
tomadas para garantir a 
permanência das crianças 
nas escolas, mas observou 
que esforços adicionais são 
necessários para integrar as 
crianças com deficiência no 
sistema de ensino regular.

Elogiou Antígua e Barbuda 
pela criação de uma 
secretaria para AIDS e por 
fornecer medicamentos 
antirretrovirais 
gratuitamente.

Notou a falta de medidas 
para aumentar a participação 
das mulheres na vida 
política e pública, apesar de 
medidas legais para proibir a 
discriminação de gênero.

--

Assegurar a implementação das leis existentes que 
garantem a não discriminação. (A)

Introduzir medidas especiais destinadas a aumentar 
a participação das mulheres na política. (A)

Considerar aderir ao Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e ao 
Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura 
e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes. (P)

Elevar a idade de responsabilização criminal. (A)

Considerar a abolição da pena de morte. (R)

Considerar tomar as disposições necessárias 
destinadas a proibir todas as formas de punição 
corporal. (R)

Guiana
(A/HRC/15/14)
11/mai/2010

Notou o estabelecimento 
de comissões sobre 
relações étnicas, mulheres 
e igualdade de gênero, 
direitos das crianças, povos 
indígenas, bem como de 
medidas positivas para 
eliminar a fome e promover 
segurança alimentar, do 
programa de moradia da 
Guiana, além de notar a 
maior capacidade do país 
para oferecer serviços 
sociais.

Elogiou o governo por 
lançar uma estratégia de 
redução da pobreza e de 
desenvolvimento nacional.

Notou desafios nas áreas 
de educação, saúde, 
alimentação, maus-tratos e 
discriminação.

Expressou preocupações a 
respeito de relatos de maus-
tratos pelas forças policiais, 
falta de respeito pela 
igualdade entre mulheres 
e homens e discriminação 
contra afro-guianenses.

--

Considerar ratificar o Protocolo Facultativo da 
Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e os Protocolos 
Opcionais da Convenção sobre os Direitos da 
Criança. (A)

Considerar ratificar a Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos; o Segundo Protocolo Opcional 
do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos; o Protocolo Facultativo da Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes; e a Convenção 
de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e seu 
Protocolo de 1967. (A)

Considerar emitir um convite aberto aos 
procedimentos especiais de direitos humanos da 
ONU. (CG)

Eliminar disposições discriminatórias de sua 
legislação. (A)

Declarar uma suspensão das execuções a fim de 
abolir a pena de morte. (P)

Eliminar todas as formas de castigos corporais com 
vistas a sua abolição. (CG)

Proibir castigos corporais a crianças. (CG)
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País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

El Salvador
(A/HRC/14/5)
09/fev/2010

Parabenizou o país por seus 
esforços para promover 
inclusão social e combater a 
pobreza dentro da estrutura 
de um sistema de proteção 
social universal.

Expressou preocupação a 
respeito de relatos de trabalho 
infantil, especialmente em 
áreas rurais.

Saudou o compromisso de 
El Salvador em implementar 
as recomendações do 
Comitê para Eliminação 
da Discriminação contra 
as Mulheres e encorajou 
ações para priorizar direitos 
das mulheres em todos os 
níveis de políticas públicas 
e para redobrar os esforços 
para atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio.

Perguntou a respeito de 
medidas para proteção de 
crianças.a

Adotar legislação criminal específica para proteger 
os direitos das mulheres. (A)

Estender o convite aberto a todos os procedimentos 
especiais das Nações Unidas. (A)

Erradicar o trabalho infantil e, para tanto, buscar 
cooperação com agências das Nações Unidas, como 
a OIT. (A)

Considerar assinar ou ratificar o Protocolo 
Facultativo da Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes; o Estatuto de Roma; o Segundo 
Protocolo Facultativo do Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos; e o Protoloco Opcional 
da Convenção sobre Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres. (A)

Conduzir uma campanha nacional para fornecimento 
universal de documentos de identidade. (A)

Granada
(A/HRC/15/12)
10/mai/2010

--

Perguntou a respeito 
das medidas concretas 
tomadas pelo país para 
garantir os direitos de 
mulheres e crianças e 
para combater todas as 
formas de discriminação, 
com atenção especial 
à exploração sexual 
de crianças, violência 
contra mulheres e não 
discriminação com base na 
diversidade sexual. 

Pediu informações sobre 
os principais passos e 
deficiências identificados 
e relacionados a direitos 
econômicos, sociais e 
culturais, com atenção 
especial à diferença entre 
pobres e ricos, às políticas 
para trabalhadores 
migrantes e refugiados e 
às medidas antiterrorismo.

Perguntou, ainda, sobre 
as principais necessidades 
urgentes na área de 
cooperação em direitos 
humanos.

Considerar ratificar a Convenção Internacional sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial; a Convenção contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes; e a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, bem como seus 
respectivos Protocolos Facultativos; a Convenção 
Internacional para a Proteção de Todas as 
Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados; o 
Primeiro e Segundo Protocolo Facultativo do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos; os 
Protocolos da Convenção sobre Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
e da Convenção sobre os Direitos da Criança; e o 
Estatuto de Roma; aderir às convenções sobre 
refugiados e apátridas; e cumprir com as metas de 
direitos humanos estabelecidas na resolução 9/12 
do CDH. (R)

Considerar emitir um convite aberto aos 
procedimentos especiais de direitos humanos das 
Nações Unidas. (R) 77

Estabelecer uma moratória para execuções com 
vistas a abolir a pena de morte. (CG)

Fortalecer sua política para garantir totalmente 
os direitos das crianças, com atenção especial 
à implementação das Diretrizes sobre Cuidados 
Alternativos para Crianças, de acordo com a 
resolução 11/7 do CDH e a resolução 64/142 da AG. 
(A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Haiti
(A/HRC/19/19)

13/out/2011

Lembrou que tem 
colaborado com o Haiti na 
elaboração do relatório 
nacional. 

Sublinhou a importância 
das autoridades haitianas 
e das pessoas ligadas à 
consolidação da democracia. 

Lembrou que existe um 
mandato para o Haiti por 16 
anos e que o Haiti foi um dos 
países mais visitados pelos 
procedimentos especiais. 

Espera que o Conselho 
seja capaz de cumprir o 
mandato recebido na área 
de assistência técnica.

--

Continuar sua cooperação com os mecanismos do 
Conselho (Direitos Humanos). (A)

Honduras
(A/HRC/16/10)

04/nov/2010

Destacou o fato de que sua 
participação no diálogo 
interativo não alterou as 
relações políticas com 
Honduras.

Notou satisfatoriamente 
que era parte da maioria 
dos instrumentos 
internacionais de direitos 
humanos e que estendeu 
um convite aberto aos 
procedimentos especiais.

Reconheceu os interesses 
hondurenhos em sediar 
um escritório do Alto 
Comissariado de Direitos 
Humanos da ONU. 

Notou com preocupação a 
violência crescente contra 
lésbicas, gays, bissexuais 
e transgêneros, crianças 
e jovens em situação de 
vulnerabilidade social e a 
impunidade relacionada a 
tais crimes.

Expressou preocupação 
com o aumento de ameaças 
a defensores de direitos 
humanos, jornalistas, 
magistrados e opositores 
políticos. 

--

Melhorar as políticas para proteção dos direitos das 
crianças e garantir o devido acesso à Justiça para 
crianças vítimas de violência. (A)

Intensificar ações e adotar medidas amplas para 
combater violência contra mulheres, crianças, 
jovens e lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. 
(A)

Garantir cumprimento efetivo de medidas 
cautelares da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos. (A)

Continuar a implementação das recomendações do 
relatório do Alto Comissariado. (A)

Considerar a ratificação do Protocolo Facultativo à 
Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres. (A)

Nicarágua
(A/HRC/14/3)
08/fev/2010

-- --
 Brasil não se pronunciou.

77 Em seu pronunciamento durante a adoção do relatório no Conselho de Segurança, o Estado não rejeitou explicitamente a recomendação. 

Contudo, disse não poder estender o convite aberto nesse momento devido aos limitados recursos do país, o que possibilita entender uma rejeição 

da recomendação, de acordo com os critérios estabelecidos nessa metodologia.



140 141

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Jamaica
(A/HRC/16/14)

08/nov/2010

Afirmou que o relatório 
jamaicano apresentava 
um panorama honesto 
sobre a situação de direitos 
humanos.

Notou os progressos do 
país para com os Objetivos 
de Desenvolvimento do 
Milênio e afirmou que 
eram necessários maiores 
esforços para atingir os 
objetivos relacionados a 
gênero.

Elogiou a Jamaica pelos 
avanços em assegurar 
direitos aos idosos.

Pediu à comunidade 
internacional que responda 
favoravelmente ao pedido 
jamaicano de assistência 
técnica. 

--

Fortalecer mais os esforços para prevenir e 
combater o tráfico de pessoas e a exploração sexual 
de crianças. (A)

Continuar buscando reformas políticas e de justiça 
destinadas a reduzir criminalidade e impunidade, 
respeitando plenamente os direitos humanos. (A)

Continuar a adotar e implementar políticas e 
medidas destinadas a prevenir e punir discriminação 
e violência contra mulheres, incluindo violência 
sexual. (A)

Cumprir progressivamente as metas voluntárias 
de direitos humanos, conforme estabelecido pela 
resolução 9/12 do CDH, incluindo a ratificação da 
Convenção contra a Tortura. (CG)

Emitir um convite aberto a todos os mandatários de 
procedimentos especiais do Conselho de Direitos 
Humanos. (R)

Panamá
(A/HRC/16/6)
02/nov/2010

Destacou os recentes 
desenvolvimentos no 
Panamá, como a reforma 
do Código Penal, incluindo 
medidas para proteger 
mulheres, especialmente 
em relação à violência 
doméstica, e a adoção 
de leis para combater 
discriminação racial.

Perguntou sobre as 
políticas executadas 
para combater pobreza e 
desigualdades sociais.

Indagou sobre medidas 
tomadas para garantir 
os direitos de crianças e 
mulheres, principalmente 
na luta contra 
discriminação, violência, 
tráfico e exploração 
sexual.

Perguntou sobre as 
políticas e a estrutura 
legal relacionadas à 
promoção dos direitos 
dos povos indígenas e das 
pessoas de descendência 
africana. 

Continuar os esforços para combater impunidade e 
violações de direitos humanos, com atenção especial 
aos direitos dos povos indígenas e das pessoas de 
descendência africana. (A)

Ratificar a Convenção Nº 169 da OIT sobre povos 
indígenas. (A)

Estender um convite aberto e permanente aos 
procedimentos especiais do Conselho de Direitos 
Humanos. (A)

Adotar uma legislação penal específica em 
conformidade com o Artigo 4o da Convenção sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial. (A)

Proibir todas as formas de castigo corporal de crianças. (A)

Fortalecer políticas para garantir os direitos de 
migrantes e refugiados, sob o princípio da não 
discriminação e do non-refoulement. (A)

Santa Lúcia
(A/HRC/17/6)
25/jan/2011

Notou o progresso feito por 
Santa Lúcia na realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio, especialmente em 
relação à educação primária 
e secundária universal, à 
redução da pobreza, aos 
direitos dos idosos e ao 
fornecimento gratuito de 
antirretrovirais para pacientes 
de HIV/AIDS.

Expressou preocupação em 
relação à violência contra a 
mulher e a criança, incluindo 
violência sexual. 

Expressou sua disponibilidade 
em prover assistência técnica 
e capacitação ao país.  

--

Considerar a ratificação dos restantes instrumentos 
de direitos humanos internacionais fundamentais. 
(A)

Considerar a emissão de um convite aberto a todos 
os relatores especiais. (A)

Continuar a adotar políticas e legislação para 
combater a discriminação e violência contra 
mulheres e crianças, principalmente as violências 
doméstica e sexual. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Paraguai
(A/HRC/17/18)

02/fev/2011

Reconheceu o fato de que 
a eleição de um governo 
democrático no Paraguai 
renovou as expectativas na 
área de direitos humanos. 

Destacou a Rede de 
Direitos Humanos do 
Poder Executivo, o Plano 
de Direitos Humanos, o 
Programa Nacional de 
HIV/AIDS e o programa de 
transferência monetária 
Tekoporã. 

Observou que está 
trabalhando em parceria 
com o Paraguai em um 
processo de regularização 
da comunidade brasileira, 
recuperando a dignidade de 
até 8.000 pessoas. 

Preocupa-se com os 
elevados níveis de pobreza, 
violência de gênero, 
disparidades salariais entre 
homens e mulheres, uso de 
tortura nas prisões, trabalho 
infantil e vulnerabilidade dos 
trabalhadores nacionais.

--

Expandir a cobertura dos programas que combatem a 
pobreza, como Tekopor e Atilde. (A)

Desenvolver e implementar políticas de igualdade de 
gênero, particularmente no mercado de trabalho, e 
políticas de combate à violência sexual e doméstica. (A)

Assegurar o direito à igualdade e a condições de 
trabalho satisfatórias particularmente para os 
trabalhadores domésticos. (A)

Assegurar o gozo de todos os direitos humanos dos 
migrantes e fortalecer os esforços para regularizá-los. 
(A)

São Vicente e 
Granadinas

(A/HRC/18/15)
10/mai/2011

Congratulou São Vicente 
e Granadinas por seu 
envolvimento na Revisão 
Periódica Universal. 

Notou com apreço o 
progresso realizado nas 
áreas da saúde e educação. 

Expressou preocupação 
sobre o uso persistente 
de castigos corporais em 
escolas e a idade bastante 
baixa para a aplicação de 
responsabilidade criminal. 

Notou com preocupação 
o alto índice de violência 
contra a mulher, em 
particular a violência 
doméstica, e a falta de 
instrumentos legais e de 
políticas para lidar com a 
situação. 

Perguntou à delegação 
do país como o governo 
pretende abordar as 
preocupações do Comitê 
para os Direitos da 
Criança, especialmente 
crianças com deficiência e 
pertencentes a minorias. 

Tomar medidas suplementares para prevenir e 
combater a violência contra crianças e mulheres. (A)

Criar campanhas de sensibilização e políticas 
nacionais para prevenir e combater quaisquer 
formas de discriminação. (A)

Abolir a pena de morte. (R)

Considerar rever seu Código Penal, em especial a 
descriminalização das relações sexuais consensuais 
entre adultos do mesmo sexo. (R)
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revisão Comentários Perguntas Resumo

Suriname
(A/HRC/18/12)
06/mai/2011

Notou com apreço diversos 
programas relacionados ao 
gênero, bem como iniciativas 
para promover os direitos 
de idosos e combater o HIV/
AIDS, particularmente com o 
fornecimento de medicação 
antirretroviral. 

Notou que o abuso físico e 
sexual de crianças permanece 
um desafio e elogiou iniciativas 
nessa questão. 

Relembrou o estabelecimento 
de um grupo de trabalho 
bilateral sobre migração, 
questões consulares e áreas 
de cooperação bilateral com 
o Suriname, tais como saúde, 
educação e merenda escolar. 

--

Reforçar ainda mais as políticas nacionais de luta 
contra HIV/AIDS, visando o acesso universal à 
prevenção, tratamento, cuidados e apoio. (A)

Considerar a ratificação da Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes e o seu Protocolo 
Facultativo. (R)

Considerar ratificar a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência. (A)

Desenvolver e implementar políticas e legislação 
que visem a igualdade de gênero, particularmente 
no que diz respeito à aquisição de nacionalidade e à 
violência sexual ou doméstica. (A)

Assegurar o gozo de todos os direitos humanos 
dos migrantes e reforçar os esforços visando sua 
regularização. (R)

Venezuela
(A/HRC/19/12)

07/out/2011

Reconheceu que houve 
importantes desenvolvimentos 
na Venezuela, tais como a 
redução da pobreza extrema, 
da desnutrição infantil e da 
desigualdade social. 

Expressou prontidão 
para compartilhar suas 
experiências em estabelecer 
uma Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos e adicionou 
que isso é essencial para 
apoiar os canais institucionais 
de diálogo entre Estado e 
sociedade civil. 

--

Assinar e ratificar a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, seu Protocolo Facultativo 
e o Protocolo Facultativo à Convenção contra a 
Tortura. (A)

Fortalecer o diálogo e a cooperação ampla com 
defensores de direitos humanos e fortalecer sua 
proteção. (A)

Formular um Plano Nacional de Direitos Humanos, 
em conformidade com a Declaração de Viena e em 
consulta ampla da sociedade civil. (R)

Reforçar a cooperação com os detentores de 
mandato, considerando inclusive a extensão de um 
convite aberto, como o Brasil. (R)

Trinidade e 
Tobago

(A/HRC/19/7)
05/out/2011

Elogiou Trinidade e Tobago 
por seu progresso na 
concretização dos Objetivos 
de Desenvolvimento do 
Milênio, como a eliminação 
da disparidade entre gêneros 
na educação. 

Notou que, em 2010, o país, 
pela primeira vez, elegeu 
uma mandatária do sexo 
feminino para ocupar o 
cargo de Primeira Ministra 
e elogiou a introdução de 
estratégias para aumentar 
o número de mulheres 
nos órgãos de tomada de 
decisão. 

Expressou preocupação 
sobre o alto índice de 
violência contra a mulher e 
louvou o estabelecimento 
de uma unidade de suporte 
à vítima. 

Elogiou a política de HIV/
AIDS do país. 

--

Reforçar os direitos das mulheres no mercado de 
trabalho. (A)

Fortalecer a legislação e políticas destinadas a 
prevenir e combater a violência contra as mulheres. 
(A)

Realizar mais esforços para combater a pobreza 
extrema. (A)

Considerar aderir à Convenção contra a Tortura e 
ao seu protocolo optativo, à Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e ao Protocolo 
Facultativo da Convenção sobre Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres. (R)

Abolir a pena de morte. (R)

Países da Europa do Leste

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Belarus
(A/HRC/15/16)
12/mai/2010

Destacou os desenvolvimentos 
positivos a respeito dos direitos 
das mulheres, mas notou que 
faltam na legislação disposições 
sobre igualdade de gênero e 
violência contra mulheres.

Mencionou a importância da 
criação de um sistema de justiça 
juvenil e da proibição castigos 
corporais.

Encorajou o país a prestar a 
devida atenção a incidentes 
racistas e xenófobos. 

--

Ratificar o Segundo Protocolo Facultativo do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. (R)

Ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. (A)

Ratificar o Protocolo Facultativo da Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (R)

Revisar a estrutura legislativa para reassegurar a 
total implementação da liberdade de expressão. (R)

Considerar emitir um convite aberto aos 
procedimentos especiais. (R)

Adotar legislação específica para garantir igualdade 
de gênero. (A)

Proibir castigos corporais a crianças e tomar 
medidas a esse respeito. (R)

Declarar uma moratória sobre execuções com 
vistas a abolir a pena de morte. (A)

Reforçar a independência do Poder Judiciário. (A)

Bósnia-
Herzegovina

(A/HRC/14/16)
17/fev/2010

Notou relatos indicando que 
muitas das pessoas que vivem 
em situação de deslocamento 
enfrentam condições precárias 
de vida.

Convidou o governo a melhorar 
sua política de gênero para 
preencher as lacunas destacadas 
pelo Comitê para Eliminação 
da Discriminação Contra as 
Mulheres, como a importância de 
reduzir a mortalidade materna e 
de maior acesso a informações 
e serviços relacionados à saúde 
sexual e reprodutiva.

Perguntou sobre 
o principal desafio 
enfrentado pelo 
governo no apoio a 
pessoas internamente 
deslocadas e sobre os 
planos do governo para 
tratar dessa questão 
em um futuro próximo.

Perguntou também 
se há algum tipo 
de assistência ou 
cooperação que o 
governo necessite.

Por em prática canais adequados para denúncia de 
abuso infantil, tendo em vista a perseguição penal, e 
prestar assistência física e psicológica às vítimas de 
tal violência. (R)

Tomar medidas para garantir acesso efetivo de 
mulheres e meninas a informações e serviços 
relativos à saúde sexual e reprodutiva. (AP)

Intensificar os esforços para assegurar o retorno 
sustentável de refugiados a suas comunidades 
de origem, garantindo a igual fruição dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, especialmente no 
campo da proteção social, saúde e educação. (AP)

Bulgária
(A/HRC/16/9)
04/nov/2010

Elogiou a Bulgária por sua 
cooperação com mecanismos de 
direitos humanos, incluindo seu 
convite aberto aos procedimentos 
especiais e a retirada de todas as 
suas reservas a tratados de direitos 
humanos.

Notou que a Bulgária reconheceu 
a persistência da discriminação, a 
pobreza e a exclusão social do povo 
Rom. 

Notou com preocupação o aumento 
das taxas de exploração sexual e 
abuso infantil.

Elogiou o país por recentes 
conquistas na proteção de refugiados.

--

Considerar adesão à Convenção de 1954 sobre o 
Estatuto dos Apátridas e à Convenção de 1961 para 
Redução dos Casos de Apatridia. (A)

Implementar políticas para prevenir e detectar 
casos de abuso infantil, bem como assegurar 
responsabilização e reabilitação para as vítimas. (A)

Tomar medidas para garantir acesso à Justiça, 
reparação e proteção de mulheres vítimas de 
violência de gênero. (A)

Considerar adoção de políticas de subvenção para 
aliviar a pobreza entre grupos vulneráveis e ligá-las 
à assistência médica, como vacinação e cuidado 
pré-natal. (A)
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Croácia
(A/HRC/16/13)

08/nov/2010

Notou o progresso feito em 
relação aos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, 
inclusive com relação à pobreza 
extrema, à assistência médica e à 
educação.

Notou a necessidade de maior 
progresso em certas áreas, 
incluindo igualdade de gênero e 
empoderamento das mulheres; 
não discriminação e integração 
social de minorias étnicas, 
especialmente sérvios e povo 
Roma; e reassentamento de 
refugiados.

Pediu mais 
informações sobre o 
funcionamento e os 
resustados do sistema 
de assistência jurídica 
gratuita. 

Cumprir progressivamente as metas voluntárias 
de direitos humanos conforme estabelecido pela 
resolução 9/12 do CDH. (A)

Fortalecer políticas para os direitos da criança, com 
atenção às Diretrizes sobre Cuidado Alternativo 
para Crianças, de acordo com a resolução 11/7 do 
Conselho de Direitos Humanos e a resolução 64/142 
da Assembleia Geral. (A)

Adotar políticas e medidas para a promoção de 
mulheres e contra sua discriminação, com vistas a 
reduzir o desemprego feminino e a eliminação de 
diferenças salariais. (A)

Promover harmonia interétnica e tolerância, 
especialmente com relação às minorias sérvia e 
cigana. (A)

Eslovênia
(A/HRC/14/15)

16/fev/2010
-- --

Considerar a ratificação do Protocolo Facultativo da 
Convenção sobre Direitos da Criança em Conflitos 
Armados e da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência. (A)

Considerar tomar as medidas necessárias 
para prevenir e combater a discriminação em 
relação às minorias, e considerar positivamente 
a recomendação do Comitê para a Eliminação 
da Discriminação Racial sobre a prevenção da 
segregação das crianças romanichéis no campo da 
educação. (A)

Considerar a elaboração de um plano nacional 
abrangente para prevenir e combater a violência 
contra as mulheres, e considerar as atualizações 
legislativas necessárias. (A)

Considerar a ratificação do Protocolo Facultativo da 
Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres. (A)

Georgia
(A/HRC/17/11)

28/jan/2011

Afirmou que o convite aberto 
da Geórgia aos procedimentos 
especiais indica seu 
comprometimento com o sistema 
de direitos humanos das Nações 
Unidas. 

Observou os desafios 
relacionados às Pessoas 
Deslocadas Internamente 
(IDPs), assim como à pobreza e à 
violência baseada em gênero. 

Convidou a Geórgia a elaborar 
possíveis medidas para resolver 
a baixa representação de 
minorias étnicas em instituições 
estatais. 

--

Considerar adesão aos restantes instrumentos 
internacionais de direitos humanos centrais. (A)

Continuar a implementar políticas para avançar o 
papel das mulheres na sociedade e para combater a 
discriminação baseada em gênero e a violência. (A)

Promover uma cultura de tolerância e 
cooperação entre diferentes grupos étnicos 
e religiosos, e promover uma maior inclusão 
socioeconômica das minorias existentes. (A)

Fortalecer as políticas e a cooperação 
internacional para assegurar os direitos das 
pessoas deslocadas internamente, incluindo 
medidas para seu retorno ou reassentamento. 
(A)

Garantir os direitos da criança, com atenção 
às orientações para o Cuidado Alternativo de 
Crianças. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Hungria
(A/HRC/18/17)
11/mai/2011

Notou que, apesar dos esforços 
para integrar a população Roma, 
foi reportado que discriminação, 
exclusão e preconceito anti-
Roma permanecem sérias 
preocupações. 

Notou que a situação dos 
requerentes de asilo e migrantes 
irregulares merece ser abordada 
como prioridade. 

Expressou preocupações em 
relação à nova constituição e à 
legislação de mídia. 

Perguntou se 
o governo está 
considerando revisar 
a legislação de mídia 
com vistas a abrandar 
as preocupações do 
Brasil. 

Considerar a ratificação do Protocolo Facultativo da 
Convenção contra a Tortura. (A)

Considerar a adoção de uma lei de igualdade de 
gênero abrangente que englobe uma definição de 
discriminação contra as mulheres de acordo com 
a Convenção sobre Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres e proíba a 
violência doméstica e o estupro conjugal. (A)

Envidar esforços adicionais que visem à inclusão 
social ampla, em particular no mercado de trabalho, 
das populações Roma. (A)

Reforçar as medidas para a reabilitação e 
integração social das mulheres e meninas vítimas 
de tráfico de seres humanos. (A)

Estabelecer mecanismos adequados para 
identificar potenciais requerentes de asilo em 
procedimentos de fronteira e tomar medidas 
destinadas a evitar o prolongamento da detenção 
administrativa de requerentes de asilo e para a 
melhoria das condições de vida e de tratamento dos 
requerentes de asilo e refugiados. (R)

Letônia
(A/HRC/18/9)
05/mai/2011

Reconheceu o importante papel 
da Letônia na promoção da 
emissão de convites abertos aos 
procedimentos especiais. 

Referiu-se a preocupações 
expressas pelos mecanismos 
de direitos humanos das Nações 
Unidas e pela sociedade civil 
sobre a persistência da questão 
dos não cidadãos. 

Reconheceu os esforços do país 
para promover os direitos das 
pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

Pediu que a Letônia 
comentasse sobre o 
impacto que a crise 
financeira teve sobre 
o gozo dos direitos 
sociais, econômicos e 
culturais.

Continuar a adotar e implementar políticas e legislação 
para combater a discriminação de gênero e promover 
o empoderamento das mulheres, incluindo a igualdade 
nas oportunidades de trabalho e uma remuneração 
igual para trabalho de igual valor. (A)

Considerar maior facilitação da aquisição de cidadania 
e incrementar esforços para promover o registro de 
recém-nascidos. (A)

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra 
a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes, o Protocolo Facultativo 
à Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres (1979) e o Segundo 
Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos. (P)

Continuar a reforçar as medidas para prevenir e 
combater a discriminação e os crimes de ódio contra as 
minorias étnicas e outros grupos vulneráveis, incluindo 
lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. (A)

Moldávia
(A/HRC/19/18)

12/out/2011

Notou com interesse a cooperação 
da Moldávia com os mecanismos 
internacionais de direitos humanos. 

Elogiou a aprovação de uma 
lei para prevenir e combater a 
violência doméstica e a estrutura 
do projeto para a reabilitação das 
vítimas. 

Referiu-se aos programas para 
integração social e participação 
política das minorias étnicas. 

Mostrou preocupação sobre os 
relatos de discriminação, incluindo 
o antissemitismo, e notou a queda 
dos índices de matrícula nas 
escolas. 

--

Continuar a reforçar os mecanismos para detecção 
e investigação de casos de violência doméstica, 
treinar agentes policiais para lidar com tais casos e 
prestar apoio jurídico e médico às vítimas. (A)

Trabalhar no sentido de resolver a apatridia e 
proteger os direitos dos apátridas. (A)

Continuar a reforçar as medidas de prevenção e 
combate à discriminação e investigar alegações de 
crimes de ódio. (GC)

Considerar a implementação de programas de 
merenda escolar, especialmente nas zonas rurais e 
áreas mais afetadas pela pobreza. (A)
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Lituânia
(A/HRC/19/15)

11/out/2011

Notou o estabelecimento de várias 
Ouvidorias de Justiça e reconheceu 
seu papel positivo desempenhado 
na promoção da cooperação com 
os procedimentos especiais. 

Elogiou a Lituânia pelas medidas 
tomadas em matéria de igualdade 
de gênero, mas observou desafios 
persistentes, como a diferença 
salarial entre homens e mulheres. 

Reconheceu os programas que 
visam a integração social das 
minorias étnicas, mas expressou 
preocupação sobre atos de 
discriminação. 

Notou o engajamento da Lituânia 
na investigação das implicações de 
medidas de contraterrorismo nos 
direitos humanos.

--

Continuar a reforçar as medidas para prevenir 
e combater a discriminação e a investigar as 
alegações de crimes de ódio. (A)

Dar prosseguimento às investigações sobre 
implicações das medidas antiterroristas nos 
direitos humanos, como os programas secretos 
de detenção, visando identificar as alegações 
de tortura ou tratamento cruel, desumano ou 
degradante dos detidos. (A)

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra 
a Tortura. (A)

Moldávia
(A/HRC/19/18)

12/out/2011

Notou com interesse a cooperação 
da Moldávia com os mecanismos 
internacionais de direitos humanos. 

Elogiou a aprovação de uma 
lei para prevenir e combater a 
violência doméstica e a estrutura 
do projeto para a reabilitação das 
vítimas. 

Referiu-se aos programas para 
integração social e participação 
política das minorias étnicas. 

Mostrou preocupação sobre os 
relatos de discriminação, incluindo 
o antissemitismo, e notou a queda 
dos índices de matrícula nas 
escolas. 

--

Continuar a reforçar os mecanismos para detecção 
e investigação de casos de violência doméstica, 
treinar agentes policiais para lidar com tais casos e 
prestar apoio jurídico e médico às vítimas. (A)

Trabalhar no sentido de resolver a apatridia e 
proteger os direitos dos apátridas. (A)

Continuar a reforçar as medidas de prevenção e 
combate à discriminação e investigar alegações de 
crimes de ódio. (GC)

Considerar a implementação de programas de 
merenda escolar, especialmente nas zonas rurais e 
áreas mais afetadas pela pobreza. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Andorra
(A/HRC/16/8)
03/nov/2010

Saudou as importantes medidas 
tomadas pelo país em seu 
compromisso com a realização 
dos direitos humanos.

Notou com interesse as medidas 
tomadas para encarar os 
desafios de direitos humanos.

Reconheceu que o país garantia 
um sistema de seguridade social 
sob o qual o sistema público 
de saúde era destinado a toda 
a população, sem distinção de 
qualquer tipo.

Afirmou, contudo, que 
havia restrições impostas a 
estrangeiros residindo no país 
em condições irregulares quanto 
ao acesso a esses serviços.

Perguntou quais eram 
os obstáculos para 
filhos de trabalhadores 
sazonais residindo 
ilegalmente no país 
em termos de acesso 
a serviços de saúde e 
educação. 

Considerar retirar a declaração feita ao ratificar 
a Convenção sobre os Direitos da Criança, e 
continuar e completar sua revisão legislativa 
para garantir total cumprimento da convenção. 
(A)

Estender um convite aberto a todos os 
procedimentos especiais do Conselho de Direitos 
Humanos. (A)

Considerar ratificar o Pacto Internacional sobre 
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; o 
Protocolo Facultativo da Convenção contra a 
Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes; a Convenção de 
1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados e seu 
Protocolo de 1967. (AP 78)

Considerar ingressar na OIT e ratificar suas 
principais convenções. (R)

Considerar tomar as medidas necessárias 
para garantir acesso a direitos humanos 
sociais fundamentais, como assistência médica 
e educação, para residentes estrangeiros, 
incluindo seus filhos, independentemente de 
seus status migratório. (R)

Austrália
(A/HRC/17/10)

27/jan/2011

Elogiou a decisão da Austrália 
de criar metas específicas para 
tratar as populações indígenas 
em piores condições de vida. 

Afirmou que os incidentes de 
crimes raciais contra imigrantes 
necessitam de maior atenção 
e que as políticas de detenção 
obrigatória dos requerentes de 
asilo e migrantes em situação 
irregular tinham sido objeto de 
críticas. Convidou a Austrália a 
analisar o efeito da legislação 
em vigor. Além disso, a detenção 
pode exacerbar a vulnerabilidade 
de indivíduos ao abuso e à 
exploração.

--

Tomar medidas regulares para evitar o discurso de 
ódio, incluindo ação legal imediata contra aqueles que 
incitem a discriminação ou a violência motivada por 
motivos raciais, étnicos ou religiosos. (A)

Garantir que nenhuma criança seja mantida em 
detenção com base em seu status migratório e que 
proteção e assistências especiais sejam fornecidas 
para crianças desacompanhadas. (A)

Considerar alternativas à detenção de imigrantes em 
situação irregular e requerentes de asilo, limitar a 
duração das detenções, garantir o acesso à assistência 
jurídica e à saúde e defender as suas obrigações sob a 
Convenção de Viena sobre Relações Consulares. (A)

Investigar alegações de tortura no contexto de medidas 
antiterroristas, dar publicidade aos resultados, levar 
os agressores à Justiça e proporcionar reparação às 
vítimas. (A)

Países da Europa Ocidental e Outros Estados
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revisão Comentários Perguntas Resumo

Espanha
(A/HRC/15/6)
05/mai/2010

Destacou, ente outras coisas, 
os desafios de desenvolvimento 
econômico e social, a luta contra 
a discriminação e a promoção 
dos direitos dos trabalhadores 
migrantes. 

Perguntou sobre (a) 
políticas relativas aos 
direitos dos migrantes 
e os esforços para 
combater o terrorismo; 
(b) medidas 
para combater a 
discriminação; (c) 
violência e tráfico 
afetando mulheres e 
crianças; (d) políticas 
e estruturas legais 
para combater a 
discriminação; e (e) 
impactos da crise 
econômica sobre os 
direitos humanos.

Implementar as metas de direitos humanos 
adotadas na resolução 9/12 do CDH. (A)

Fortalecer políticas que garantam os direitos 
humanos de trabalhadores migrantes. (A)

Fortalecer políticas que garantam a prevalência dos 
direitos humanos no combate ao terrorismo. (A)

Fortalecer a política de promoção dos direitos 
das crianças, com atenção especial ao tráfico de 
mulheres e crianças, e considerar a implementação 
das Diretrizes sobre Uso e Condições Adequadas de 
Cuidados Alternativos para Crianças, de acordo com 
a resolução 11/7 do Conselho e a resolução 64/142 
da Assembleia Geral. (A)

Estados 
Unidos

(A/HRC/16/11)
05/nov/2010

Saudou as medidas anunciadas 
pelos Estados Unidos para 
tratar das violações de direitos 
humanos cometidas sob sua 
política antiterrorista. 

Notou com preocupação o 
aumento do número de pessoas 
vivendo na pobreza.

Encorajou o país a investigar e 
tratar das situações de trabalho 
forçado de imigrantes. --

Aderir aos tratados universais fundamentais de 
direitos humanos do sistema interamericano, em 
especial o reconhecimento da jurisdição da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. (AP)

Retirar as reservas à Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes. (R)

Tomar medidas para assegurar reparação às 
vítimas de atos de tortura cometidos sob comando 
dos EUA e permitir o acesso do Comitê Internacional 
da Cruz Vermelha a centros de detenção sob 
comando do país. (AP)

Expandir sua cobertura de proteção social. (A)

Reconsiderar as restrições ao acesso de imigrantes 
sem documentos à assistência médica pública. (R)

Reconsiderar alternativas à detenção de imigrantes. 
(A)

Assegurar acesso de imigrantes à assistência 
consular. (A)

Grécia
(A/HRC/18/13)
09/mai/2011

Notou recentes reformas 
legais destinadas a eliminar 
a discriminação contra as 
mulheres e a promover a 
igualdade de gênero. 

Incentivou a Grécia a continuar 
perseguindo medidas para 
mitigar o potencial impacto 
negativo da atual situação 
financeira no gozo dos direitos 
humanos, particularmente dos 
mais vulneráveis  .

Mostrou preocupação com 
relatos de aumento de maus-
tratos pelos agentes do Estado e 
de violência baseada em raça.

--

Ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. (A)

Garantir ainda mais que os crimes de motivação 
racial sejam efetivamente processados   e punidos 
e que a investigação para avaliar a incidência da 
discriminação racial seja realizada com o objetivo 
de adotar medidas específicas para eliminar tal 
discriminação. (A)

Tomar medidas suplementares para melhorar 
o tratamento dos requerentes de asilo e para 
assegurar que os processos de deportação sejam 
realizados após o esgotamento dos recursos legais. 
(A)

Considerar a ratificação do Protocolo Facultativo à 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (A)

Considerar reconhecer casais do mesmo sexo. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Áustria
(A/HRC/17/8)
26/jan/2011

Elogiou a Áustria por colocar 
a luta contra a xenofobia 
e o racismo entre as suas 
prioridades. 

Incentivou-se pela determinação 
da Áustria em prevenir 
e investigar os casos de 
antissemitismo. 

Mostrou preocupação sobre 
a aplicação de leis anti-
discriminação e afirmou que era 
necessário mudar a mentalidade 
de alguns funcionários do Estado 
a este respeito.

--

Considerar alternativas para detenção pré-
deportação. (A)

Fornecer proteção e assistência especiais para 
crianças desacompanhadas. (A)

Coletar e gerar dados desagregados sobre as 
manifestações de racismo e discriminação, com 
vistas a avaliar a situação das minorias raciais e 
grupos étnicos na Áustria. (R)

Garantir que nenhuma criança seja mantida em 
detenção. (R)

Bélgica
(A/HRC/18/3)
02/mai/2011

Expressou preocupação com 
a persistência do discurso de 
ódio e do ressurgimento de atos 
racistas. 

Observou que as diferenças entre 
homens e mulheres persistem, 
especialmente no mercado de 
trabalho. 

Notou que a violência doméstica 
persiste e que legislação 
abrangente a este respeito ainda 
não foi adotada. 

Incentivou a Bélgica a prosseguir 
uma ação de sensibilização para 
com seu passado comum com a 
África.

--

Ratificar o Protocolo Facultativo à Convenção contra 
a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes. (A)

Ratificar o Protocolo Facultativo ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. (A)

Ratificar a Convenção Internacional para a Proteção 
de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos 
Forçados. (A)

Monitorar a incidência e combater o racismo e a 
xenofobia. (A)

Adotar uma legislação clara e abrangente sobre 
violência doméstica, em plena conformidade com 
as recomendações da Convenção sobre Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres. (R)

Dinamarca
(A/HRC/18/4)
02/mai/2011

Notou o convite permanente da 
Dinamarca aos procedimentos 
especiais e sua instituição 
nacional de direitos humanos de 
status A.

Elogiou os esforços de 
sensibilização sobre o tráfico de 
seres humanos.

Pediu que a Dinamarca resista 
aos pedidos para que se revogue 
a seção 266 (b) do Código Penal 
sobre o racismo em razão da 
liberdade de expressão. 

Notou a redução da idade 
de responsabilidade penal e 
lembrou que as disposições da 
Convenção sobre os Direitos da 
Criança devem prevalecer sobre 
o direito interno.

--

Retirar as suas reservas à Convenção sobre os 
Direitos da Criança e seus Protocolos. (R)

Ratificar a Convenção Internacional para a Proteção 
de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos 
Forçados. (A)

Monitorar a incidência e combater o racismo e a 
xenofobia. (A)

Certificar-se que residentes não dinamarqueses 
também podem desfrutar plenamente de seus 
direitos humanos básicos, dando especial atenção 
ao acesso à Justiça. (A)
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Irlanda
(A/HRC/19/9)
06/out/2011

Notou a disponibilidade de serviços 
hospitalares com financiamento 
público e elogiou a Irlanda pela 
adoção da Estratégia Nacional da 
Mulher entre 2007-2016. 

Expressou preocupação com o 
perfilamento racial por agentes da 
lei e com os períodos de detenção 
dos requerentes de asilo nos 
termos da Lei de Imigração; e no 
fato de que as pessoas detidas por 
motivos relacionados à imigração 
são presas em instalações 
comuns. 

Manifestou preocupação com a 
acessibilidade do sistema de saúde 
para migrantes, refugiados e 
requerentes de asilo.

--

Considerar adesão ao Protocolo Facultativo à 
Convenção contra a Tortura (OPCAT). (A)

Garantir o princípio da igualdade e não 
discriminação, garantindo o gozo do direito à saúde. 
(A)

Retirar suas reservas ao Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos (PIDCP). (AP)

Considerar o fortalecimento do seu Plano de Ação 
Nacional contra o Racismo. (A)

Tomar as medidas necessárias para evitar a 
detenção de requerentes de asilo e para evitar 
situações que possam equiparar a condição de 
imigrantes àquela de criminosos. (A)

Considerar a adoção de medidas destinadas a 
proibir qualquer forma de discriminação racial por 
parte da polícia e autoridades policiais. (R)

Islândia
(A/HRC/19/13)

10/out/2011

Congratulou a Islândia por 
assegurar a participação pública 
no processo de revisão de sua 
Constituição. 

Notou progressos realizados no 
domínio da igualdade de gênero.

Elogiou a recente legislação 
removendo impedimentos legais 
a casamentos de indivíduos do 
mesmo sexo. 

Elogiou o fortalecimento da 
independência do poder judicial e 
da liberdade de expressão. 

Notou que o impacto da crise 
financeira global e aumento do 
desemprego resultaram em 
desafios no sistema de bem-estar 
social. 

Em consonância com a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, pediu 
que a Islândia assegurasse que as 
crianças vítimas de prostituição 
sejam tratadas como vítimas, não 
como criminosas.

--

Ratificar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, bem como o seu protocolo 
facultativo. (A)

Ratificar a Convenção Internacional para a Proteção 
de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos 
Forçados e o Protocolo Facultativo à Convenção 
das Nações Unidas contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes e o Protocolo Facultativo ao Pacto 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. (A)

Definir tortura nos termos do artigo 1º da Convenção 
contra a Tortura. (A)

Dar maior atenção à incorporação da definição de 
discriminação contra as mulheres contida no artigo 
1º da Convenção sobre Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres em 
sua legislação nacional. (R)

Tomar medidas legislativas para assegurar que 
as crianças com mais de 14 anos de idade sejam 
efetivamente protegidas contra a exploração 
sexual. (A)

Itália
(A/HRC/14/4)
09/fev/2010

Elogiou o país pelo convite aberto 
aos procedimentos especiais.

Observou que políticas de 
migração foram objeto de críticas 
e que a Alta Comissária pediu 
ao país que cessasse a detenção 
obrigatória e a criminalização de 
imigrantes.

Convidou o país a refletir sobre 
as implicações de direitos 
humanos da legislação que 
entrou em vigor em 2009.

Pediu maiores 
detalhes a respeito das 
medidas para prevenir 
e combater discursos 
de ódio.

Tomar medidas legislativas adequadas para 
descriminalizar entrada e estadia irregulares na Itália. (A)

Tomar medidas legislativas apropriadas para excluir 
permanência em situação irregular como circunstância 
agravante para efeitos da condenação na sequência de 
uma condenação penal. (R)

Tomar medidas adequadas para dispensar oficiais 
de educação e saúde pública da obrigação de relatar 
migrantes sem documentos em busca de assistência 
médica ou serviços educacionais. (R)

Tomar medidas regulares para prevenir discursos de ódio 
e tomar medidas legais apropriadas e imediatas contra 
aqueles que incitarem discriminação ou violência motivada 
por razões raciais, étnicas ou religiosas. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

San Marino
(A/HRC/14/9)
11/fev/2010

Reconheceu o compromisso 
de San Marino para a total 
realização dos direitos humanos.

Saudou, entre outras coisas, 
a lei sobre violência contra 
mulheres e a criminalização da 
discriminação racial.

Chamou atenção para as 
observações feitas pelo Comitê 
para os Direitos da Criança 
relativas à importância de 
estabelecer dados estatísticos 
sobre abuso e negligência 
infantil.

Perguntou a respeito 
dos efeitos de certas 
disposições legais 
sobre os direitos 
de não nacionais, 
em particular com 
relação a benefícios 
sociais, dado o 
aumento do número 
de trabalhadores 
migrantes no país.

Considerar a ratificação da Convenção para Prevenção 
e Repressão do Crime de Genocídio e o Protocolo 
Facultativo do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. (AP)

Fortalecer a cooperação com os comitês de tratados 
e os procedimentos especiais do Conselho de Direitos 
Humanos. (A)

Considerar ratificar o Protocolo Facultativo da 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (R)

Considerar emendar a Declaração dos Direitos dos 
Cidadãos para incluir expressamente campos como 
raça, cor, idioma, nacionalidade e origem nacional ou 
étnica, que são atualmente submetidos ao conceito de 
“status pessoal”. (R)

Alterar sua legislação para assegurar que crianças não 
sejam discriminadas com base em sua nacionalidade. 
(R)

Suécia
(A/HRC/15/11)
07/mai/2010

Elogiou a Suécia por sua 
Lei contra Discriminação e 
por estabelecer um único 
ombudsman. 

Notou o aumento de crimes de 
ódio.

Notou que os comitês de tratados 
expressaram preocupação 
sobre a detenção de migrantes e 
requerentes de asilo. 

Perguntou se os 
crimes de ódio 
estavam sendo 
julgados.

Perguntou se a 
nova definição de 
crime de ódio estava 
sendo aplicada pelo 
Judiciário.

Coletar e gerar dados desagregados sobre reais 
manifestações de racismo e discriminação. (A)

Considerar alternativas à detenção de migrantes e 
requerentes de asilo em situação irregular, limitar 
a duração das detenções e assegurar que os detidos 
tenham acesso ao Judiciário, à assistência consular 
e a informações adequadas. (A)

Garantir a todos os migrantes em situação irregular 
acesso ao mesmo sistema de saúde, na mesma 
base das pessoas com autorização de residência. (R)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Cazaquistão
(A/HRC/14/10)

12/fev/2010

Elogiou o Cazaquistão por seu 
crescimento econômico e por ter 
reduzido significativamente sua 
taxa de pobreza. 

Notou que o país possui a maior 
taxa de alfabetismo da Ásia, que 
houve uma moratória para a pena 
capital e que a homossexualidade 
foi descriminalizada. --

Cumprir as metas voluntárias de direitos humanos 
estabelecidas pela resolução 9/12 do CDH, incluindo 
a ratificação da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 
(A)

Fortalecer medidas e aprovar uma legislação 
específica para combater discriminação e violência 
contra mulheres, em particular violência sexual e 
doméstica. (A)

Fortalecer políticas que promovam os direitos das 
crianças e a implementação das Diretrizes sobre 
Cuidados Alternativos para Crianças, de acordo com a 
resolução 11/7 do CDH e a resolução 64/142 da AG. (A)

Continuar a combater a discriminação contra pessoas 
com dependências de drogas e pessoas vivendo com 
HIV/AIDS, especialmente crianças. (A)

Países da Ásia
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revisão Comentários Perguntas Resumo

Armênia
(A/HRC/15/9)
06/mai/2010

Destacou a criação do Gabinete do 
Defensor de Direitos Humanos, a 
redução na mortalidade infantil 
e o convite aberto emitido aos 
procedimentos especiais.

Expressou preocupação sobre 
alegações de restrições à 
imprensa, uso excessivo da força 
contra manifestações pacíficas e 
obstáculos à liberdade de religião. 

Perguntou quais 
medidas específicas 
estavam sendo 
tomadas para tratar 
da violência contra 
a mulher.

Também perguntou 
a respeito dos 
efeitos da crise 
econômica e 
financeira sobre as 
políticas do país.

Considerar acelerar a ratificação da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. (A)

Considerar a elaboração de um programa nacional de 
direitos humanos e um plano de ação para fortalecer 
a capacidade do Estado em promover e proteger os 
direitos humanos, de acordo com a resolução 9/12 do 
CDH. (A)

Considerar dedicar atenção prioritária à eliminação 
de todas as formas de violência contra mulheres, 
especialmente violência doméstica, estabelecendo 
medidas abrangentes, incluindo legislação específica. 
(A)

Intensificar esforços para prevenir e combater a 
violência contra crianças, incluindo castigo corporal. (A)

Considerar acelerar a ratificação do Estatuto de Roma. 
(A)

Intensificar os esforços dirigidos para adoção 
do projeto de lei “sobre garantia de direitos e 
oportunidades iguais para homens e mulheres”. (A)

Continuar os esforços para prevenir e combater a 
exploração sexual de crianças. (A)

Cingapura
(A/HRC/18/11) 
06/mai/2011

-- --
 Brasil não se pronunciou.

Fiji
(A/HRC/14/8)
11/fev/2010

Destacou a apresentação de 
relatórios de Fiji aos comitês de 
tratado e encorajou o país a aderir 
a outros tratados do núcleo duro de 
tratados de direitos humanos. 

Lamentou o fato de que a 
democracia ainda não fora 
restaurada, notando que a situação 
levou a atos de abusos físicos e 
psicológicos contra dissidentes 
políticos e à detenção arbitrária de 
defensores de direitos humanos.

Considerou o Programa de Combate 
à Pobreza e a Estratégia Nacional de 
AIDS como indícios encorajadores da 
realização do direito à saúde.

Elogiou as campanhas do governo 
que visam combater a discriminação 
contra pessoas vivendo com HIV.

Notou a indicação do Comitê para 
Eliminação da Discriminação 
contra as Mulheres de que os níveis 
de abuso doméstico e sexual de 
meninas e mulheres continuaram 
altos, embora tenha saudado a 
adoção do plano de ação para 
mulheres.

Perguntou sobre 
as dificuldades 
enfrentadas na 
preparação do 
relatório nacional.

Perguntou sobre as 
medidas tomadas 
para implementar 
a recomendação 
do Comitê para 
Eliminação da 
Discriminação 
contra as Mulheres 
de que leis sobre 
violência doméstica 
e ofensas sexuais 
e medidas para 
a reabilitação 
das vítimas de tal 
violência devam ser 
adotadas.

Considerar favoravelmente a ratificação do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, do 
Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e da Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes. (A)

Realizar eleições livres, dada a importância da 
democracia para a total realização dos direitos 
humanos. (A)

Acabar com a pena de morte. (A)

Tomar medidas apropriadas para fornecer assistência 
legal e psicológica gratuita para vítimas de violência 
doméstica e sexual. (A)

Tomar novas medidas para prevenir e combater a 
exploração sexual de crianças. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Ilhas Marshall
(A/HRC/16/12)

05/nov/2010

Estimou os progressos 
realizados no país, apesar 
das restrições colocadas pelo 
desemprego, pela pobreza e 
pelas mudanças climáticas. 

Apreciou a possibilidade de que 
as Ilhas Salomão possam atingir 
os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio sobre o ensino 
primário universal. 

Saudou recentes medidas 
legislativas para oferecer 
proteção a refugiados. 

Notou os relatórios indicando 
que as violências domésticas 
e sexuais, contra mulheres e 
crianças, continuaram a ser 
problemas graves. 

Notou com preocupação os 
baixos limites de idade para a 
responsabilidade criminal e do 
emprego.

--

Adotar legislação e sensibilizar o público no combate 
à violência doméstica. (A)

Rever a legislação sobre a idade mínima de 
responsabilização criminal e para o emprego. (A)

Assinar e ratificar, assim que possível, o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (A)

Procurar a assistência da OIT para combater o 
trabalho infantil. (A)

Ilhas Salomão
(A/HRC/18/8)
04/mai/2011

Estimou os progressos realizados 
no país, apesar das restrições 
colocadas pelo desemprego, 
pela pobreza e pelas mudanças 
climáticas. 

Apreciou a possibilidade de que as 
Ilhas Salomão possam atingir os 
Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio sobre o ensino primário 
universal. 

Saudou recentes medidas 
legislativas para oferecer proteção 
a refugiados. 

Notou os relatórios indicando que 
as violências domésticas e sexuais, 
contra mulheres e crianças, 
continuaram a ser problemas 
graves. 

Notou com preocupação os 
baixos limites de idade para a 
responsabilidade criminal e do 
emprego.

--

Adotar legislação e sensibilizar o público no 
combate à violência doméstica. (A)

Rever a legislação sobre a idade mínima de 
responsabilização criminal e para o emprego. (A)

Assinar e ratificar, assim que possível, o Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (A)

Procurar a assistência da OIT para combater o 
trabalho infantil. (A)
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País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Irã
(A/HRC/14/12)

15/fev/2010

Reconheceu conquistas em 
educação, erradicação da pobreza 
e bem-estar.
 
Notou o convite aberto do Irã 
para procedimentos especiais e 
que isso poderia facilitar pedidos 
pendentes de visitas.

Notou que o país poderia se 
beneficiar da cooperação com a 
OIT em trabalho infantil e crianças 
de rua.

Citou discriminação contra 
mulheres, acrescentando que 
seu elevado nível de educação 
deveria ser refletido em termos 
de mercado de trabalho e vida 
política. 

Encorajou o Irã a dialogar 
domesticamente, permitindo a 
livre expressão.

Notou que a comunidade 
Baha’i deve gozar dos direitos 
estendidos a outros e que líderes 
Baha’i aprisionados devem ser 
devidamente julgados.

--

Desenvolver uma estrutura legal para proteção e 
promoção dos direitos das mulheres. (A)

Reforçar liberdade de expressão e reunião, e 
salvaguardar todos os grupos, especialmente 
jornalistas e defensores de direitos humanos. (A)

Estender os direitos garantidos na legislação iraniana 
a todos os grupos religiosos, inclusive à comunidade 
Baha’i. (AP)

Considerar uma moratória para a pena de morte com 
objetivo de aboli-la. (R)

Kiribati
(A/HRC/15/3)
03/mai/2010

-- --  Brasil não se pronunciou.

Iraque
(A/HRC/14/14)

16/fev/2010

Reconheceu as realizações do 
governo, alcançadas apesar dos 
desafios existentes.

Destacou as disposições 
constitucionais sobre direitos 
humanos, a criação de uma 
instituição nacional e a 
participação de mulheres no 
Conselho de Representantes. 

Notou que a fruição completa dos 
direitos humanos era incompatível 
com a guerra e que a situação no 
Iraque falava por si mesma. A falta 
de infraestrutura prejudicou o gozo 
dos direitos humanos.

--

Considerar a emissão de um convite aberto a todos os 
procedimentos de direitos humanos da ONU. (A)

Fortalecer políticas e medidas, incluindo leis, na área 
de violência doméstica. (A)

Realizar as próximas eleições de maneira inclusiva e 
transparente. (A)

Fortalecer políticas e buscar maior cooperação 
internacional para assegurar os direitos humanos de 
pessoas internamente deslocadas, incluindo medidas 
para seu regresso ou reinstalação. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Kuwait
(A/HRC/15/15)
12/mai/2010

Elogiou o Kuwait pelos 
compromissos voluntários 
assumidos, especialmente 
aqueles relacionados à adesão 
a instrumentos internacionais e 
à promulgação de uma lei sobre 
empregos no setor privado.

Perguntou sobre as 
medidas tomadas 
para assegurar o 
gozo completo dos 
direitos humanos 
pelos apátridas.

Também perguntou 
como a nova lei 
sobre emprego 
no setor privado 
resolveria a questão 
do sistema de 
patrocínio (Kafala) 
para trabalhadores 
migrantes.

Continuar fortalecendo políticas e medidas para 
combater discriminação e violência contra mulheres, 
considerando, em particular, uma legislação 
específica sobre violência doméstica. (A)

Considerar emitir um convite aberto a todos os 
procedimentos especiais de direitos humanos das 
Nações Unidas. (A)

Realizar, progressivamente, as metas voluntárias 
de direitos humanos, estabelecidas pela resolução 
9/12 do CDH, incluindo a ratificação do Protocolo 
Facultativo da Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres. (R)

Considerar a descriminalização de relações 
homossexuais consentidas entre adultos, com 
vistas a assegurar os direitos de privacidade e não 
discriminação. (R)

Desenvolver estruturas legais apropriadas para o 
gozo do direito ao trabalho e a condições favoráveis 
de trabalho a todos os trabalhadores migrantes, 
especialmente trabalhadores domésticos. (R)

Laos
(A/HRC/15/5)
04/mai/2010

Saudou a ratificação do Pacto 
Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos e a intenção 
de considerar a assinatura da 
Convenção contra a Tortura 
e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes.

Notou que o país adotou leis e 
políticas para igualdade de gênero.

Perguntou sobre 
os desafios 
enfrentados na 
prestação de 
serviços de saúde 
e educação a 
mulheres em áreas 
rurais.

Revisar periodicamente as reservas feitas ao Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, tal 
como recomendado pelo Comitê de Direitos Humanos 
em seu comentário geral 24. (A)

Fornecer treinamento em direitos humanos a juízes, 
policiais, guardas penitenciários e a todos os agentes 
da lei. (A)

Considerar emitir um convite aberto aos 
procedimentos especiais. (R)

Tomar medidas para garantir acesso efetivo de 
mulheres vítimas de violência baseada em gênero a 
Justiça, reparação e proteção. (A)

Aprofundar o diálogo com o ACNUR sobre a situação 
de indivíduos pertencentes à minoria Hmong que 
retornaram de outros países. (R)

Líbano
(A/HRC/16/18)

10/nov/2010

Notou que a avaliação da situação 
de direitos humanos no Líbano 
deveria levar em consideração 
a recente história de conflito 
armado, ocupação e intervenção 
estrangeira.

Reconheceu o recente progresso, 
inclusive nas áreas de direitos das 
mulheres, redução da pobreza, 
prevenção de trabalho infantil, e 
melhorias nas condições de vida 
de refugiados palestinos. 

Também reconheceu a existência 
de uma sociedade civil vibrante.

--

Desenvolver estruturas jurídicas apropriadas 
para o usufruto do direito ao trabalho e a 
condições de trabalho justas e favoráveis para 
todos os trabalhadores migrantes, especialmente 
trabalhadores domésticos. (A)

Alterar leis de status pessoal de modo a garantir os 
direitos das mulheres, especialmente em relação a 
dissolução de casamento, guarda de filhos e herança. 
(R)

Melhorar o usufruto de todos os direitos humanos 
por refugiados palestinos, garantindo-lhes um 
tratamento jurídico não inferior àquele dado a outros 
não nacionais, especialmente no tocante ao direito 
ao trabalho e à liberdade de movimento, levando em 
consideração a responsabilidade da comunidade 
internacional. (R)
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79 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nº 4 e 5 são reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna, respectivamente. Fonte: 

<http://www.pnud.org.br/odm/>. Acesso em 10 de março de 2011.

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Maldivas
(A/HRC/16/7)
03/nov/2010

Elogiou o país pela conquista dos 
Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio 4 e 5.79

Mostrou preocupação com 
discriminação e violência contra 
mulheres, impunidade à tortura, 
marginalização de pessoas com 
deficiência, falta de mecanismos 
de proteção à criança e ausência 
de liberdade de crença ou 
religião.

Perguntou quais 
medidas estavam 
sendo consideradas 
para prevenir a 
discriminação 
baseada na religião.

Considerar ratificar as principais convenções da OIT, 
a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 
1951 e seu Protocolo de 1967, e o Protocolo Adicional à 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e 
Crianças. (AP)

Empenhar mais esforços com vistas a retirar as reservas 
ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, à Convenção para 
Eliminação da Discriminação contra as Mulheres e à 
Convenção sobre os Direitos da Criança. (AP)

Continuar as reformas legislativas destinadas a garantir 
a implementação dos direitos e obrigações contidos nos 
instrumentos internacionais, como a Convenção sobre 
Eliminação de todas as formas de Discriminação contra 
as Mulheres, a Convenção sobre os Direitos da Criança e 
a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (A)

Abolir punição corporal, especialmente açoitamento 
público. (CG)

Assegurar o direito à liberdade de crença ou religião. (R)

Myanmar
(A/HRC/17/9)
27/jan/2011

Notou as eleições e o fato de 
que Myanmar está considerando 
assinar vários instrumentos de 
direitos humanos. 

Preocupa-se com as alegações 
de violência sexual envolvendo 
membros das Forças Armadas. 

Espera que Myanmar proteja 
as liberdades fundamentais, 
se envolva em um processo de 
reconciliação nacional e liberte 
prisioneiros de consciência.

--

Conduzir uma investigação, levar os perpetradores 
à Justiça e proporcionar reparação às vítimas de 
violência sexual envolvendo membros das Forças 
Armadas. (A)

Adoptar um programa de alimentação escolar e 
integrá-lo com a produção agrícola local. (A)

Aderir aos tratados de direitos humanos universais 
fundamentais. (GC)

Rever a legislação nacional que criminaliza a 
dissidência política pacífica e rever mandatos de 
detenção emitidos com base em tal legislação. (R)

Micronésia
(A/HRC/16/16)

09/nov/2010

Afirmou que um registro mais 
significativo de ratificação de 
tratados de direitos humanos 
reforçaria o compromisso do país 
com a comunidade internacional, 
com resultados positivos para sua 
população.

Comentou sobre direitos das 
mulheres, mudanças ambientais 
e direitos trabalhistas no país e 
pediu esforços contínuos na área 
de educação.

Levantou questões 
sobre áreas 
que precisam 
de assistência 
internacional e 
sobre as maiores 
dificuldades em 
harmonização do 
direito nacional com 
os instrumentos 
internacionais. 

Considerar ratificar as principais convenções da OIT, 
a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 
1951 e seu Protocolo de 1967, e o Protocolo Adicional 
à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em 
especial Mulheres e Crianças. (AP)

Empenhar mais esforços com vistas a retirar as 
reservas ao Pacto de Direitos Civis e Políticos, à 
Convenção para Eliminação da Discriminação contra 
as Mulheres e à Convenção sobre os Direitos da 
Criança. (AP)

Continuar as reformas legislativas destinadas a 
garantir a implementação dos direitos e obrigações 
contidos nos instrumentos internacionais, como a 
Convenção sobre Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra as Mulheres, a Convenção sobre 
os Direitos da Criança e a Convenção contra a Tortura 
e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes. (A)

Abolir punição corporal, especialmente açoitamento 
público. (CG)

Assegurar o direito à liberdade de crença ou religião. (R)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Mongólia
(A/HRC/16/5)
02/nov/2010

Elogiou a Mongólia por seu 
compromisso com os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio, 
com foco especial na igualdade de 
gênero.

Afirmou que os altos níveis 
de pobreza e desemprego e o 
crescente número de pessoas sem 
teto e de crianças trabalhando 
continuam sendo desafios-chave 
enfrentados pelo governo.

Referiu-se à documentação da 
RPU, com relação à existência 
de práticas discriminatórias 
contra mulheres e preocupações 
a respeito do uso de castigos 
corporais em crianças.

--

Ratificar o Segundo Protocolo Facultativo do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. (A)

Adotar legislação para prevenir e acabar com todas 
as formas de castigo corporal, de acordo com a 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. (A)

Tomar medidas para garantir acesso efetivo de 
mulheres vítimas de violência de gênero à Justiça, 
compensação e proteção. (A)

Buscar assistência internacional para combater o 
trabalho infantil, por exemplo, através da OIT. (A)

Considerar aceitar mecanismos de queixas 
individuais, como aqueles previstos na Convenção 
Internacional sobre Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial, Convenção contra a Tortura 
e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes, Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos e Convenção sobre Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres. (P)

Nauru
(A/HRC/17/3)

24/01/2011

Ficou contente ao saber das 
medidas destinadas à revisão 
da Constituição, com impacto 
positivo em áreas como direito 
das mulheres e os direitos das 
crianças, o direito à vida, os 
direitos econômicos e sociais, 
liberdade de informação e 
participação política. 

Lamentou que, apesar de 
todos os esforços, a revisão 
não havia sido aprovada por 
referendo e advertiu que a 
persistência do impasse político 
pode prejudicar a promoção e a 
proteção dos direitos e liberdades 
fundamentais. 

Elogiou Nauru pela revisão do 
Código Penal, que, entre outras 
coisas, iria descriminalizar as 
relações sexuais consentidas 
entre adultos do mesmo sexo. 

Reconheceu passos positivos no 
que diz respeito aos direitos das 
mulheres, mas observou com 
preocupação a alta incidência 
desse tipo de violência, em 
particular a violência doméstica.

--

Considerar a ratificação dos seguintes instrumentos 
internacionais: a Convenção Internacional sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Racial (CERD), PIDESC, a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CDPD) e o seu protocolo 
e as convenções fundamentais da OIT. (P)

Considerar a ratificação dos seguintes instrumentos 
internacionais: PIDCP, a Convenção sobre Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres (CEDAW) e seus protocolos, a Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu protocolo, 
a Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, e seu Protocolo de 1967. (A)

Continuar os seus esforços com vistas à aprovação do 
pacote de reforma constitucional. (A)

Continuar os seus esforços no sentido de promover e 
proteger os direitos das crianças. (A)

Tomar medidas suplementares para prevenir e 
combater a violência contra as mulheres e considerar 
a promulgação de uma lei específica. (A)
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País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Nepal 
(A/HRC/17/5)
25/jan/2011

Apreciou a consideração do Nepal 
a um projeto de lei que criminalize 
a tortura.

Perguntou sobre os 
resultados práticos 
das políticas de 
combate ao tráfico.

Perguntou sobre 
a instituição 
encarregada 
de investigar 
denúncias e 
prestar assistência 
às vítimas sob a 
Lei de Violência 
Doméstica.

Expandir seus programas de alimentação escolar e 
utilizar os alimentos de origem local. (A)

Tomar medidas para garantir o efetivo acesso à 
Justiça e proteção às mulheres vítimas de violência 
baseada no gênero. (A)

Reforçar a sua cooperação com os procedimentos 
especiais de direitos humanos e considerar a emissão 
de um convite aberto. (GC)

Assegurar que todos os atos de tortura sejam 
considerados delitos em sua legislação penal, e 
considerar a adesão ao Protocolo Facultativo à 
Convenção contra a Tortura. (R)

Omã
(A/HRC/17/7)
26/jan/2011

Saudou as melhorias nas taxas de 
mortalidade, expectativa de vida e 
alfabetização. 

Elogiou Omã por seus substanciais 
compromissos voluntários, incluindo 
aqueles que dizem respeito à adesão 
aos instrumentos internacionais e à 
retirada de reservas. 

Notou que a situação enfrentada 
pelos trabalhadores migrantes 
ainda é preocupante. O sistema de 
patrocínio fez deles vulneráveis   a 
abusos e maus-tratos, incluindo o 
tráfico. Os trabalhadores domésticos 
são particularmente vulneráveis  . 

A situação das mulheres ainda 
requer melhorias, especialmente 
nas regras sobre casamento, 
divórcio e guarda dos filhos. Crianças 
nascidas fora do casamento ainda 
enfrentam sérias vulnerabilidades.

--

Continuar a adotar políticas e legislação para 
combater a discriminação e a violência contra as 
mulheres, principalmente doméstica e sexual. (A)

Aprimorar a liberdade de expressão, associação e 
reunião. (A)

Considerar adesão aos demais instrumentos 
internacionais de direitos humanos centrais e a 
retirada de reservas existentes na Convenção sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra as Mulheres e Convenção sobre os Direitos da 
Criança. (P)

Considerar a emissão de um convite aberto a todos os 
detentores de mandatos de procedimentos especiais. 
(P)

Assegurar o gozo do direito ao trabalho e às 
condições justas e favoráveis   de trabalho a todos 
os trabalhadores migrantes, especialmente dos 
trabalhadores domésticos. (P)

Palau
(A/HRC/18/5)
03/mai/2011

Elogiou Palau pela realização de 
eleições livres e democráticas e por 
ter um sistema judicial independente 
e funcional.

Elogiou Palau por votar a favor 
da aprovação da resolução da 
Assembleia Geral 62/149, a respeito 
de uma moratória sobre a pena de 
morte. 

Notou o Plano Nacional de Ação para 
as Crianças. 

Saudou o anúncio da adoção de uma 
Lei de Violência Doméstica. 

Preocupou-se com os relatórios 
sobre punições corporais, a situação 
das crianças que vivem e trabalham 
nas ruas, a baixa idade legal para 
a responsabilidade criminal e 
a situação dos trabalhadores 
migrantes.

--

Estabelecer políticas, programas e serviços para 
proporcionar às crianças maior proteção e cuidado. 
(A)

Sensibilizar o público e adotar legislação para 
combater a violência doméstica. (A)

Adotar legislação para sensibilizar a opinião pública 
para proibir e eliminar todas as formas de punição 
corporal. (A)

Assinar e ratificar o mais rápido possível todos os 
instrumentos internacionais fundamentais de direitos 
humanos e os seus respectivos protocolos. (P)

Rever a legislação sobre a idade mínima para 
responsabilização criminal. (A)

Procurar a assistência da OIT para combater o 
trabalho infantil. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Papua Nova 
Guiné

(A/HRC/18/18)
11/mai/2011

Lamentou que o relatório nacional 
de Papua Nova Guiné tenha sido 
apresentado tardiamente. 

Elogiou a revisão da legislação 
penal sobre o estupro e para 
maior proteção às mulheres. 

Salientou a necessidade de mais 
esforços para combater o abuso 
e a discriminação contra as 
mulheres. 

Reconheceu as iniciativas do país 
para uma política nacional de 
educação.

Expressou preocupação com a 
violência contra crianças e com a 
prostituição infantil.

Pediu que fossem 
fornecidas 
informações sobre 
as dificuldades 
encontradas na 
preparação do 
relatório nacional 
de Papua Nova 
Guiné.

Desenvolver e implementar políticas e legislação que 
visem a igualdade de gênero e o empoderamento das 
mulheres, incluindo a luta contra todas as formas de 
violência relacionada ao gênero. (A)

Aumentar os esforços para assegurar o registro de 
todas as crianças no nascimento. (A)

Considerar a ratificação da Convenção contra a 
Tortura e seu Protocolo Facultativo, e da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (A)

Adotar novas medidas para garantir a educação 
primária universal gratuita. (A)

Quirguistão
(A/HRC/15/2)
03/mai/2010

Acredita que a Revisão Periódica 
Universal pode contribuir com 
os esforços para alcançar a 
democratização, fortalecer o 
Judiciário, reduzir a pobreza, 
buscar desenvolvimento 
sustentável e garantir liberdade 
de expressão.

Destacou a abolição da pena de 
morte.

Perguntou 
a respeito 
das medidas 
tomadas para 
proteger crianças 
e mulheres, 
combater 
discriminação 
e deficiências 
relacionadas 
a direitos 
econômicos, sociais 
e culturais.

Fortalecer sua política para a total garantia dos direitos 
das crianças, com atenção para a implementação das 
Diretrizes sobre Cuidados Alternativos para Crianças, de 
acordo com a resolução 11/7 do CDH e a resolução 64/142 
da AG. (A)

Considerar a ratificação da Convenção Internacional 
para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 
Desaparecimentos Forçados, da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, e do Estatuto e Roma; e cumprir as Metas 
Voluntárias de Direitos Humanos estabelecidas na 
resolução 9/12 do CDH. (AP 80 )

Considerar a emissão de um convite aberto aos 
procedimentos especiais de direitos humanos da ONU. (P)

Samoa
(A/HRC/18/14)
09/mai/2011

Elogiou Samoa pela abolição da 
pena de morte e pela prioridade 
dada à educação e à saúde. 

Mostrou preocupação com a 
questão da igualdade de gênero, 
incluindo a falta de legislação 
adequada sobre a discriminação 
contra as mulheres.

Mostrou preocupação com 
as restrições à liberdade de 
expressão e de reunião; com 
o uso generalizado de punição 
corporal contra crianças e com 
as limitações na promoção 
dos direitos das pessoas com 
deficiência.

Perguntou sobre 
a intenção de 
ratificar o Pacto 
Internacional 
sobre Direitos 
Econômicos, Sociais 
e Culturais; a 
Convenção contra 
a Tortura e Outros 
Tratamentos ou 
Punições Cruéis, 
Desumanos ou 
Degradantes; e a 
Convenção sobre 
os Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência. 

Perguntou sobre 
medidas para 
prevenir a violência 
contra mulheres e 
crianças, incluindo a 
violência doméstica 
e o tráfico de seres 
humanos.

Considerar a ratificação o mais rápido possível de 
instrumentos internacionais fundamentais de direitos 
humanos e seus protocolos facultativos para o qual 
Samoa, que ainda não é Estado parte. (A)

Considerar estender um convite aberto aos 
procedimentos especiais das Nações Unidas. (A)

Considerar o estabelecimento de um órgão 
independente para a promoção e monitoramento da 
Convenção sobre os Direitos da Criança. (A)

Tomar medidas adequadas para promover a igualdade 
de gênero um componente explícito do seu plano 
de desenvolvimento nacional e políticas; e incluir na 
sua Constituição ou outras legislações domésticas 
apropriadas uma definição de discriminação contra as 
mulheres. (A)
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País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Síria
(A/HRC/18/11)

07/out/2011

Mostrou sérias preocupações com 
a situação dos direitos humanos 
na Síria. 

Condenou os atos de violência 
perpetrados por todos os lados.

Afirmou que a resposta violenta a 
protestos pacíficos era inaceitável. 

Apreciou os esforços para garantir 
a segurança alimentar, melhorar 
os indicadores de saúde e para 
abordar as questões de proteção 
de refugiados levantadas pelo 
Escritório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os 
Refugiados.

--

Respeitar plenamente a liberdade de expressão e de 
associação, e permitir atividades amplas à mídia. (A)

Rever a sua Lei de Status Pessoal para garantir que 
mulheres e homens tenham direitos iguais. (A)

Adotar uma definição de tortura, em conformidade 
com a Convenção contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes. (P)

Cooperar com a Comissão de Inquérito criada pelo 
Conselho de Direitos Humanos. (P)

Ratificar o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional. (R)

Formular um convite aberto e cooperar com os 
detentores de mandatos dos procedimentos especiais.
(R)

Tailândia
(A/HRC/19/8)
05/out/2011

Notou as medidas tomadas para 
combater a violência contra 
as mulheres e que a questão 
permanece um desafio. 

Reconheceu as conquistas 
socioeconômicas da Tailândia, 
ainda que salientando crescentes 
desigualdades. 

Elogiou o esquema de assistência 
médica universal da Tailândia e 
perguntou sobre o acesso à saúde 
pública para estrangeiros. 

Manteve preocupação com as 
restrições à liberdade de opinião 
e expressão por meio do Decreto 
de Emergência, da lei Lesa-
majestade e da Lei de Crimes de 
Computadores.

--

Agilizar a elaboração e a aprovação do projeto de lei de 
igualdade de gênero. (A)

Considerar aumentar (de 7 anos) a idade mínima para 
criminalização penal
. (A)

Tomar medidas com vistas à prevenção e ao combate 
da prisão arbitrária, violência, abuso e exploração dos 
migrantes. (A)

Considerar a ratificação das convenções sobre os 
refugiados e apátridas, o Protocolo Facultativo à 
Convenção contra a Tortura e o Estatuto de Roma. (GC)

Considerar revisar as leis de segurança para garantir 
a sua conformidade com as normas internacionais de 
direitos humanos. (R)

Considerar a abolição da pena de morte. (R)

Considerar a revoga das leis penais em favor de leis civis 
apropriadas em relação à liberdade de expressão, de 
acordo com normas internacionais de direitos humanos 
(R)

Abster-se da prática de refoulement aos requerentes de 
asilo. (A)

País sob 
revisão Comentários Perguntas Resumo

Turquia
(A/HRC/15/13)
10/mai/2010

Elogiou a abolição da pena de 
morte e destacou o declínio 
notável do trabalho infantil.

Expressou preocupações sobre 
hostilidades persistentes em 
relação a minorias étnicas e 
religiosas e sobre violência contra 
mulheres.

Perguntou se a 
Turquia poderia 
revisar sua 
legislação para 
considerar motivos 
racistas como um 
fator agravante e 
perguntou quais 
foram os crimes 
cometidos por meio 
da imprensa. 

Considerar a ratificação do Protocolo Facultativo da 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e do Estatuto 
de Roma do Tribunal Penal Internacional. (A)

Continuar os esforços para adotar uma legislação 
antidiscriminação abrangente como parte de suas 
reformas atuais de direitos humanos. (A)

Considerar retirar as reservas aos instrumentos 
internacionais centrais de direitos humanos, 
especialmente o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial e 
a Convenção sobre os Direitos da Criança. (R)

Considerar remover limitações geográficas à Convenção 
Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. (R)

Tajiquistão
(A/HRC/18/4)
03/out/2011

Reconheceu os esforços do 
Tajiquistão para reduzir a 
pobreza, mas notou que há falta 
de financiamento para educação, 
saúde e bem-estar social.

Congratulou o país pela moratória 
sobre a pena de morte.

Observou positivamente a 
educação secundária pública 
e gratuita, mas observou um 
declínio na matrícula de meninas 
nas escolas.

Reconheceu os passos tomados na 
questão da igualdade de gênero, 
mas observou que as tradições 
patriarcais e os estereótipos 
eram uma fonte estrutural de 
discriminação.

--

Considerar a emissão de um convite aberto aos 
procedimentos especiais. (A)

Realizar medidas legislativas e políticas destinadas 
a assegurar a igualdade de gênero e combater a 
violência contra mulheres e meninas. (A)

Reforçar as medidas para combater e prevenir a 
tortura e outros tratamentos cruéis e degradantes. (A)

Considerar promulgar a proibição legal ao uso de 
punição corporal. (GC)

Considerar aderir à Convenção sobre Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres, ao Protocolo contra Tortura e à Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. (P)

Timor Leste
(A/HRC/19/17)

12/out/2011

Notou que sua relação com Timor-
Leste é baseada na amizade e na 
herança comum. 

Notou que a Constituição do país é 
baseada no Estado de Direito e prevê 
proteção aos direitos humanos, 
e também que o Timor-Leste faz 
parte da maioria dos instrumentos 
de direitos humanos centrais e que 
o país possui uma Instituição de 
Direitos Humanos de status A.

Lembrou que o Brasil apoiou 
seus esforços para reconstruir as 
instituições do país, com destaque 
para educação, agricultura e no 
setor da Justiça. 

Notou desafios na matrícula escolar 
das crianças e violência baseada no 
gênero. 

Destacou iniciativas de alimentação 
escolar e a política de tolerância zero 
para os maus-tratos nas escolas.

--

Adotar uma legislação específica para proibir 
explicitamente todas as formas de castigos corporais. 
(A)

Aumentar seus esforços para promover o registro 
civil da população timorense, particularmente das 
crianças. (A)

Organizar campanhas destinadas a promover a 
igualdade de gênero e para reforçar os mecanismos 
existentes para combater e punir os autores de 
violência contra as mulheres. (GC)

Procurar obter a cooperação de agências da ONU, 
como OIT, para combater o trabalho infantil. (GC)

Formular um convite aberto para os detentores de 
mandatos de procedimentos especiais do CDH. (R)

80 O Quirguistão, em seu pronunciamento durante a adoção do relatório no CDH, aceitou recomendações a respeito da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os 

Desaparecimentos Forçados. No entanto, não comentou a respeito do Estatuto de Roma, e fez um comentário geral a respeito das Metas Voluntárias 

de Direitos Humanos. Assim, de acordo com a metodologia utilizada, essa recomendação foi parcialmente aceita.
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Capítulo4

O Sistema Convencional de Direitos Humanos da ONU é formado por comitês criados 

a fim de 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. Em 2010, com o depósito da vigésima ratificação da Convenção 

Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, 

feito pelo Paraguai, foi criado o último comitê do núcleo duro e a convenção entrou em 

vigor. Assim, existem os seguintes comitês: (a) Comitê de Direitos Humanos; 81 (b) Comitê 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; (c) Comitê para Eliminação da Discriminação 

Racial; (d) Comitê para 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; e (i) 

Comitê para Desaparecimentos Forçados.

Todos os Comitês recebem e examinam periodicamente relatórios apresentados pelos 

Estados-Partes da respectiva convenção, pacto ou tratado, e fazem recomendações 

para que esses países implementem suas obrigações. Alguns comitês podem também 

desempenhar funções adicionais, como, por exemplo, 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 RATIFICAÇÃO RESERVAS OU DECLARAÇÕES SOBRE                                                                                      

ARTIGOS FACULTATIVOS
PROTOCOLOS FACULTATIVOS E                               

RATIFICAÇÃO PELO BRASIL
POSSIBILIDADE DE ENVIO DE PETIÇÕES INDIVIDUAIS RELATIVAS A 

VIOLAÇÕES COMETIDAS NO BRASIL 82 2

Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos (1966)

Comitê de Direitos 
Humanos

24/01/1992

Adesão 83
Nenhuma

Em 25 de setembro de 2009, o Brasil aderiu aos dois 
protocolos facultativos desse pacto: (1) Petições 
Individuais (1966) e (2) Abolição da Pena de Morte (1989). 

SIM. O Comitê aceita petições individuais relativas a Estados-Partes 
do protocolo facultativo ao Pacto, o qual prevê essa competência. 
Apenas a decisão final sobre uma queixa torna-se documento 
público. 

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 ratificou o Protocolo 
Facultativo sobre Petições Individuais, aberto para 
assinaturas desde setembro de 2009.

NÃO. O Protocolo Facultativo que dispõe sobre a possibilidade de o 
Comitê aceitar e examinar petições individuais não foi assinado ou 
ratificado pelo Brasil e tampouco se encontra em vigor, por ainda 
não ter alçando o número mínimo de depósitos de ratificações. 

Convenção Internacional sobre 
Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação contra as 
Mulheres (1979)

Comitê para 
Eliminação da 

Discriminação contra 
as Mulheres

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 o Protocolo Facultativo sobre Petições 
Individuais (1999) em 28 de junho de 2002.

SIM. O Comitê pode considerar as petições individuais relativas a 
Estados-Partes do Protocolo Facultativo à Convenção Internacional 
sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as 
Mulheres. É o caso do Brasil.

Convenção Internacional sobre 
Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial (1966)

Comitê para 
Eliminação da 

Discriminação Racial
27/03/1968

Em 17 de junho de 2002, o Brasil reconheceu 
a competência do Comitê para receber e 

examinar queixas de violações de direitos 
humanos, conforme previsto nos termos do Art. 

14 da Convenção.

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, reconhecendo essa competência do Comitê. É o caso 
do Brasil.

Convenção sobre os Direitos da 
Criança (1989)

Comitê para os 
Direitos das Crianças 24/09/1990 -

Em 27 de janeiro de 2004, o Brasil ratificou os dois protocolos 
facultativos dessa Convenção: (1) Envolvimento de crianças 
em conflitos armados (2000) e (2) Venda de crianças, 
prostituição infantil e pornografia infantil (2000). 

Em 28 de fevereiro de 2012 o Brasil assinou o terceiro 
protocolo facultativo da Convenção, aprovado em dezembro de 
2011, que estabeleceu um procedimento de comunicações.

NÃO. Embora o Protocolo aprovado em 2011 preveja a possibilidade 
de petições individuais, até maio de 2012 ele possuía apenas 21 
assinaturas e não havia, portanto, entrado em vigor. Até lá, o Comitê 
não possui mandato para aceitar e examinar petições individuais.

Convenção contra a Tortura 
e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes (1984)

Comitê para Abolição 
da Tortura 28/09/1989

Em 26 de junho de 2006, o Brasil reconheceu a 
competência do Comitê em relação aos Artigos 21 
e 22 da Convenção, os quais asseguram ao órgão 
o direito de considerar denúncias de indivíduos 

sob a jurisdição do país que assinou a Convenção 
e de entre os Estados-Partes.

O Brasil ratificou, em 12 de janeiro de 2007, o protocolo 
facultativo (2002), que cria o Subcomitê de Prevenção 
à Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes e permite inspeções em 
locais de detenção dos Estados-Partes. 

SIM. O Comitê pode considerar petições individuais relativas a Estados 
que tenham feito a declaração necessária, nos termos do artigo 22 da 
Convenção, reconhecendo tal competência. É o caso do Brasil. 

Convenção Internacional sobre a 
Proteção dos Direitos de todos os 
Trabalhadores Migrantes e suas 

Famílias (1990)

Comitê para a 
Proteção dos 

Direitos de todos 
os Trabalhadores 
Migrantes e suas 

Famílias 

Não ratificou - Não possui protocolo facultativo.

NÃO. Embora exista o mecanismo, o Brasil ainda não ratificou a 
Convenção e, portanto, casos de violações no Brasil não podem ser 
enviados ao Comitê. Além disso, caso o Brasil ratifique a Convenção, 
para que seja possível enviar petições individuais, o país não pode 
fazer reservas ao artigo 77.

Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (2006)

 
Comitê para os 

Direitos das Pessoas 
com Deficiência

01/08/2008 Nenhuma O Brasil ratificou o Protocolo Facultativo sobre Petições 
Individuais (2006) em 1º de agosto de 2008.

SIM. O Protocolo Facultativo de 2006 confere ao Comitê a 
competência para investigar petições individuais referentes a 
supostas violações da Convenção pelos Estados-Membros que 
ratificaram tal protocolo. É o caso do Brasil.

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

Forçados (2006)

Comitê para 
Desaparecimentos 

Forçados
29/11/2010 Nenhuma Não possui protocolo facultativo.

NÃO. Embora a Convenção preveja o envio de petições individuais, é 
necessário que o Estado-Parte faça uma declaração, nos termos do 
artigo 31, reconhecendo a competência do Comitê para aceitar tais 
queixas. O Brasil todavia não fez essa declaração.

81 Relativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

82 Alguns Comitês de Tratados recebem petições individuais, que podem ser enviadas por organizações não governamentais e pelas próprias vítimas. 

Para saber mais, veja Working with the United Nations Human Rights Programme: a Handbook for Civil Society, disponível em <http://www.ohchr.

org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.asp>. Acesso em 28 de fevereiro de 2011.

83 Alguns Comitês de Tratados recebem petições individuais, que podem ser enviadas por organizações não governamentais e pelas próprias vítimas. 

Para saber mais, veja Working with the United Nations Human Rights Programme: a Handbook for Civil Society, disponível em <http://www.ohchr.

org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.asp>. Acesso em 28 de fevereiro de 2011.
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4.2 Envio de relatórios pelo Brasil aos Comitês de Tratados 

A tabela a seguir apresenta o status de envio, por parte do Brasil, dos relatórios devidos aos Comitês de Tratados. As 

informações foram atualizadas até a conclusão desta edição.

COMITÊ TÍTULO DO 
RELATÓRIO CÓDIGO DEVIDO 

PARA DATA DE ENVIO RELATÓRIOS 
ATRASADOS11

PRÓXIMO 
RELATÓRIO 

DEVIDO

 
Comitê de Direitos 

Humanos

Relatório 
Inicial CCPR/C/81/Add.6 23/4/1993

1994   
(considerado pelo 
Comitê em 1996)

3º 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)

-

3º Relatório 
Periódico

(devido para 
30/06/2014)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)

- -6° Relatório 
Periódico CEDAW/C/BRA/6  2/3/2005   

29/8/2005  
(considerado pelo 
Comitê em 2007)

7º Relatório 
Periódico CEDAW/C/BRA/7 02/03/2009   

11/08/2010 (será 
considerado pelo 

Comitê na primeira 
sessão de 2012)

 
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)

21º Relatório 
Periódico

(devido para 
janeiro/2010)

    8º 
Relatório 
Periódico

(devido para 
01/02/2016)

 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 TÍTULO DO 
RELATÓRIO CÓDIGO DEVIDO 

PARA DATA DE ENVIO RELATÓRIOS 
ATRASADOS11

PRÓXIMO 
RELATÓRIO 

DEVIDO

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)

-

Comitê para 
Abolição da 

Tortura

Relatório 
Inicial CAT/C/9/Add.16 27/10/1990

2000  
 (considerado pelo 
Comitê em 2001)

2º e 4º 
Relatórios 
Periódicos

(devidos para 
27/10/2002)

-

3º e 5º 
Relatórios 
Periódicos

(devidos para 
27/10/2006)

6º Relatório 
Periódico

(devido para 
outubro de 

2010)

Comitê para 
os Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência

Relatório 
inicial - 31/08/2010 Entregue em 2012

Relatório 
Inicial

(devido para 
31/08/2010)

-

Comitê para 
os Direitos dos 
Trabalhadores 

Migrantes

O Brasil ainda não é signatário da Convenção que criou este Comitê

Comitê para 
Desaparecimentos 

Forçados
O Brasil ratificou esta Convenção em 2010. 1º Relatório Periódico

Fonte: ONU 84
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4.3 Passagem do Brasil pelos 
Comitês de Tratados 

Em 2010, o Brasil não passou por nenhum dos 

Comitês de Tratados. No entanto, o país entregou seu 

7º Relatório Nacional85 ao Comitê para Eliminação da 

Discriminação contra as Mulheres, e sua passagem 

pelo Comitê ocorreu entre fevereiro e março de 2012 e 

será abordada pela próxima edição deste Anuário. Em 

2011, o país não entregou nenhum relatório nacional 

e também não passou por nenhum dos Comitês de 

Tratado. No entanto, em 2011 o país foi visitado pelo 

Subcomitê da ONU de Prevenção da Tortura.

Visita do Subcomitê de Prevenção da Tortura ao Brasil 

Entre 19 e 30 de setembro de 2011, membros do Subcomitê 

de Prevenção da Tortura (SPT) da ONU estiveram no 

Brasil para realizar uma visita e monitorar a situação de 

tortura, maus-tratos e outros tratamentos degradantes em 

unidades de privação de liberdade no país. 

Durante a visita, a delegação do SPT se reuniu com 

diversas autoridades nacionais, além de representantes 

da sociedade civil, e conduziu visitas em diversas 

unidades de privação de liberdade, incluindo delegacias, 

presídios, centros de detenção juvenil e instituições 

psiquiátricas nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Rio de 

Janeiro e São Paulo. Ao fim da visita, o chefe da delegação 

declarou esperar “que a nossa visita ao Brasil contribua 

com os esforços em curso do governo brasileiro e outras 

partes interessadas para garantir que as pessoas privadas 

de liberdade no Brasil não sejam postas em risco de 

tortura ou maus-tratos”. Os resultados da visita e as 

recomendações contidas no relatório final serão objeto 

da próxima edição deste Anuário.

4.4 Comunicações sobre casos e 
situações enviadas ao Brasil 

Comunicados Individuais

Alguns comitês dos quais o Estado brasileiro faz parte 

recebem denúncias individuais. São eles: Comitê para 

Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, 

Comitê para Abolição da Tortura, Comitê para os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, Comitê para 

Eliminação da Discriminação Racial e Comitê de 

Direitos Humanos. No caso do primeiro, o Brasil possui 

um living case – ou seja, um caso que está sendo 

examinado pelo Comitê e que, portanto, ainda não é 

público. Nos demais Comitês, não foram publicadas, 

em 2010 ou 2011, informações a respeito de queixas 

individuais envolvendo o país. 

Alerta Preventivo (Early-Warning) e Procedimento Urgente

O Comitê para Eliminação da Discriminação Racial possui 

dois procedimentos de ação preventiva. O primeiro é 

o Early-Warning, que consiste em um sistema de alerta 

rápido destinado a prevenir o agravamento de situações 

problemáticas em conflitos. O segundo, chamado 

Procedimento Urgente, é utilizado para responder a 

problemas que exijam atenção imediata, de modo a evitar 

ou limitar a escalada de graves violações à Convenção. Em 

2010, o Brasil recebeu apenas uma carta em 31 de maio, a 

qual já foi abordada na edição anterior deste anuário,86 sobre 

a situação de violência contra povos indígenas na reserva 

Raposa Serra do Sol, em Roraima. Após receber informações 

do Estado Brasileiro sobre o caso em agosto de 2010, o 

Comitê decidiu removê-lo do seu procedimento de early 

warning e do procedimento urgente, e solicitou ao país que 

inclua nos seus próximos relatórios periódicos informações 

sobre as investigações e sobre o possível desfecho do caso. A 

decisão foi informada ao governo brasileiro por meio de uma 

carta enviada em 11 de março de 2011.87

84 Disponível em <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx>. Acesso em 28 de fevereiro de 2011.

85 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. Comitê para Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Consideration of reports submitted 

by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Seventh periodic reports 

of States parties, Brazil, 31 ago 2010, CEDAW/C/BRA/7. Disponível em <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/448/40/PDF/G1044840.

pdf?OpenElement>. Acesso em 25 de abril de 2011.

86 Disponível em <http://www.conectas.org/anuario2008_2009/>. Acesso em 14 de março de 2011.

87 A carta oficial enviada pelo CERD ao governo brasileiro está disponível no site do Comitê: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/

Brazil_11March2011.pdf>. Acesso em 17 de maio de 2012.



Realização:

Apoio:

Apoio Institucional:

Conectas Direitos Humanos

Tel./ Fax: (5511) 3884-7440 

www.conectas.org

www.conectasur.org


