
 

 

BRASIL NA REVISÃO PERIÓDICA UNIVERSAL DA ONU 
 
O Brasil terá novamente sua situação de direitos humanos avaliada pelo Mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A 
sociedade civil desempenha um importante papel neste processo. Apesar da passagem do país pelo crivo do mecanismo ser em junho de 2012, o prazo para envio de 
contribuições da sociedade civil à ONU já começou e será concluído em novembro de 2011. É muito importante que organizações brasileiras se mobilizem e se engajem 
neste processo! 
 
1. O que é a Revisão Periódica Universal? 

A Revisão Periódica Universal (RPU) é o mecanismo mais inovador do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH). Este mecanismo determina que 
todos os 193 Estados-membros da ONU sejam submetidos periodicamente a uma revisão de sua situação de direitos humanos a cada quatro anos e meio. De acordo 
com a Resolução 60/251 (2006) da Assembleia Geral e a Resolução 5/1 (2007) do Conselho de Direitos Humanos, esta revisão visa avaliar o cumprimento por parte dos 
Estados das obrigações e compromissos internacionais assumidos em matéria de direitos humanos.  

 
A RPU é um exercício entre pares, ou seja, são os Estados que fazem perguntas e recomendações ao país que está sendo revisado durante sessão denominada “Diálogo 
Interativo” em Genebra (isso não significa que as ONGs não participem e influenciem!).  
 
São 3 os documentos base da RPU: relatório oficial enviado pelo Estado sob revisão (EsR), relatório com informações dos órgãos e mecanismos da ONU sobre o EsR e 
uma compilação preparada pela ONU a partir das contribuições enviadas pela sociedade civil. 
 
Fases da RPU: 

1) Fase 1 – Elaboração dos 3 relatórios a serem considerados durante a revisão; 
2) Fase 2 – Diálogo Interativo: sessão realizada em Genebra, onde são considerados os relatórios elaborados na fase 1 – sendo que o EsR apresenta 
oralmente seu relatório, responde a perguntas e recebe recomendações dos Estados membros e observadores do CDH; 
3) Fase 3 – Adoção do relatório final contendo recomendações a serem implementadas pelo EsR; e 
4) Fase 4 – Implementação das recomendações e preparação para a próxima revisão. – O Brasil se encontra nesta fase 
 

A partir da Resolução 16/21 (2011) o segundo ciclo e os subsequentes passarão a focar na implementação das recomendações aceitas e o desenvolvimento da 
situação dos direitos humanos no país revisado. O texto integral da resolução pode ser encontrado aqui (em inglês). Assim, as Diretrizes Gerais (adotadas pela 
decisão 6/102) para a elaboração dos relatórios que dão base à revisão foram ligeiramente modificadas para adequar-se à nova modalidade da RPU. O texto integral da 
decisão que prevê as novas diretrizes poder ser encontrado aqui (em inglês). 
 
A sociedade civil desempenha papel crucial para que a RPU e o CDH tenham êxito. Um dos grandes desafios para as ONGs, pela lógica deste novo ciclo será evitar que 
o foco da revisão recaia somente nas recomendações aceitas pelos Estados, garantindo principalmente a prestação de contas sobre as recomendações não aceitas e 
outros temas que não entraram na primeira revisão.  
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2. O Brasil na RPU em 2008 (1º ciclo) 

 
Em sua primeira passagem na RPU, em 2008, o Brasil recebeu 15 
recomendações de diversos países e aceitou todas.  
 

1) Ampliar e disseminar a experiência de biocombustíveis e sua relação com a 

preservação do direito à alimentação (Argélia) 

2) Resolver a questão do abuso de poder e uso excessivo da força. (Gana) 

3) Continuar o empenho no Programa de Reforma Agrária (Gana) 

4) Desenvolver em ritmo mais acelerado a Reforma Agrária pela 

implementação de políticas orientadas para a melhoria das condições de 

vida de afrodescendentes, indígenas e outras minorias. (Nigéria) 

5) Ampliar o acesso à justiça bem como melhorar o sistema judicial, desafio 
enfrentado por diversos países da região. (México) 

6) Criar uma instituição nacional compatível com os Princípios de Paris. 
(México) 

7) Empreender todos os esforços para garantir a aprovação da lei sobre o 
acesso dos cidadãos à informação pública. (Peru) 

 
8) Empreender maiores esforços em relação aos sistemas prisionais nos vários 

estados da federação a fim de serem transformados em centros de 

reabilitação. (Uruguai) 

9) Integrar a plena da perspectiva de gênero no acompanhamento do 

processo de RPU. (Eslovênia) 

10) Tomar medidas para melhorar o sistema prisional e implementar as 

recomendações do Comitê Contra a Tortura e outros órgãos da ONU. 

(Alemanha) 

11) Intensificar os esforços para garantir a segurança dos defensores dos 

direitos humanos e reforçar a cooperação com todas as partes interessadas, 

em especial, com a polícia militar nos diversos estados. (Bélgica) 

12) Continuar e intensificar seus esforços para diminuir a pobreza e a 

desigualdade social. (Bélgica) 

13) Federalizar graves crimes de direitos humanos o mais cedo possível, caso o 

país ainda não o tenha feito. (Holanda) 

14) Ao dar continuidade às iniciativas positivas, o Brasil deve investir mais 

rigor na avaliação dos resultados das atividades planejadas nestas áreas: 

condições das prisões; sistema de justiça criminal; sistema de justiça juvenil; 

violência e assassinatos extrajudiciais cometidos pela política militar; 

tortura; proteção dos defensores de direitos humanos, violência contra as 

mulheres, comunidades indígenas; violência rural e conflito agrário; 

trabalho infantil e escravo; impunidade daqueles envolvidos em tráfico de 

pessoas e corrupção. (Reino Unido) 

15) Espera que o governo dê mais atenção para as questões de violação dos 

direitos humanos dos povos indígenas, a falta de segurança pública e as 

condições de detenção precárias. (Coréia do Sul)  

Importante ressaltar que o Brasil aceitou todas as 15 recomendações que 

recebeu e, adicionalmente comprometeu-se voluntariamente com a 

criação de um sistema nacional de indicadores de direitos humanos 

e a elaboração de um relatório anual sobre a situação de direitos 

humanos, levando em consideração o acompanhamento do processo da 

revisão. Até o momento, nenhum desses compromissos voluntários foi 

cumprido. 



 

 

3. O Brasil na RPU em 2012 (2º Ciclo) 

Em junho de 2012 o Brasil passará novamente pela Revisão Periódica Universal.  A contribuição das ONGs será essencial não só no envio de submissões da sociedade 
civil diretamente à ONU, mas também no monitoramento durante a construção do relatório nacional por parte do Estado brasileiro.  

 
Relatório oficial do governo brasileiro 

 
Como as ONGs podem contribuir? 
O relatório nacional enviado pelo país é um dos documentos que dará base à RPU. É importante que as ONGs participem das consultas públicas online e da 
audiência pública que estão previstas para serem realizadas pelo governo, tornando o processo de construção do documento mais participativo e transparente. 
O governo brasileiro deve enviar seu relatório em fevereiro de 2012. 
 
O que se espera do relatório do governo? 
Deve constar no Relatório Nacional a prestação de contas sobre a implementação das recomendações e o acompanhamento da situação dos direitos humanos, 
demonstradas por meio de estatística, exposição de políticas públicas implementadas e legislação pertinente. É fundamental que sejam apresentados os principais 
desafios e problemas que ainda persistem e que devem ser enfrentados, bem como indicações de como o governo lidará com eles.  No relatório nacional o governo 
brasileiro deverá ainda demonstrar o seu compromisso com os sistemas regionais e internacional de direitos humanos. 

 

Relatório da Sociedade Civil (compilação feita pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos) 
 

Como as organizações da sociedade civil podem enviar diretamente contribuições à ONU?  
O envio de informações pelas organizações da sociedade civil para a revisão do Brasil é essencial para a efetividade da revisão. Para isso, a articulação e o trabalho em 
rede são ferramentas estratégicas para que o Brasil receba recomendações pontuais sobre temas críticos de direitos humanos. O prazo para o envio de submissões é 7 
de novembro de 2011. As organizações têm a faculdade de submeter informações individualmente (máx. 5 páginas) e enviar submissões conjuntas com outras 
organizações (máx. 10 páginas). A tendência da RPU é que as submissões das organizações sejam conjuntas. Essa é uma tendência positiva, na medida em que 
fortalece o papel da sociedade civil ante o Estado revisado.  
 
A submissão deve ser enviada para uprsubmissions@ohchr.org e o documento deve estar em um dos idiomas oficiais da ONU (espanhol, inglês, francês, árabe, 
russo e chinês). 
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Sugerimos que as informações sejam apresentadas seguindo a seguinte estrutura:  

 Apresentar as recomendações feitas ao Brasil no primeiro ciclo sobre temas específicos a serem tratados pela organização. Vale lembrar que alguns  

             temas não foram objeto das 15 recomendações, mas foram abordados em comentários e perguntas feitas pelos Estados durante a primeira passagem do   

            Brasil no mecanismo. Veja o relatório completo sobre a RPU do Brasil em 2008 (espanhol e inglês). Outra fonte disponível é o Anuário 2008/2009           

           “Diretos Humanos: o Brasil na ONU” (pp. 102-119) 

 Apresentar estatísticas e dados sobre o tema tratado (sempre indicando a fonte). 

 Apontar recomendações feitas por Relatores Especiais da ONU anteriormente ao Brasil 

 Indicar quais foram as ações do Estado sobre as recomendações nos últimos quatro anos e avaliar as atividades ou falta delas. 

 Indicar medidas adicionais que podem ser adotadas sobre determinado tema nas recomendações e os desafios apresentados.  

 ALTAMENTE RECOMENDADO: Incluir sugestões de perguntas e sugestões de recomendações a serem feitas pelos Estados ao Brasil no novo   

             ciclo (as ONGs não podem fazer recomendações diretamente, mas podem influenciar delegações de outros Estados a fazê-lo). É fundamental que as   

            recomendações sugeridas não sejam vagas e abstratas.   

IMPORTANTE: 
 
Os temas não precisam estar necessariamente estar contidos nas recomendações feitas ao Brasil em 2008. É importante que a sociedade civil envie informações para além 
dos temas tratados na revisão anterior e inclua uma larga gama de violações de direitos humanos a ser analisada pelos Estados durante a Revisão Periódica Universal.  
 
O envio de contribuições à ONU é um primeiro passo. É importante que as organizações realizem trabalho de incidência política junto aos demais países para que estes 
façam relevantes perguntas e recomendações ao Brasil, com vistas à melhoria da situação de direitos humanos no terreno. 
 
 
Para saber mais, veja o Passo a Passo para Participação da Sociedade Civil na Revisão Periódica Universal da ONU aqui. 
 
 
 

Documento elaborado por Conectas Direitos Humanos em agosto 2011 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/71/PDF/G0813671.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/136/68/PDF/G0813668.pdf?OpenElement
http://www.conectas.org/politica-externa/anuario-o-brasil-na-onu
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/roadmap_pt_29.10.09.pdf

