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PRESENTATION 
 

The Human Rights and Minorities Committee of the Brazilian Chamber of Deputies 
(CDHM – Comissão de Direitos Humanos e Minorias) has authorized the participation of 
representatives in activities related to the Brazilian´s part-time Universal Periodic Review, 
during the 42nd session of the Human Rights Council, hold in Geneva, between 9th and 27 
September 2019.  

As well known in Geneva, the UPR is the UN mechanism that analyzes its member´s 
domestic human rights situation. Brazil's 3rd UPR cycle took place in 2017. CDHM debated, 
at a public hearing held on December 2016, the State´s report. In addition, in May 2017, in 
Geneva, during the UN Human Rights Council Session, CDHM´s representatives attended 
meetings, as well as presented their own report on the human rights situation in Brazil at the 
time. 

During its 3rd cycle, Brazil received 246 recommendations. In 2019, the Brazilian 
State undertook to prepare and submit the part-time report on the implementation of the 
recommendations, as well as to hold a public consultation on this document. On last August 
28, CDHM held a public hearing about the recommendations’ status of compliance. 

The following authorities and citizens were present at the public hearing as 
exhibitors: João Lucas Quental Novaes de Almeida, Director of the Department of Human 
Rights and Citizenship of the Ministry of Foreign Affairs; Milton Nunes Toledo Junior, Head 
of the Special Advisory Office on International Affairs, of the Ministry of Women, Family 
and Human Rights; Deborah Duprat, Federal Prosecutor for Citizen's Rights; Leonardo 
Penafiel Filho, President of the National Human Rights Council; Gustavo Huppes, 
Representative of the Brazilian Committee on Human Rights and Foreign Policy and 
Conectas; Fernanda Lapa, Representative of the UPR Collective and Executive Coordinator 
of the Institute for Development and Human Rights; Maria Sylvia Oliveira, Coordinator of 
the Human, Economic, Social, Cultural and Environmental Rights Platform (Dhesca Brazil); 
and Kleber Karipuna - Representative of the Brazilian Indigenous Peoples Articulation 
(Apib). 

Josefina Serra dos Santos, President of the Federal District's OAB Racial Equality 
Commission, Andressa Pellanda, from the National Campaign for the Right to Education, 
Paulo Carbonari, from the National Human Rights Movement, Daniela Rosendo, from 
CLADEM Brazil, Antonio Neto of Global Justice, Laura Varela of Article 19, Claudio 
Fernandes of Gestos, Gonzalo Berrón, of the Friedrich Ebert Foundation and Janaína 
Oliveira of Afro Network LGBTI also spoke.  

In a general sense, government representatives explained the UPR procedures and 
highlighted the voluntary nature of the part-time report presentation. Civil society 
representatives, in general, criticized the lack of dialogue regarding the drafting of the 
document and the inadequacy of the online consultation method. They also criticized the 
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mismatch between the preliminary report and the concrete effect of state actions related to 
recommendations in people's lives. 

At the public hearing the government endorsed that would present its part-time report 
during the 42nd Session of the UN Human Rights Council. Despite this, days later, an official 
from the Ministry of Foreign Affairs informed by e-mail that the "part-time (voluntary) 
report - which is currently being debated in Brazil – will probably be presented only in 
November." The last session of the year of the UN Human Rights Council, however, is this 
one in September. As a result, both civil society and this delegation decided to maintain this 
mission and to present its reports in Geneva, particularly at the side event Human Rights in 
Brazil that will take place on 19 September at the Palais des Nations.  

We hope that the scenario presented in this document serve to highlight the extremely 
critical human rights framework in Brazil and that, alongside UN system officials and the 
community of nations, we can find solutions to these challenges. 

 

Deputy Helder Salomão, President of the CDHM 

Deputy Erika Kokay, Member of the CDHM 

 

Brasilia/Geneva, September 16, 2019. 
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1. Rhetoric against human rights 
 

Officials of the organs that participated in the CDHM public hearing underscored 
Brazil's voluntary commitment to submit a part-time report. It would indicate the 
government commitment to human rights and multilateral system. However, this is not what 
the pronouncement of the Brazilian high authorities indicates.  

"If I will elected president, I leave the UN, because this institution is of no use." "It 
is a meeting of communists, of people who have no commitment to South America, at least." 
It is the opinion of the President of the Republic, expressed when he was a candidate. "With 
us there will be no such human rights politicking, this banditry will die because we will not 
send public resources to them," he promised. "When there are people who have nothing to 
do, they go to the UN Human Rights Chair," he said recently, regarding Mrs. Michelle 
Bachelet, High Commissioner for Human Rights.  

Brazilian Chancellor Ernesto Araujo said in an official speech that globalism “is the 
moment when communism, physiology, gramscism, whatever it may be called, occupies the 
heart that had been left empty of liberal society”. According to him, globalism "clumsily 
tries to formulate a kind of new religion, with these pseudo-values, these legitimate concepts, 
but which are extrapolated and transformed into ideology - as human rights, as tolerance, as 
environmental protection, for example”. 

 

2.  Increasing inequality 

 
Brazil faces the recessive effects of an aggressive austerity policy. Constitutional 

Amendment 95, enacted in 2016, has frozen public spending and investment for 20 years, 
preserving external debt interest payments. This implies a reduction in all public policies 
and in an increase in inequality. 

Public investment foreseen in the 2020 Budget is the smallest in the National 
Treasury Secretariat's historical series, which began in 2007. Programs targeting the poorest 
population, such as Minha Casa Minha Vida (My Home, My Life), Bolsa Família (family 
benefit program) and student financing, will have the smallest destinations will have the 
lowest destinations since they were created. The Ministry of Women, Family and Human 
Rights suffered a 41% reduction. 

The income of the richest has risen, and the poorest´s income has fallen. The richest 
1% of the population now earns 28% of Brazil's total income, which means the second 
largest concentration of income in the world (second only to Qatar), according to Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) data. Misery, falling since the redemocratization of Brazil, has grown 
again. The middle class has shrunk its share of income. According to official data, between 
2016 and 2017, population poverty increased from 25.7% to 26.5%. The extremely poor 
jumped from 6.6% in 2016 to 7.4% in 2017. 
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Unemployment data are alarming and growing: 22.7% of households have no income 
from work; 12.7% of the economically active population is unemployed. There are 13.2 
million unemployed in Brazil; 49.5% of workers that start a quarter unemployed maintain 
this situation in the following. “Over the past four years, the share of unemployed people 
who have been in this condition for at least two years has been growing at a worrying rate. 
This portion, which was 17.4% in the first quarter of 2015, now stands at 24.8% in the first 
quarter of 2019”, says the government agency for economic research. The labor reform, 
approved in 2017, which cut rights and stimulated precarious labor, did not generate the 
promised increase in occupation. 

The pension reform approved in 2019 increases inequality by eliminating the 
possibility of retirement by age, which is the type accessed primarily by precarious workers. 
There was also an end to employers' tax contributions, which account for about half of Social 
Security revenues, according the economist Thomas Piketty. 

Aggravating inequality, changes in food safety guidelines are noticeable. In 2006, 
Brazil institutionalized the National System of Food and Nutrition Security, integrated by its 
National Council - CONSEA. This was a space of articulation between government and civil 
society for the formulation, monitoring and evaluation of public policies, which led Brazil 
to leave the hunger map in 2014. The Executive Branch is trying to extinguish CONSEA, 
which is now out of order. Besides that, the food acquisition program lowered its budget 
from R$ 1.3 billion in 2014 to R$ 287 million in 2019. Resources for the rural water access 
program fell from R$ 643 million to R$ 75 million in the same period. The program for the 
economic organization of rural women, which had a budget of R$ 32.5 million in 2014, now 
has R$ 500,000; programs to support the sustainable development of quilombola 
communities, indigenous peoples and traditional communities were left without any 
resources in 2019. 

 

3. Cuts and ideologization of education 
 

The government is dismantling public education in all stages, with a budget cut that 
amounts to over R$ 7 billion. By 2020 the total budget of the Ministry of Education (MEC) 
will be reduced by R$ 21 billion. In basic education, the cut reaches R$ 914 million, affecting 
funds for the construction and maintenance of schools and kindergartens, training of 
education professionals, school meals and transportation. 

Regarding higher education, MEC announced specific cuts that amounts to 30%. 
Constitutional Amendment 95, which set a limit on public spending, affecting universities' 
own funds. Capes (Coordination for the Training of Higher Education Personnel), in eight 
months of government, extinguished 12% of master's and doctoral scholarships. With the 
measure, in the current year it will no longer be invested R$ 37.8 million in research. For 
2020 - the first budget designed by the current administration - the agency's funds will fall 
by half, from R$ 4.25 billion expected in 2019 to R$ 2.20 billion in 2020. 
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The CNPQ (National Council for Scientific and Technological Development), the 
research funding agency, has announced that it has no funding to pay 84,000 fellows as of 
September. 

High school education (ensino médio), in turn, is the target of a reform proposal that 
breaks with the idea of a comprehensive education and that was not discussed with experts 
nor civil society. The proposal also establishes that training courses will not take place at the 
same school, increasing the cost of transportation for students. At the same time, the 
government institutes the possibility of distance learning, which presupposes private 
spending on material and internet access. Enrollment dropped in 2018: in high school alone 
there were 500,000 fewer students in class. 

There is an illegal movement stifled by some public managers in the sense of 
restricting pedagogical action, with threats to teachers and students who touch on issues such 
as gender equality and diversity or Marxism.The ideological patrolling of the government 
led MEC to create a commission to evaluate the questions of the National High School Exam 
(Enem)- a college entrance exam. Security clearances will be granted to this new 
commission to “verify its relevance to social reality, to ensure a consensus profile of the 
examination.” 

Bolsonaro stated that the militarization of schools will be imposed, regardless of the 
wishes of their students and teachers. One of the resulting problems is the extinction of night 
classes, making it impossible for thousands of young people and adults to have access to 
education. The imposition of one-track thinking and prohibition of the free expression of 
individuality - with rules on haircuts, earrings, sunglasses, and forcing students to 'salute' 
educators and military managers - constitute violations of the fundamental rights of young 
people who attend public schools. 

 

4.  Infringement of UN Human Rights Committee decisions 
 

On August 17, 2018, the UN Human Rights Committee asked Brazil to take all 
necessary measures to ensure that former President Luiz Inacio da Silva could enjoy and 
exercise his political rights, even if imprisoned, including communicating with the press. 
The Committee also asked Brazil not to prevent him from running in the 2018 presidential 
election until the conclusion, in fair court proceedings, of his appeals.  

On September 10, 2018, the Committee reaffirmed that Brazil should secure Lula's 
candidacy, stressing that all the Brazilian State Powers are bound by the Committee's 
decisions. Even so, Judiciary has breached them, and Lula could not stand nor has contact 
with the press before the elections. He was the favorite candidate, according to all polls. He 
is being in jail for 522 days, so far without final conviction. 

The most popular political leader in contemporary Brazil history has been convicted 
without proof of any crime. As its lawyers point out, the sentence had acknowledged that 
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“no amount from Petrobras was directed to the former president and that he never requested 
or received possession or ownership of the 'triplex' or any other property assigned to him by 
the Justice". 

A command of the former judge Sérgio Moro – today Minister of Justice of Lula's 
political rival, Jair Bolsonaro – originated the lawsuits against Lula. Moro, during the 
process, continued to direct the prosecutors. It violates the principle of separation between 
judge and accuser. Prosecutors have shown, over years of leaked conversation, dislike and 
contempt for Lula and his family. IRS managers informally and permanently accessed 
previously elected target data, including Lula's aides. Prosecutors and judge had deliberately 
ignored elements favorable to Lula. His lawyer's office was even tapped and monitored. 

Partial judge and prosecutors conduced the lawsuit that victimized Lula. If this was 
evident before, since June messages released by the vehicles The Intercept, Folha de S. 
Paulo, El País and Veja confirm it. 

 

5. Threats to press freedom 
 

The Intercept has reported illegalities committed by Car Wash Operation. Since the 
vehicle started this work, it has been the subject of a massive online harassment campaign. 
This campaign began with a call for the deportation of chief journalist Glenn Greenwald and 
her husband, Federal Deputy David Miranda. Both received threats, as did other journalists 
from the vehicle. Brazilian authorities have not condemned the violent threats. On the 
contrary, the Justice Minister Sérgio Moro – implicated in the messages – stated that Glenn 
would compose a scheme that would involve a lot of money to undermine the fight against 
corruption in Brazil. The President of the Republic, ignoring Brazilian press freedom 
legislation, stated that Glenn could get arrested in Brazil. The rapporteur for the protection 
of the UN right to freedom of opinion, Mr. David Kaye, has acknowledged these facts. On 
July 3 he notified the Brazilian State. We have no information that the rapporteur has 
received an answer. 

According to the report "Violence against Journalists and Press Freedom in Brazil - 
2018", by the National Federation of Journalists, cases of aggression against workers in the 
sector grew 36% in 2018 compared to the previous year. In 2017, 99 cases of assault were 
recorded, while in 2018 there were 135 occurrences against 227 journalists, one of them 
resulting in a murder. Also according to the report, physical aggression was the most used 
form of violence, affecting 58 victims. Compared to 2017, verbal aggressions and 
impediments to professional practice increased by more than 100%. Already the threats and 
intimidation grew 87%. According to the Brazilian Press Association Brazil ranks, next to 
Colombia, in fourth place among the most dangerous places to practice this profession in the 
first half of 2019. 
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6.  Black youth genocide, police lethality and summary execution 
 

According to the Atlas of Violence, the number of people murdered with firearms 
grew by 6.8% between 2016 and 2017. The year 2017 hit an unprecedented mark of 65,602 
thousand people killed, and 72.4% (47,510) by shots. The main victims of this violence are 
young people, with 59.1% of the total deaths of men between 15 and 19 years old. 75.5% of 
the murder victims in 2017 were black individuals (in 2016, 71.5%). The homicide rate of 
blacks per group of 100,000 inhabitants was 43.1, while that of non-blacks was 16.0. Each 
non-black individual killed in 2017 corresponds to approximately 2.7 blacks killed.  

Brazilian Public Security Forum (FBSP) show that the relationship between 
murdered police officers and people killed by police has increased in the last 4 years. In 
2013, to each two police officers murdered, police killed another 11 citizens. In 2017, for 
every two police officers executed, police killed another 28 people. Another indicator 
confirms the increase in police lethality in recent years. Six years ago, police officers 
committed four in every 100 murders in Brazil. In 2017, there were eight. The same survey 
shows that in total, military and civilian police, on and off duty, killed 5,159 people in 2017, 
the last year data are available. In 2013, there were 2,202 deaths in this way, which represents 
a 235% increase. 

In 2018, FBSP registered 57,341 intentional violent deaths, a decrease of 11% over 
the previous year (64,021). On the other hand, there were 6,220 deaths due to police 
intervention in 2018, against 5,179 in 2017, an increase of 19%. The percentage of killings 
that were caused by police rose from 8% to 11%. In Rio de Janeiro this proportion reaches 
23%. 

The carioca musician Evaldo dos Santos Rosa is an emblematic case. 80 shots fired 
by military police in Rio de Janeiro, in April this year, killed him. The police mistook him 
for a robber. Another emblematic case is that of young Maykon Douglas Ribeiro, killed by 
a road police officer on the day he was celebrating his 18th birthday in Planaltina in February. 
Maykon was shot during a police approach. 

Throughout 2018, the state of Rio de Janeiro was under military intervention to 
combat violence. During this period, the number of injuries followed by death increased by 
33% and deaths from police intervention by 38% compared to the same period last year. The 
data are from the Cândido Mendes University, which also points out that the presence of 
army soldiers in Rio de Janeiro increased by 80% the number of killings and 128% of deaths 
in this type of conflict. 

 

7. High authorities defend summary executions 
 

Wilson Witzel, governor of Rio de Janeiro, has made statements defending headshots 
when referring to the murder of suspects in military police actions. He advocates sniper 
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action and posts photos wielding powerful weapons or engaging in helicopter shootings. The 
NGO Redes da Maré released a report counting the deaths in the governor's first months, in 
the set of 16 favelas that composes Maré complex. There were 21 police operations, with 15 
dead, 14 of them from helicopter snipers. Throughout 2018, 16 operations with 19 dead. The 
NGO claims that all deaths had evidence of execution.  

The Executive has proposed a bill, named “anti-crime package”, that prevent police 
officers of prosecution when killing people. A true license to kill. Bolsonaro argues that with 
this law, bandits “will die like cockroach”. This measure will mainly affect poor population 
living in the outskirts. 

 

8.  Armament 
 

The government has issued decrees facilitating the possession of firearms. Under the 
new rules, personal proof of the actual need for weapons is no longer required. The rule also 
allows the possession of semi-automatic rifles by any citizen, as well as rifles and carbines. 
There was also an expansion of the legal concept of residence and domicile, for authorizing, 
in the case of rural properties, that the weapon be used to the fullest extent of the property, 
whether built or not. It is reason for concern in a country with huge rural violence. The 
volume of weapons and ammunition allowed for purchased has increased. Hunters, 
collectors and snipers can purchase up to 150,000 allowable weapons ammunition each year 
and up to 30,000 restricted use ammunition. Bolsonaro was elected with the symbol of 
firearm. The trivialization of violence is at the heart of its government program. A survey 
conducted in July indicates that 70% of the population disapprove of President Bolsonaro's 
plans to facilitate gun possession. 

 

9. Deaths in the prison system 
 

According to the Violence Monitor, 704,395 people are in prison today in Brazil. The 
total capacity is 415,960. The deficit is 288,435 vacancies. If the prisoners in the open regime 
and those in police prisons are accounted, the number exceeds 750 thousand. Prisoners 
(without trial), who accounted for 34.4% of the prison mass a year ago, now account for 
35.9%. Brazil has the third largest prison population in the world. National Council of Justice 
indicates 812,564 prisoners, with about 41.5% of this number not yet tried. At this rate, the 
forecast is 1.5 million prisoners in 2025. 

Conditions of incarceration have caused rebellions and massacres. From 2017 to 
now, the country has registered more than five major rebellions, accounting for about 200 
dead. According to a survey conducted by Conectas, based on official data, Brazilian 
prisoners are three times more likely to die than a free person is.  
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There are constant cases of people killed in state custody. One of them is the driver 
Luis Cláudio Rodrigues, 48, found dead inside the 13th police office in Sobradinho, in July 
2017, allegedly after committing suicide by hanging. Expertise confirmed that Rodrigues 
was unable to hang himself. Another case, also in the Federal District, is that of Thiago Teles 
Sousa. His body was in the same circumstances as Luiz Claudio, and was reportedly tortured, 
according to an expert. Already the bricklayer Fernando de Oliveira Filho, 42, occurred 
within a police office in Complexo do Alemão (Rio de Janeiro). The death certificate 
indicates death caused by chest trauma and asphyxiation as a result of blunt action. 

Black and poor population are the main clients of incarceration and punishment 
policies. The latest survey conducted by the National Penitentiary Department points out 
that the population arrested is predominantly black and brown (65%). In addition, 75% of 
incarcerated have even completed elementary school, which is an indicator of low income. 
The National Council of Justice reports that more than half of Brazilian prisoners are up to 
29 years old. Most prisoners (30.5%) are between 18 and 24 years old. Theft represents 27% 
of crimes committed by the prison population and drug trafficking accounts for 24%. Less 
than one in five prisoners (18.9%) work in the country today. The percentage of prisoners 
studying is even lower: 12.6%. 

 

10.  Torture 

 
In June President Jair Bolsonaro extinguished the National Mechanism for 

Combating and Preventing Torture (MNPCT). He fired the eleven professionals who worked 
at the board. Those experts supervised units of deprivation of liberty - from jails and police 
stations to compulsory inpatient hospitals -, carried out diagnoses and recommended actions, 
witch governors did not use to fulfill.  

MNPCT was created in 2013 and was part of the compromises regarding Optional 
Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment, of which the country has been a signatory since 2007. 

The President of the Republic is, by the way, an enthusiast of torture. "Macawwood1 
works. I'm in favor of torture, you know that. And the people are in favor, too" (1999). “If 
we had acted like Colombia with humanism, we would have a FARC in the heart of Brazil 
and thanks to the military we don't have” (2018). “To make mistakes, even in your house, 
everybody makes mistakes. Who never slapped his son's butt and then regretted it? It 
happens" (2018). “The mistake of the dictatorship was to torture and not to kill" (2018). "No 
one has proof of anything ... Suicide happens, people practice suicide" (2018). 

 

11.  Setbacks in the rights to memory, truth and justice 

 

                                                 
1 An instrument used for torture during the dictatorship.  



10 
 

President Jair Bolsonaro has pointedly praised the military dictatorship. The regime 
committed at least 434 political deaths and disappearances, as well as countless arrests and 
torture. He recently called “national hero” Colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, who 
headed the Information Operations Detachment (DOI-CODI) in São Paulo and became 
known as one of the greatest torturers of the dictatorship. While the colonel commanded the 
DOI-CODI, 45 deaths and forced disappearances were reported. 

Other phrases from Jair Bolsonaro regarding dictatorship:  

“There was no military coup in 1964" (July 30, 2018). 

"We have to know the truth. It doesn't mean it was a wonder, it wasn't a 

wonder at all. Which marriage is a wonder? Every marriage, once in a while, has a 

little problem, it's rare for a couple not to have a problem, right? [ ...] And where 

did you see a dictatorship peacefully hand over the government to the opposition? 

Only in Brazil. So there was no dictatorship" (March 27, 2019). 

"I have shown, and nowadays a large part of the population understands, that 

the military period was not dictatorship, as the left always preaches. (...) Why was 

censorship often? According to a writer, the keyword that was in that matter was to 

execute a bank robbery or even execute a captive authority. That was the censorship" 

(October 29, 2018). 

"March 31, 1964. Yes, we should celebrate this date. After all, it was a new 

September 7 [...] Brazil deserves the values of the military from 1964 to 1985." 

(March 31, 2016). 

In March 2019, the government appointed a new composition of the Amnesty 
Commission, which now has at least five career military personnel, as well as people 
contrary to the granting of reparation to the victims of the regime. The Federal Government 
also emptied the Special Commission on the Dead and Missing, created in 1995 to enforce 
Brazil's transitional justice. Its purpose was to recognize people who, having participated in 
political activities, died of unnatural causes in police dependencies in the context of 
dictatorship. Government has changed recently its composition. An advisor without 
experience in the area and two militaries replaced people with historical performance for the 
rights to memory, truth and justice. 

This occurred after the Special Commission attested that Fernando Santa Cruz, father 
of the President of the Brazilian Bar Association, died of state violence under the exception 
regime. At the time, Jair Bolsonaro mockingly stated that he knew how Fernando Santa Cruz 
had died, insinuating that he had been murdered by his own companions and contradicting 
official documents indicating that he died after being arrested by the military regime. 

 

12.  Extinction of social participation mechanisms 
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In April this year, the Federal Government issued a decree extinguishing and limiting 
the performance of public administration councils and repealing the National Plan for Social 
Participation (PNPS), which aimed to “strengthen and articulate mechanisms and democratic 
dialogue between the public administration and civil society”. As a balance, about 700 
collegiate members were extinct, covering topics such as: diversity; refugees; fight against 
corruption; crime; indigenous health and education, LGBTI rights. The government has 
recreated some of them, but now with fewer members, no parity between government and 
civil society, and no face-to-face meetings. 

In another action against the right to social participation, the Minister of Women, 
Family and Human Rights dismissed the executive secretary of the National Council of 
Human Rights (CNDH). CNDH is part of the ministry's administrative structure, but acts 
independently, as recommended by the United Nations and the law that created it. The 
executive secretary is, according to the law, part of the autonomous structure of the Council. 
Clearly, the act was in retaliation for the Council's statement against social security reform 
for "containing points that represent serious social setbacks." 

The National Council for the Rights of Children and Adolescents (CONANDA), 
created in 1991 in the context of redemocratization, was also dynamited. The mandate of all 
directors has been extinguished and its rules were redefined: from now on, members will be 
chosen by selection process and not by election. Civil society participation was reduced from 
14 to nine councilors, leaving the federal government with 13 members, an absolute majority 
in the board. The council was created in the context of redemocratization in 1991. 

 

13. Criminalization of social movements 
 

Brazilian Anti-Terrorism Law conceptualizes terrorist organization and regulates 
investigative and procedural aspects of terrorist crime. Notwithstanding criticism of the 
ambiguity of parts of the text and of the severity of their penalties, under § 2 of Article 2 the 
law excludes the actions based on vindicatory purpose from the definition of terrorism. 

The NGO Article 19, in conjunction with the Criminal Justice Network, maintains a 
monitoring site for the 59 bills dealing with the right to free expression. It should be noted 
that many of these proposals aim at restricting or criminalizing the right to protest, such as 
PL 5065/2016, which aims to reinstate excluded devices during the course of Law No. 
13.260 / 2016, and include in the text “ideological and political motivation” and issues 
“Social and criminal”. The Federal Government Bill 10431/18, aims blocking the assets of 
individuals, legal entities and entities involved in terrorism. However, it can be used against 
social movements, since the text does not make any reservation regarding the framing of 
political mobilizations, parties, unions or social movements as terrorist groups. 

Besides that, monitoring and coercion perpetrated by security forces has particularly 
hit movements that focus on defending the social function of property, such as the Landless 
Rural Workers Movement (MST) and the Homeless Workers Movement (MTST). Its 
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members are also victims of arbitrary detention. An emblematic case occurred on June 24, 
when the Civil Police arrested nine leaders of occupations in São Paulo downtown. Five of 
them were detained temporarily, and four were subsequently remanded in custody.  

Into the administrative reform, the government gave to the Secretariat of Government 
the assignment of “supervising, coordinating, monitor and monitor the activities and actions 
of international and non-governmental organizations”. Given the negative repercussions, the 
government has deleted this section of the text. The legal provision was consistent, however, 
with the repeated attacks by the President of the Republic to national and international 
NGOs, as well as to intergovernmental organizations that demand conduct by the Brazilian 
government to respect the Federal Constitution and international treaties.  

 

14. Violence in rural areas 

 

According to figures published by the Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Catholic 
church organization, almost one million people were affected by rural conflicts in 2018, 36% 
more than in 2017, with 51.6% from that total in the Amazon region, which concentrates 
92% of the total land in conflict. Nevertheless, since year 2016 there is no longer a 
government agency for peaceful settlement of agrarian conflicts. 

Also according to CPT figures, occurrences of violence in the countryside reached 
1,489 in 2018. In 73.5% of cases the conflicts affected traditional peoples and communities. 
In 2018, 57% of the murders were of local leaders. CPT acknowledges it as a kind of 
“pedagogical violence” used to“exemplarily punish the obstacles to development”. 

This situation tends to get worse because of decisions of INCRA, the agency 
responsible for agrarian reform in Brazil, to give up ongoing expropriation processes. The 
cancellations, as the Federal Attorney for Citizens' Rights pointed out, ignore federal 
resources already spent and the current situation of potential beneficiaries of land reform, 
creating legal uncertainty for thousands of families in the countryside. 

There is also a drastic budget cut. In 2014, the expenses for expropriation of rural 
properties for the establishment of agrarian reform settlements were 583 million reais and, 
in 2018, 60 million reais. 

 

15. Attacks on environmental preservation 
 

Drastic budget cuts occurred in 2019: 95% reduction in policies about climate 
change; 83% in the National Solid Waste Policy; 69% in Sustainable Use of Biodiversity 
Management; 40% in control of hazardous waste; 43% in the Federal Environmental 
Licensing. The Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources 
(IBAMA), the main environmental inspection body, lost 24%. At the Chico Mendes Institute 



13 
 

(ICMbio), responsible for the management of protected areas, the cut was 26%. In addition, 
the government failed to formulate a plan to use resources from the Climate Fund, implying 
fund freeze of R$ 357 million. 

Bolsonaro has weakened Ministry of Environment. Ministry of Agriculture now is 
the responsible for management of water and forest resources, before in environment office. 
The National Environment Council (CONAMA) had a reduced composition from 96 to 23, 
with a significant decrease in the representation of states, municipalities and civil society. 
This has put a brake on inspections: from January to May, the number of fines imposed for 
illegal deforestation was the lowest in 11 years. By decree, the President created the 
"conciliation groups", responsible for reviewing and even pardon environmental fines. 

Affecting the health of the population and the environment, there is a lack of control 
of pesticide use in Brazil. Bolsonaro Government has already released 290 pesticides – 
Europe has banned at least one third of them. Water contamination by pesticides has 
increased in Brazil. According to data from the Ministry of Health in 2014, 75% of tests 
detected pesticides; in 2015, 84%; in 2016, 88%; and in 2017 it reached 92% of the analyzes. 
The situation may be even more worrying, as of the 5,570 Brazilian municipalities, 2,931 
did not test their water between 2014 and 2017. 

 

16. Deforestation and burning of the Amazon Forest 
 

There was a 49.5% growth in Amazon deforestation in the historical series 
2018/2019, compared to the same period of 2017/2018, according to the Climate 
Observatory. According to the Institute for Space Research (INPE), July 2019 had a 
deforested area of 2,254.9 km2, four times larger than the same month of 2018. 

Government statements and actions regarding this were catastrophic. President Jair 
Bolsonaro questioned the truth of these data, saying that INPE's director Ricardo Galvão 
should be in the service of some NGO. He was dismissed from office. The Environment 
Minister, for his part, said the data "are sensational and media interpretations" made by 
"those who manipulate to create factoids" and "get more donations from foreign NGOs for 
their personal projects." 

The Government has announced its intention to reduce the participation of civil 
society in the Amazon Fund management committee and to use its resources to pay 
compensation to landowners who occupy protected areas. As a result, Germany and Norway 
announce the suspension of transfers to the Fund. 

After these events, Day of Fire occurred on August 10, 2019. Through a group of 
WhatsApp, about 70 people, including traders, loggers, ranchers and farmers, made a joint 
effort to burn along the BR-163 highway in Rondônia. A local newspaper reported the plan. 
General Attorney sent a notification regarding to the Executive. The authorities, however, 
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did nothing to stop the tragedy on August 10. After that date, the fires in the Amazon were 
growing and visible from space. 

In the midst of this environmental crisis, the fourth phase of the Deforestation 
Prevention and Control Action Plan in the Amazon, which seeks to guide governmental and 
non-governmental actions to prevent and control deforestation by 2020, is pending 
implementation. It aim would be to prepare the country to meet its Nationally Determined 
Commitment to the United Nations Framework Convention on Climate Change and to clear 
illegal deforestation in the Amazon by 2030. 

 

17. Violations of indigenous rights 
 

In several statements, President Jair Bolsonaro argued that there would be no 
demarcation of indigenous lands. In 2017, the government did not approve any indigenous 
demarcation. In 2018, the Judiciary suspended the only demarcation, of the Baía do Guató. 
In 2019, the government did not identify, declare or approve any indigenous land. The right 
of indigenous people to their traditional territories is a constitutional norm. Today there are 
129 lawsuits over land on which about 120,000 indigenous people live. In addition, the 
government shall present a bill that would authorize mineral exploration in indigenous lands. 
Indigenous communities haven’t been consulted about that. 

The promise of land clearance for mining and the lack of demarcation by the state 
creates conflicts. At least 14 indigenous territories are currently under attack. Miners invaded 
Wajãpi Indigenous Land in Amapá culminated in the assassination of 68-year-old Chief 
Emyra Wajãpi, according to indigenous people. In the Yanomami Indigenous Land there are 
already more than 10,000 miners causing destruction, with effects felt over 500 kilometers, 
with the contamination of rivers. There is also the uncontrolled increase in gold mining in 
the Kayapó and Munduruku lands, among others. 10% of Ituna Itatá land has already been 
illegally invaded and destroyed, especially by land grabbing.  

Approximately 68% of the indigenous lands and protected natural areas of the 
Amazon region (including other countries) are under pressure from roads, mining, dams, oil 
drilling, forest fires and deforestation, according to NGO RAISG. In Brazil, mining threatens 
108 million hectares of protected areas and indigenous reserves. 

By decree, President Bolsonaro extinguished the National Council of Indian Policy 
(CNPI), an important instrument for the participation of the indigenous population in the 
elaboration and monitoring of public policies. He also extinguished the National 
Commission for Indigenous School Education, which monitored the execution of public 
policies for nearly 3,000 indigenous schools throughout the country. 

The public organ responsible for indigenous policy, National Indian Foundation 
(FUNAI) operates with 10% of the budget. The public institution works with 1/3 of the 
servers. Staff shortages affect the most decentralized structures and those closest to 
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indigenous communities. In regions of intense land dispute in demarcation processes and 
high levels of violence, it is common for staff to have only one public agent. 

In the last five years, FUNAI has undergone nine changes in the Presidency, making 
the continuity of indigenous policies unfeasible. In addition, continued budget cuts and staff 
shortages significantly reduce FUNAI's ability to act. Representatives groups contrary to 
indigenous rights integrate the heads of FUNAI in the current government. 

Another attack on the rights of indigenous peoples was the threat of ending 
specialized policy, with the end of the National Secretariat of Indigenous Health (SESAI). 
Indigenous Health Districts (DSEIs), which have capillarity in care, have been struggling to 
secure doctors since Cubans left the Mais Médicos program. 

 

18. Non-compliance with ILO Convention 169 
 

The government has not guaranteed indigenous and quilombolas participation in the 
administrative and political decisions that affect their territories and their rights. The 
government threatened to remove Brazil from the international treaty and flagrantly violated 
the right to prior consultation in the case of the Alcântara Launch Center. The agreement 
signed between Brazil and the United States on Technological Safeguards regarding the use 
of the Alcântara Space Center, in Maranhão, is being debated in the Chamber of Deputies 
on an urgent basis. The quilombola territory of Alcântara is made up of 150 villages officially 
certified, with about 12 thousand inhabitants, in a total area of 86 thousand hectares. 
Although the Safeguards Agreement does not expressly provide for it, the aeronautics 
intends to expand the existing Launch Center there by an additional 12,000 hectares. The 
expansion will probably displace 2,000 quilombolas. There was no prior consultation with 
those affected, and to date, there is no study of the socio-environmental impact of the base 
expansion. 

 

 

19. People affected by dams and mining 
 

On the afternoon of November 5, 2015, the Barragem de Fundão -“Fundão Dam”- 
collapsed in the municipality of Mariana, Minas Gerais, leading to the death of twenty 
people, including workers from the mining company Samarco and residents of the Bento 
Rodrigues district.  

Considered the largest environmental disaster in Brazilian history and the world's 
largest dam accident, with the initial spill of 32 million m³ of mud containing iron oxide and 
silica, among other substances, in the Santarém stream valley and in the rivers Gualaxo do 
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Norte, Carmo and Doce. It traveled more than 600 km downstream, ending up in the Atlantic 
Ocean. The omissions of the mining company, its parent companies and the public 
authorities translated into very serious environmental, economic, social and individual 
damages. 

The violations of human rights persist: lack of access to safe drinking water, 
restrictions on the economic activities of family farmers, difficulties in the economic 
reactivation of communities, people with housing problems. Women are the most affected 
and the financial compensations were insufficient for families to reorganize their lives. To 
make things worse, unemployment has taken over the region. 

On January 25 this year, another dam belonging to mining company Vale, in the 
municipality of Brumadinho (MG) burst, releasing 11.7 million cubic meters of mining 
tailings. The fact occurred at the “Mina Córrego do Feijão”, located in the Paraopeba River 
Complex. According to investigations, no warning sirens were activated. In this tragedy, 270 
people died and around 35 are missing. 

A report from academic researchers entitled “Mines No More: An Assessment of the 
Economic and Institutional Aspects of Vale's Brumadinho Disaster” raised concerns 
regarding a possible priority given to shareholder returns over operational security aspects. 
A report from IBAMA's pointed out the risk of collapse - but even so, the Chamber of Mining 
Activities (the regulatory government agency) approved the expansion of activities.  

Environmental licensing is further threatened through a legislative bill - PL 
3729/2004. In an open letter, 100 organizations criticize the text released by the rapporteur 
for relativizing the need for licensing and granting a 'safe conduct' for significant 
environmental and social impacts. 

 

20. Setbacks in drug and mental health policies 
 

Numerous changes in mental health policies have garnered media attention since 
2016. The antimanicomial movements and the National Health Council (CNS) have 
criticized those new measures. 

One such change was the Technical Note entitled “New Mental Health”, published 
in February 2019 by the Ministry of Health, authorizing the hospitalization of children and 
adolescents in psychiatric hospitals; the purchase of electroshock devices and abstinence to 
treat drug addicts. Those initiatives represent a major setback in the achievements achieved 
through the Psychiatric Reform (Law No. 10,216 of 2001), a milestone in the antimanicomial 
struggle. 

Law 13,840/2019, authored by the then Deputado (parliamentarian) and today 
Minister of Citizenship, Osmar Terra, goes against the policy of harm reduction, prioritizing 
abstinence as a method of treatment. The law facilitates the compulsory internment of people 
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who make problematic use of psychoactive substances, and strengthens therapeutic 
communities already denounced for various violations of human rights. According to the 
Psychology Federal Council, “TCs institute rigid rules and control over the lives of 
individuals through discipline, abstinence and religious treatment, considered as “cure”. The 
demands of reading the bible, praying and its confessional character are opposed to free 
forms of social, cultural and ethical manifestations. These are forms of intervention that are 
contrary to the exercise of autonomy, freedom and other central principles of the profession”. 

 

21. Reduction of HIV/AIDS-related policies 
 

When was a parliamentarian, the current president demonstrated contempt for 
treating people affected by the HIV virus. In an interview, Jair Bolsonaro stated that the 
infection was a problem only for those living with the disease. “One cannot stay there in 
worldly life and then demand the government a treatment that is so expensive. If he didn´t 
take care of himself, it's his problem,” he said. Later, as a presidential candidate, while 
making a clear reference to the LGBTI population, he argued that public money should not 
be spent buying and distributing condoms. 

Already as president, he confirmed the fear of activists, by demoting the Brazilian 
program of treatment of HIV / AIDS. The AIDS department in the Health Ministry was 
downgraded to a coordination, sharing space with diseases that are confronted differently, 
such as tuberculosis and leprosy. The new department avoided mentioning the name HIV / 
AIDS and was named “chronic illness and sexually transmitted infections." In addition, the 
president determined that all government social media that talked about AIDS and HIV 
should be deleted. 

Four Brazilian states reported a shortage of medicines for the treatment of HIV / 
AIDS, namely, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará and Alagoas. The state of Rio Grande do 
Sul has been suffering from shortages since 2018, the result of the dismantling of public 
health promoted by the government of former President Temer, now aggravated by 
Bolsonaro. 

 

22. Discrimination against LGBTI people 
 

According to Transgender Europe, Brazil is the most violent country for transsexuals 
in the world. In 2018 the Gay Group of Bahia recorded 420 cases of murders motivated by 
LGBTIphobia, however these figures may be underestimated and the situation may be even 
more serious. Transgender people have a life expectancy of only 35 years, according to the 
LGBTI National Union. 
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On the one hand, the Federal Supreme Court has ruled that homophobia is a crime 
equated with racism, until Congress legislates on it. On the other hand, the president has 
often expressed prejudice towards LGBTI, and encourages the fight against the so-called 
“gender ideology”. 

This issue is so central to the government that the president himself vetoed an 
advertisement by Banco do Brasil because it had a diversity backdrop. The latest government 
attack was a veto on the sponsoring of LGBTI-themed films by the National Film Agency. 

There is a national atmosphere of censorship and attack towards the LGBTI 
population. For instance, in a recent episode, the mayor of Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 
a bishop of an evangelical church, ordered the seizing of "The Avengers" comic books that 
depicts a kiss between two male characters. The measure was taken under the guise of 
protecting children and adolescents from exposure to pornography, considering the kiss 
between people of the same sex as inappropriate for minors. 

 

23. Racial inequality 
 

As a candidate, the current President of the Republic has never concealed his 
disagreement with race equity policy and the misunderstanding about the meaning of 
affirmative and reparative policies, treating the subject even with mockery. Asked if those 
policies would not be a response to Brazil's historic debt to African descendants, derived 
from the time of slavery: "What debt? I have never enslaved anyone in my life." 

The president's party is opposed to quotas, having submitted a bill to extinguish racial 
quotas in federal institutions. The dismantling of the state and the neoliberal reforms 
proposed by the government, such as the Social Security Reform, have a direct impact on 
the lives of the black population. Changes in retirement and in the Benefício de Prestação 
Continuada (a welfare right for elderly and disabled people that earn a wage below the 
minimum) will especially hurt the poor, peripheral, black, and socially excluded population 
who survive without any rights through precarious and informal jobs. The new social 
security, the labor reform and the new outsourcing rules contribute to the disruption and 
precarization of lives. With the proposed minimum age of 62 for women and 65 for men to 
qualify for retirement benefits, the majority of black people will be excluded from this right. 
In addition to entering the job market earlier, blacks receive the lowest wages and spend 
more time informally, which makes it even more difficult to access retirement. 

According to the latest National Household Sample Survey (PNAD), the 
unemployment rate among those who declared themselves white (10.2%) was below the 
national average (12.7%) in the first quarter of this year. Meanwhile, the rates among blacks 
were higher- 16% and 14,5% respectively.  
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24. Violence against women 
 

Despite the achievements of the Maria da Penha Act, which amended the Penal Code 
by increasing penalties for male aggressors of women, Brazil has not yet been able to 
decrease the alarming rates of violent crime against women. According to the World Health 
Organization Brazil is considering is the 5th most violent country for women. In 2018, the 
increase in murders rate was 34% compared to 2016, according to data from the National 
Council of Justice. 

Data from Sinan (Reporting Disease Information System) from 2014 to 2018, 
compiled by the newspaper Folha de São Paulo, show that in Brazil a woman is beaten by a 
man and survives every four minutes, totaling, in 2018, 145 thousand cases of aggression. 

The aforementioned Anticrime Package, a bill presented by the Executive Branch, 
provides for the possibility of not punishing a homicide who acts under “violent emotion”, 
which can aggravate the rates of homicides against women. 

The president, as a deputado once said that a fellow parlamentarian would not 
deserve to be raped because she was ugly. He also defended different wages between men 
and women. He said that after having had four male children, he had a girl, the result of a 
"moment of weakness". The Minister of Women, Family and Human Rights, Damares 
Alves, when already in office, said that in marriage women must be submissive to men, 
reinforcing gender stereotypes. 

 

25. Child work 
 

As a presidential candidate, president Bolsonaro said the Child and Adolescent 
Statute should be "torn and thrown into the latrine" considering it to be a "stimulus for 
vagrancy and child roguery." Already in office, he defended child labor: "Look, when a child 
of eight or nine years old works somewhere, many people denounce it as 'forced labor' or 
'child labor, but if that child smokes coca paste, nobody says anything." 

 According to the 2015 National Household Sample Survey, more than 2.7 million 
children and adolescents, ages 5 to 17, are working in Brazil. The president incentivizes, 
with hand gestures, that children use guns. His weapons clearance decree allowed for 
firearms training by adolescents and children. The norm, however, after many criticisms, 
was repealed. 

 

26. Immigrants and Refugees 
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In 2018, there were in Brazil more than 80,000 applications for recognition of refugee 
status, of which 62,000 are Venezuelans and 57% are of young age. Roraima, the most 
accessible state, is the most affected by the intense migratory flow of Venezuelans, followed 
by Amazonas and São Paulo, according to the United Nations High Commissioner for 
Refugees - UNHCR. 

Around 10,000 refugees have already been internalized to Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Paraná and Mato Grosso through a program of the Federal Emergency Assistance 
Committee, but prejudice and xenophobic manifestations make it difficult to access the labor 
market, and, as a result, many are in a vulnerable state, in shelters or living on the streets. 

The lack of partnership between the federal, state and municipal spheres of 
government, as well as the lack of public integration policies related to health, education and 
work to welcome immigrants is clear. It is noteworthy the Federal Government's non-
compliance with the Immigration Law, through the publication of Ordinance No. 666 that 
prevents the entry of those seeking refuge and creates summary removal procedures, without 
the right to defense. The National Council of Human Rights - CNDH, the NGO Conectas 
Human Rights and the Federal Public Prosecution Office have already requested the repeal 
of this Ordinance due to its unconstitutionality. 

The National Refugee Committee (Conare) currently has 180,000 applications for 
recognition of refuge whose analysis is complex and time consuming. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias aprovou, em reunião ordinária 
realizada no último dia 13 de agosto, o requerimento nº 108/2019, que autoriza a participação 
de representantes do colegiado em atividades na cidade de Genebra, Suíça, relacionadas à 
revisão de meio período do 3o ciclo da Revisão Periódica Universal (RPU) da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

A delegação, conforme autorizado pelo Presidente Rodrigo Maia, é composta pelo 
Presidente da CDHM, Deputado Helder Salomão, e pela Deputada Erika Kokay, membro 
do colegiado. 

A RPU é o mecanismo da ONU que analisa a situação interna de direitos humanos 
nos países membros da organização internacional. O 3° ciclo de revisão do Brasil ocorreu 
em 2017. A CDHM debateu, em audiência pública ocorrida no dia 7/12/2016, o relatório a 
ser enviado pelo Estado Brasileiro à ONU. Além disso, em maio de 2017, em Genebra, 
durante a Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, membros do colegiado 
participaram de reuniões, assim como apresentaram relatório próprio sobre a situação dos 
direitos humanos no Brasil à época.  

Durante aquele 3º ciclo da revisão, o Brasil recebeu 246 recomendações dos Estados-
membros das Nações Unidas. O Estado Brasileiro se comprometeu a, em 2019, elaborar e 
enviar o relatório de meio período sobre a implementação das recomendações, assim como 
realizar uma consulta pública sobre esse documento. 

No dia 28 de agosto foi realizada, pela CDHM, conforme autorizado pela aprovação 
do requerimento n° 99/2019, audiência pública sobre a situação do cumprimento das 
recomendações recebidas no 3o RPU e o relatório que vem sendo elaborado pela sociedade 
civil a respeito do estágio do cumprimento dessas recomendações.  

Participaram da audiência pública, como expositores, João Lucas Quental Novaes de 
Almeida, Diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério das 
Relações Exteriores; Milton Nunes Toledo Junior, chefe da Assessoria Especial de Assuntos 
Internacionais, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; Deborah 
Duprat, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão; Leonardo Penafiel Filho, Presidente 
do Conselho Nacional de Direitos Humanos; Gustavo Huppes, Representante do Comitê 
Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa e da Conectas; Fernanda Lapa, 
Representante do Coletivo RPU Brasil e Coordenadora-Executiva do Instituto de 
Desenvolvimento e Direitos Humanos (IDDH); Maria Sylvia Oliveira, Coordenadora da 
Plataforma de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Dhesca 
Brasil) e do Instituto Geledés da Mulher Negra; e Kleber Karipuna - Representante da 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). 

Interviram ainda Josefina Serra dos Santos, Presidente da Comissão de Igualdade 
Racial da OAB do Distrito Federal, Andressa Pellanda, da Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação, Paulo Carbonari, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Daniela 
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Rosendo, do CLADEM Brasil — Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos 
Direitos da Mulher, Antonio Neto, da Justiça Global, Laura Varela, da Artigo 19, Cláudio 
Fernandes, da Gestos, Gonzalo Berrón, que representa a Fundação Friedrich Ebert — FE e 
Janaína Oliveira, da Rede Afro LGBTI. 

Os representantes do Governo, de modo geral, explicaram os procedimentos relativos 
ao RPU e destacaram o caráter voluntário da apresentação do relatório de meio período. Os 
representantes da sociedade civil, também de modo geral, criticaram a falta de diálogo a 
respeito da elaboração do documento e insuficiência do método de consulta online, e pelo 
prazo exíguo de seis dias. Criticaram, ainda, o descompasso entre o relatório preliminar e o 
efeito concreto das ações do Estado relacionadas às recomendações na vida das pessoas. 

De qualquer maneira, o governo endossou na audiência que apresentaria seu relatório 
de meio período durante a 42ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a ocorrer 
em Genebra no mês de setembro. Apesar disso, dias depois, funcionário do Ministério das 
Relações Exteriores informou, por e-mail, que o “relatório de meio período (voluntário) – 
que está sendo debatido no Brasil neste momento – deve ser entregue apenas em novembro”. 
A última sessão do ano do Conselho de Direitos Humanos da ONU, porém, é esta que ocorre 
em setembro.  

Sendo assim, tanto a sociedade civil decidiu manter a apresentação de seu relatório 
– escrito pelo Coletivo RPU – quanto esta delegação decidiu manter esta missão e apresentar 
também este seu relatório em Genebra, particularmente no evento paralelo que ocorrerá no 
dia 19 de setembro, no Palácio das Nações, denominado Human Rights in Brazil. 

Esperamos que o panorama aqui apresentado sirva para evidenciar o quadro 
extremamente crítico dos direitos humanos no Brasil e para que, ao lado de autoridades do 
sistema ONU e da comunidade das nações possamos encontrar soluções a esses desafios.  

 

Deputado Helder Salomão, Presidente da CDHM 

Deputada Erika Kokay, Membro da CDHM 

 

Brasília/Genebra, 16 de setembro de 2019. 
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1. Retórica contra os direitos humanos 

 

Embora os funcionários dos órgãos que participaram da audiência pública da CDHM, 
em 28 de agosto de 2019, tenham ressaltado o compromisso voluntário do Brasil em 
apresentar um relatório de meio período, o que indicaria um compromisso do governo com 
os direitos humanos e com o sistema multilateral, não é isso que se verifica a partir do 
pronunciamento das altas autoridades brasileiras.  

"Se eu for presidente eu saio da ONU, não serve pra nada esta instituição". "É uma 
reunião de comunistas, de gente que não tem qualquer compromisso com a América do Sul, 
pelo menos”. É a opinião do Presidente da República, expressa quando era candidato. 
“Conosco não haverá essa politicagem de direitos humanos, essa bandidagem vai morrer 
porque não enviaremos recursos da União para eles”, prometeu. “Quando tem gente que não 
tem o que fazer, vai lá para a cadeira de Direitos Humanos da ONU", afirmou no nono mês 
de exercício do cargo.  

O chanceler brasileiro pronunciou em discurso oficial que o globalismo “é o 
momento em que o comunismo, o fisiologismo, o gramscismo, como quer que se chame, 
ocupa o coração que tinha sido deixado vazio da sociedade liberal”; e “tenta formular, de 
maneira canhestra, uma espécie de nova religião, com esses pseudo-valores, esses conceitos 
legítimos, mas que são extrapolados e transformados em ideologia – como direitos humanos, 
como tolerância, como a proteção ambiental, por exemplo”.  

 

2.  Aumento da desigualdade 

 
O Brasil enfrenta uma política de austeridade recessiva. A Emenda Constitucional 

95, promulgada em 2016, congelou os gastos e investimentos públicos por 20 anos, 
preservando o pagamento de juros da dívida externa. Isso implica em redução de todas as 
políticas públicas e no aumento da desigualdade.  

O investimento público previsto no Orçamento para 2020 é o menor da série histórica 
da Secretaria do Tesouro Nacional, iniciada em 2007. Programas voltados à população mais 
pobre, como o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e o financiamento estudantil, terão 
as menores destinações desde sua criação. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos sofreu 41% de redução.  

A renda do trabalho dos mais ricos subiu, e a dos mais pobres caiu. O 1% mais rico 
da população abocanha hoje 28% da renda total do Brasil, o que significa a segunda maior 
concentração de renda do mundo (perdendo apenas para o Qatar), de acordo com dados da 
FGV. A miséria, em queda desde a redemocratização do Brasil, voltou a crescer. A classe 
média encolheu sua participação na renda. Segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS), 
do IBGE, entre 2016 e 2017, a pobreza passou de 25,7% para 26,5%. Já os extremamente 
pobres, que vivem com menos de R$ 140 mensais, pela definição do Banco Mundial, 
saltaram de 6,6%, em 2016, para 7,4%, em 2017.  
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Os dados do desemprego são alarmantes e crescentes. 22,7% dos domicílios não 
possuem renda do trabalho. 12,7% da população economicamente ativa está desempregada. 
São 13,2 milhões de desocupados no Brasil. 49,5% dos trabalhadores que iniciam um 
trimestre desempregados mantêm essa situação no seguinte. “Nos últimos quatro anos, a 
parcela de desempregados que está nessa condição há pelo menos dois anos vem crescendo 
num ritmo preocupante. Essa parcela, que era de 17,4% no primeiro trimestre de 2015, 
passou a registrar 24,8% no primeiro trimestre de 2019”, diz o IPEA. A reforma trabalhista, 
aprovada em 2017, cortou direitos e precarizou o trabalho, mas não gerou o aumento 
prometido da ocupação. 

A reforma da previdência aprovada em 2019 aumenta a desigualdade, pois elimina a 
possibilidade de aposentadoria por idade, aquela acessada prioritariamente por trabalhadores 
precarizados.  Houve ainda o fim da contribuição fiscal dos empregadores, como a Cofins e 
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) que, com o PIS-Pasep, somam cerca 
de metade das receitas da Seguridade Social, de acordo com pesquisa do economista Thomas 
Piketty.  

Agravando a desigualdade, as mudanças nas diretrizes relativas à segurança 
alimentar são notórias. O Brasil institucionalizou em 2006 o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, integrado pelo respectivo Conselho Nacional –  CONSEA. Este era 
um espaço de articulação entre governo e sociedade civil para formulação, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas, que levaram ao Brasil a sair do mapa da fome em 2014.  O 
Poder Executivo está tentando extinguir o CONSEA, que agora está fora de funcionamento. 
O programa de aquisição de alimentos baixou seu orçamento de 1,3 bilhões em 2014 para 
287 milhões em 2019. Os recursos do programa de cisternas para acesso à água na zona rural 
baixaram de 643 milhões para 75 milhões no mesmo período. O programa para organização 
econômica de mulheres rurais que tinha orçamento de 32,5 milhões de reais em 2014, e agora 
tem 500 mil; os programas bolsa verde, de apoio ao desenvolvimento sustentável de 
comunidades quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais ficaram sem 
nenhum recurso em 2019. 

 

3. Cortes e ideologização da educação  
 

O governo cortou os investimentos em todas as etapas da educação, com um 
montante de corte acima de R$7 bilhões. Para 2020 o orçamento do Ministério da Educação 
será reduzido em R$ 21 bilhões. Na educação básica, o corte chega a R$ 914 milhões, 
abrangendo verbas para construção e manutenção de escolas e creches, capacitação de 
profissionais da educação, merenda escolar e transporte.  

Em relação ao nível superior, o MEC anunciou cortes às universidades na média de 
30%. A Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos públicos, afetou 
inclusive os recursos próprios de arrecadação das universidades. A Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em oito meses de governo, 
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extinguiu 12% das bolsas de mestrado e doutorado. Com a medida, deixarão de ser 
investidos em pesquisa neste ano R$ 37,8 milhões. Para 2020 —o primeiro orçamento 
desenhado pela atual gestão— os fundos do órgão cairão à metade, passando de R$ 4,25 
bilhões previstos em 2019 para R$ 2,20 bilhões em 2020. O CNPQ (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), órgão de fomento à pesquisa, já anunciou que 
não tem dinheiro para pagar 84 mil bolsistas a partir de setembro.  

O Ensino Médio, por sua vez, é objeto de proposta de reforma que quebra com a 
proposta de formação integral e que não foi discutido com especialistas. A proposta também 
estabelece que os cursos formativos não ocorrerão na mesma escola, aumentando o custo 
com transporte para os alunos. Em contrapartida, o governo institui a possibilidade de ensino 
à distância, o que pressupõe gastos com material e acesso à internet. O número de matrículas 
caiu em 2018:  só no ensino médio foram 500 mil a menos.  

Existe um movimento ilegal, porém encampado por alguns gestores públicos, no 
sentido de restrição da ação pedagógica, com ameaças a professores e alunos que tocam em 
temas como igualdade e diversidade de gênero ou marxismo.  

O patrulhamento ideológico do governo levou o MEC a criar uma comissão para 
avaliar as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá acesso ao 
ambiente de segurança máxima onde ficam as perguntas da prova para “verificar sua 
pertinência com a realidade social, de modo a assegurar um perfil consensual do exame”.  

Bolsonaro afirmou que a militarização das escolas será imposta, independentemente 
da vontade de seus alunos e docentes. Um dos problemas decorrentes é extinção de aulas no 
período noturno, o que inviabiliza o acesso de milhares de jovens e adultos à educação. A 
imposição do pensamento único e a proibição da livre expressão da individualidade- com 
regras sobre cortes de cabelo, uso de brincos, óculos escuros, e ainda forçar estudantes a 
“bater continência” para educadores e gestores militares- constituem violações de direitos 
fundamentais dos jovens que frequentam essas escolas públicas. 

 

4.  Descumprimento das decisões do Comitê de Direitos Humanos da 
ONU 

 

Em 17 de agosto de 2018 o Comitê de Direitos Humanos da ONU pediu que o Brasil 
tomasse todas as medidas necessárias para garantir que o ex-Presidente da República Luiz 
Inácio da Silva pudesse usufruir e exercer seus direitos políticos, mesmo preso, inclusive 
comunicar-se com a imprensa. O Comitê também solicitou ao Brasil que não o impedisse de 
se candidatar nas eleições presidenciais de 2018, até que seus recursos perante os tribunais 
fossem concluídos em procedimentos judiciais justos.  

Em 10 de setembro de 2018 o Comitê reafirmou que o Brasil deveria assegurar a 
candidatura de Lula, ressaltando que todos os Poderes do Estado brasileiro estão vinculados 
às decisões do Comitê. Mesmo assim, a decisão foi descumprida, e Lula não pode se 
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candidatar – está preso há 522 dias mesmo sem condenação final –, tampouco ter contato 
com a imprensa antes das eleições, para as quais ele era o candidato favorito, de acordo com 
todas as pesquisas de intenção de votos.  

O líder político mais popular da história do Brasil contemporâneo foi condenado sem 
prova de qualquer crime. Como pontuam seus advogados, a própria sentença reconhece que 
“nenhum valor proveniente da Petrobras foi dirigido ao ex-presidente e que ele jamais 
solicitou ou recebeu a posse ou a propriedade do ‘triplex’ ou de qualquer outro imóvel que 
lhe foi atribuído pelo Sistema de Justiça”. 

Os processos contra Lula tiverem origem na 13ª Vara Federal de Curitiba, se 
iniciaram por um comando do próprio então juiz Sérgio Moro – hoje Ministro da Justiça do 
rival político de Lula, Jair Bolsonaro. Moro, durante o processo, seguiu orientando os 
procuradores, o que viola o princípio elementar do processo acusatório, que é a separação 
entre juiz e acusador. Promotores demostraram, ao longo de anos de conversas que foram 
vazadas, antipatia e desprezo à Lula e à sua família. Gestores da Receita Federal acessavam 
informal e permanentemente e dados de alvos previamente eleitos, incluindo um caseiro e 
os assessores de Lula, o que, de acordo com as leis brasileiras, é crime. Elementos favoráveis 
a Lula foram deliberadamente ignorados. O escritório de seus advogados chegou a ser 
grampeado e monitorado. 

O processo que o vitimou foi conduzido por juízes e procuradores parciais, 
pessoalmente contrários ao réu e a seu partido político. Se isso já era evidente antes, desde 
junho mensagens divulgadas pelos veículos The Intercept, Folha de S. Paulo, El País e Veja 
o confirmam.  

 

5. Ameaças à liberdade de imprensa 
 

Desde que o jornal The Intercept divulgou reportagens sobre ilegalidades cometidas 
pela Operação Lava Jato, o veículo tem sido objeto de uma campanha massiva de assédio 
online, iniciada com uma chamada para a deportação do jornalista-chefe, Glenn Greenwald, 
e seu esposo, o Deputado Federal David Miranda. Ambos receberam ameaças, assim como 
outros jornalistas do veículo. As autoridades brasileiras não condenaram as ameaças 
violentas. Pelo contrário, o Ministro da Justiça Sérgio Moro – implicado nas mensagens – 
afirmou que Glenn comporia um esquema que envolveria muito dinheiro para minar o 
combate à corrupção no Brasil. O Presidente da República, ignorando a legislação brasileira 
sobre liberdade de imprensa, afirmou que Glenn talvez “pegue uma cana” no Brasil. Tais 
fatos já foram reconhecidos pelo relator para a proteção do direito à liberdade de opinião da 
ONU, Sr. David Kaye, que em 3 de julho interpelou o estado brasileiro. Não temos 
informação de que o relator tenha obtido resposta. 

De acordo com o relatório “Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no 
Brasil - 2018”, da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), os casos de agressões aos 
trabalhadores do setor cresceram 36% em 2018 em relação ao ano anterior. Em 2017, foram 
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registrados 99 casos de agressão, ao passo que, em 2018, foram 135 ocorrências contra 227 
jornalistas, uma delas resultando em um assassinato. Ainda segundo o relatório, a agressão 
física foi a forma de violência mais usada, acometendo 58 vítimas. Em comparação com 
2017, as agressões verbais e impedimentos do exercício profissional aumentaram mais de 
100%. Já as ameaças e intimidações cresceram 87%. De acordo com a Associação Brasileira 
de Imprensa o Brasil ocupa, ao lado da Colômbia, o quarto lugar entre os lugares mais 
perigosos para o exercício desta profissão na primeira metade de 2019. 

 

6.  Genocídio da juventude negra e letalidade policial  
 

De acordo com o Atlas da Violência, entre 2016 e 2017, o número de pessoas 
assassinadas com armas de fogo cresceu 6,8%. O ano de 2017 bateu uma marca inédita de 
65.602 mil pessoas sendo mortas, e 72,4% (47.510 mil) por tiros. As vítimas principais desta 
violência são da população jovem, com 59,1% do total de óbitos de homens entre 15 a 19 
anos de idade. 75,5% das vítimas de assassinato em 2017 eram indivíduos negros. A taxa de 
homicídios de negros (pretos e pardos) por grupo de 100 mil habitantes foi de 43,1, ao passo 
que a de não negros (brancos, amarelos e indígenas) foi de 16,0. Ou seja, para cada indivíduo 
não negro que sofreu homicídio em 2017, aproximadamente, 2,7 negros foram mortos. Os 
dados mostram uma piora da situação uma vez que, em 2016, 71,5% dos assassinados no 
Brasil eram negros.  

De acordo com números levantados pelo jornal O Globo com base em dados do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgados em maio deste ano, em 4 anos a 
relação entre policiais assassinados e pessoas mortas pela polícia aumentou no país. Em 
2013, a cada dois policiais brasileiros assassinados, outras 11 pessoas eram mortas pela 
polícia. Em 2017, para cada dois policiais militares ou civis executados, outras 28 pessoas 
eram mortas por eles. O aumento da letalidade policial nos últimos anos é confirmado por 
outro indicador. Há seis anos, de cada cem assassinatos ocorridos no Brasil, quatro eram 
cometidos por policiais. Em 2017, já eram oito. O mesmo levantamento mostra que ao todo, 
os policiais militares e civis, em serviço ou fora, mataram 5.159 pessoas em 2017. Em 2013, 
tinham ocorrido 2.202 mortes dessa forma, o que representa um aumento de 235%.  

No ano de 2018, o Fórum registrou 57.341 mortes violentas intencionais, trata-se de 
uma queda de 11% ao ano anterior (64.021). Por outro lado, foram 6.220 mortes em 
decorrência de intervenção policial em 2018, contra 5.179 em 2017, um aumento de 19% e 
o percentual dos assassinatos que foram causados pela polícia subiu de 8% para 11%. No 
Rio de Janeiro essa proporção alcança os 23%. 

Caso emblemático dessa situação foi o do músico carioca Evaldo dos Santos Rosa 
morto à queima-roupa com 80 tiros disparados por policiais militares no Rio de Janeiro, em 
abril deste ano. Os policias confundiram o carro dele com o de assaltantes. O outro caso é o do 
jovem Maykon Douglas Ribeiro assassinado por um policial rodoviário no dia em que 
comemorava o aniversário de 18 anos, em Planaltina (DF), em fevereiro. Maykon foi 
baleado com dois tiros durante uma abordagem policial.  
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Durante todo o ano de 2018 o estado do Rio de Janeiro esteve sob intervenção militar 
para combate à violência. A decisão foi instituída por meio do Decreto n.º 9.288, de 16 de 
fevereiro de 2018, outorgado pelo Presidente da República, com publicação no Diário 
Oficial da União no mesmo dia. Neste período, o número de lesões corporais seguidas de morte 
aumentou em 33% e mortes por intervenção policial, 38%, se comparadas ao mesmo período do ano 
anterior. Os tiroteios saltaram de 3.477, nos seis meses anteriores da intervenção, para 4.850 
nos seis meses pós-intervenção. Os dados são do Observatório da Intervenção da 
Universidade Cândido Mendes, que aponta ainda que a presença de militares do exército no 
Rio de Janeiro aumentou em 80% o número de chacinas e em 128% o de mortes neste tipo 
de conflito.  

 

7. As execuções sumárias são defendidas por altas autoridades 
 

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, tem feito afirmações como “tiros na 
cabecinha” quando se refere ao assassinato de suspeitos em ações da polícia militar. Também 
posta fotos empunhando armas potentes ou participando de tiroteios em helicópteros e 
defende a ação de “snipers”, atiradores de elite. A ONG Redes da Maré divulgou relatório 
contabilizando as mortes nos primeiros meses do governador, no conjunto de 16 favelas que 
formam a Maré. Foram 21 operações policiais com 15 mortos, 14 delas ocorreram em ações 
com uso de helicóptero. Outras 12 mortes foram causadas por dez confrontos entre grupos 
armados. Em todo o ano de 2018, 16 operações com 19 mortos. A ONG afirma que todas as 
mortes tinham indícios de execução.  

 Jair Bolsonaro defende a aprovação da excludente de ilicitude, dizendo que com ele 
bandidos “vão morrer na rua igual barata”. A ampliação das hipóteses de excludente de 
ilicitude – a exclusão da culpabilidade de agentes de segurança pública que venham a 
cometer homicídios, o que é uma verdadeira “licença para matar” – é proposta pelo Poder 
Executivo, que enviou ao Congresso Nacional um “pacote anticrime”, desenhado pelo 
Ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro. Essa medida atingirá, principalmente, a 
população pobre que mora nas periferias. 

 

8.  Armamento  
 

O governo editou decretos facilitando a posse e o porte de armas de fogo. De acordo 
com as novas normas, não se exige mais comprovação pessoal de efetiva necessidade do 
armamento. É, ainda, autorizada a posse de fuzis semiautomáticos por qualquer cidadão, 
assim como espingardas e carabinas. Houve também expansão do conceito legal de 
residência e domicílio, para o propósito de, no caso das propriedades rurais, autorizar que o 
armamento seja utilizado em toda a extensão da propriedade, edificada ou não, em que resida 
ou tenha instalação o titular do registro. Aumentou-se o volume de armas e munições que 
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podem ser adquiridos. Caçadores, colecionadores e atiradores podem, a cada ano, comprar 
até 150 mil munições de armas de uso permitido e até 30 mil munições de armas de uso 
restrito. Pesquisa da Datafolha realizada no mês de julho indica que 70% da população 
reprova os projetos do Presidente Bolsonaro para facilitar o porte de armas. 

 

9. Mortes no sistema carcerário 

 

De acordo com o Monitor da Violência, 704.395 pessoas estão presas hoje no Brasil. 
A capacidade total é de 415.960. O déficit é de 288.435 vagas. Se forem contabilizados os 
presos em regime aberto e os que estão em carceragens da polícia, o número passa de 750 
mil. Os presos provisórios (sem julgamento), que chegaram a representar 34,4% da massa 
carcerária há um ano, agora correspondem a 35,9%. O Brasil tem a terceira maior população 
carcerária do mundo. Já os números do Banco de Monitoramento de Prisões, do Conselho 
Nacional de Justiça, divulgados também em abril, apontam 812.564 presos, com cerca de 41,5% 
deste número ainda não julgados. Neste ritmo, a previsão é que sejam 1,5 milhão de presos em 
2025.  

As condições de encarceramento têm causado rebeliões e massacres. De 2017 para 
cá, o País já registrou mais de cinco grandes rebeliões, contabilizando cerca de 200 mortos. 
Segundo levantamento feito pela organização Conectas Direitos Humanos, com dados do 
Datasus, os presos brasileiros têm três vezes mais chances de morrer do que uma pessoa 
livre.  

São constantes os casos de pessoas mortas sob custódia do Estado. Entre os casos, 
estão o do motorista Luis Cláudio Rodrigues, de 48 anos, encontrado morto dentro da 13ª 
DP em Sobradinho (DF), em julho de 2017, supostamente após cometer suicídio por 
enforcamento. Perícia confirmou que Rodrigues não tinha condições físicas de se enforcar. 
Outro caso, também no Distrito Federal, é o de Thiago Teles Sousa. O rapaz foi encontrado 
nas mesmas circunstâncias de Luiz Cláudio, e teria sido torturado, segundo perícia. Já o 
pedreiro Fernando de Oliveira Filho, 42 anos, ocorreu dentro da 45ª DP, no Complexo do 
Alemão (RJ). O atestado de óbito aponta morte causada por trauma torácico e asfixia em 
consequência de ação contundente. 

Além da precariedade do sistema carcerário, as políticas de encarceramento e 
aumento de pena se voltam, via de regra, contra a população negra e pobre. O último 
levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), em 2016, 
aponta que a população presa é predominantemente de pretos e pardos, com 65% dessas 
identificações de cor, que compõem o grupo racial negro. Além disso, 75% dos encarcerados 
têm até o ensino fundamental completo, o que é um indicador de baixa renda. O Banco de 
Monitoramento de Prisões, do Conselho Nacional de Justiça, informa que mais da metade dos 
presos brasileiros tem até 29 anos de idade. A maioria dos presos (30,5%) tem entre 18 e 24 
anos. O roubo representa 27% dos crimes cometidos pela população carcerária e o tráfico de 
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drogas corresponde a 24%. Menos de um em cada cinco presos (18,9%) trabalha hoje no país. O 
percentual de presos que estudam é ainda menor: 12,6%. 

 

10.  Tortura  
 
Em junho deste ano o presidente Jair Bolsonaro extinguiu o Mecanismo Nacional de 

Combate e Prevenção à Tortura (MNPCT). Os onze profissionais que trabalhavam no 
colegiado foram demitidos. Os peritos fiscalizavam unidades públicas onde havia privação 
de liberdade - desde cadeias e delegacias até hospitais de internação compulsória -, realizava 
diagnósticos e recomendava ações, nem sempre acatadas pelos governos.  

O MNPCT foi criado em 2013 dentro do Sistema Nacional de Combate e Prevenção 
à Tortura e fazia parte do acordo para adesão do Brasil ao Protocolo Facultativo à Convenção 
Contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes da 
Organização das Nações Unidas (ONU), do qual o País é signatário desde 2007.  

O Presidente da República é, aliás, um entusiasta da tortura. "Pau-de-arara funciona. 
Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável também." (1999) “Se tivéssemos 
agido como a Colômbia, com humanismo, teríamos uma FARC no coração do Brasil e 
graças aos militares não temos” (2018). “Errar, até na sua casa, todo mundo erra. Quem 
nunca deu um tapa no bumbum do filho e depois se arrependeu? Acontece." (2018) "O erro 
da ditadura foi torturar e não matar." (2018). "Ninguém tem prova de nada (...) Suicídio 
acontece, pessoal pratica suicídio". (2018) 

 

11.  Retrocessos nos direitos à memória, à verdade e à justiça  
 

O presidente Jair Bolsonaro tem elogiado, de forma incisiva, a ditadura militar. 
Período em que houve, no mínimo, 434 mortes e desaparecimentos políticos, além de 
incontáveis prisões e torturas cometidas por esse regime. Recentemente chamou de “herói 
nacional” o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que chefiou o Destacamento de 
Operações de Informações (DOI-CODI) em São Paulo e ficou conhecido como um dos 
maiores torturadores da ditadura. Enquanto o coronel comandou o DOI-CODI, foram 
registradas 45 mortes e desaparecimentos forçados, entre 29 de setembro de 1970 e 23 de 
janeiro de 1974, segundo relatório da Comissão Nacional da Verdade. 

Outras frases de Jair Bolsonaro sobre a ditadura: “Não houve golpe militar em 1964", 
entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura (30 de julho de 2018) 

"Temos de conhecer a verdade. Não quer dizer que foi uma maravilha, não 

foi uma maravilha regime nenhum. Qual casamento é uma maravilha? De vez em 

quando tem um probleminha, é coisa rara um casal não ter um problema, tá certo? 

[...] E onde você viu uma ditadura entregar pra oposição de forma pacífica o 

governo? Só no Brasil. Então, não houve ditadura." (27 de março de 2019) 
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"Eu mostrei, e hoje em dia grande parte da população entende, que o período 

militar não foi ditadura, como a esquerda sempre pregou. (...) Por que tinha censura 

muitas vezes? De acordo com o articulista, a palavra-chave que estava naquela 

matéria era para executar um assalto a banco ou até mesmo executar uma 

autoridade em cativeiro. Essa foi a censura." (29 de outubro de 2018). 

"31 de março de 1964, Devemos, sim, comemorar esta data. Afinal de contas, 

foi um novo 7 de setembro [...] O Brasil merece os valores dos militares de 1964 a 

1985." (31 de março de 2016). 

Em março de 2019 o governo designou nova composição da Comissão de Anistia, 
que passou a contar com pelo menos cinco militares de carreira, além de pessoas com atuação 
judicial contrária à concessão de reparação. O Governo Federal também esvaziou a 
Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, criada em 1995 para a efetivação da justiça 
transicional do Brasil. Seu objetivo era proceder ao reconhecimento de pessoas que, por 
terem participado em atividades políticas, tenham falecido por causas não-naturais, em 
dependências policiais ou assemelhadas, no contexto da ditadura. Sua composição foi 
alterada em 2019. Pessoas com atuação histórica e reconhecida pelos direitos à memória, à 
verdade e à justiça foram substituídas por um assessor sem experiência na área e dois 
militares.  

Isso ocorreu após a Comissão Especial ter atestado que Fernando Santa Cruz, pai do 
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, faleceu pela violência do Estado praticada 
no regime de exceção. Jair Bolsonaro afirmou na ocasião, em tom de deboche, saber como 
Fernando Santa Cruz falecera, insinuando que fora assassinado pelos próprios companheiros 
e contrariando documentos oficiais que indicam que morreu após ser preso pelo regime 
militar.  

 

12.  Extinção dos mecanismos de participação social  
 

Em abril deste ano, o Governo Federal publicou Decreto extinguindo e limitando a 
atuação de conselhos da administração pública e revogando o Plano Nacional de 
Participação Social (PNPS), que visava “fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias 
democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a 
sociedade civil”. Como saldo, foram extintos cerca de 700 colegiados, abrangendo temas 
como: diversidade; refugiados; combate à corrupção; criminalidade; saúde e escolaridade 
indígenas, direitos LGBTI. Os conselhos que foram recriados passaram a ter quantidade 
reduzida de membros, sem paridade entre governo e sociedade civil e sem reuniões 
presenciais.  

Em outra ação contra o direito de participação social, a Ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos exonerou a secretária-executiva do Conselho Nacional de 
Direitos Humanos (CNDH). O colegiado está inserido na estrutura administrativa do 
Ministério, mas atua de forma independente, conforme recomendações das Nações Unidas 
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e a lei que o criou. A secretaria-executiva é, também de acordo com a lei, integrante da 
estrutura autônoma do Conselho. O ato se deu, claramente, em represália a manifestação do 
Conselho contra a reforma da previdência por esta “conter pontos que representam graves 
retrocessos sociais”. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado em 1991 no 
contexto da redemocratização, foi também dinamitado. O mandato de todos os conselheiros 
foi extinto e as regras redefinidas: a partir de agora, os membros serão escolhidos por 
processo seletivo e não por eleição. A participação da sociedade civil foi reduzida de 14 para 
nove conselheiros, deixando o governo federal com 13 membros, maioria absoluta no 
colegiado.  

 

13. Criminalização dos movimentos sociais  
 

A Lei nº 13.260/2016, conhecida como Lei Antiterrorismo, conceitua organização 
terrorista e regulamenta aspectos investigatórios e processuais do crime de terrorismo. Não 
obstante as críticas quanto à ambiguidade de partes do texto e do rigor de suas penas, 
mediante o §2° do Artigo 2° a lei exclui a “conduta individual ou coletiva de pessoas em 
manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria 
profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, 
criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades 
constitucionais”. 

A ONG Artigo 19 em conjunto com a Rede de Justiça Criminal mantém um site de 
monitoramento dos 59 projetos de lei que tratam do direito à livre manifestação. Cabe 
destacar que muitas dessas propostas visam a restrição ou criminalização do direito de 
protesto, como o PL 5065/2016 que visa reintegrar dispositivos excluídos durante a 
tramitação da lei nº 13.260/2016, e incluir no texto “motivação ideológica e política’’ e 
questões “sociais e criminais”. 

O Projeto de Lei 10431/18, de iniciativa do Governo Federal, visa o bloqueio de bens 
de pessoas naturais, jurídicas e entidades envolvidas com terrorismo. O dispositivo poderá 
ser usado de forma arbitrária no atual cenário de criminalização dos movimentos sociais e 
da reivindicação de direitos estabelecidos pela Constituição Federal, já que o texto não faz 
ressalva quanto ao enquadramento de mobilizações políticas, partidos, sindicatos ou 
movimentos sociais como grupos terroristas. 

Além disso, movimentos que têm como fulcro a defesa da função social da 
propriedade, tais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o 
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), têm sido particularmente atingidos 
através do monitoramento e coação perpetrados pelas forças de segurança, além de detenções 
e persecuções criminais. Um caso emblemático ocorreu no dia 24 de junho, quando a Policial 
Civil efetuou a prisão temporária de nove lideranças em ocupações no centro da cidade de 
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São Paulo. Dessas noves pessoas, quatro tiveram a prisão preventiva decretada 
posteriormente.  

A já citada Medida Provisória nº 870/2019, que trata da reforma administrativa, 
convertida na Lei nº 13.844/2019, conferia à Secretaria de Governo da Presidência da 
República a atribuição de “supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar as atividades 
e as ações dos organismos internacionais e das organizações não governamentais no 
território nacional”. Diante da repercussão negativa, o governo suprimiu essa seção do texto. 
O dispositivo legal se coadunava aos reiterados ataques proferidos pelo Presidente da 
República às ONGs nacionais e internacionais, bem como aos organismos 
intergovernamentais que cobram uma conduta de respeito à Constituição Federal e aos 
tratados internacionais por parte do governo brasileiro. 

 

14.  Violência no campo  
 

Segundo dados publicados pela Comissão Pastoral da Terra, perto de um milhão de 
pessoas foram envolvidas em conflitos no campo em 2018, 36% a mais que em 2017, sendo 
51,6% dos afetados na região amazônica, que concentra 92% das terras em conflito. Apesar 
disso, não mais existe um órgão governamental para solução pacífica de conflitos agrários.  

Também segundo dados da CPT, as ocorrências de violência no campo chegaram a 
1.489 em 2018. Em 73,5% dos casos os conflitos afetaram povos e comunidades tradicionais. 
Em 2018, 57% dos assassinatos foram de lideranças, identificada pela CPT como “violência 
pedagógica” usada para “punir exemplarmente o “entrave ao desenvolvimento”. 

Esse quadro tende a ser agravado com as decisões do INCRA, órgão responsável pela 
reforma agrária no Brasil, de desistir de processos de desapropriação em curso. Os 
cancelamentos, como apontou a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ignoram os 
recursos dispendidos e a realidade dos potenciais beneficiários da reforma agrária, afetando 
situações há muito tempo consolidadas e geram insegurança jurídica para milhares de 
famílias no campo.  

Há, também, um corte drástico. Em 2014 as despesas para desapropriação de imóveis 
rurais para criação de assentamento da reforma agrária foram de 583 milhões de reais e, em 
2018, de 60 milhões de reais. 

 

15.  Ataques à preservação do meio ambiente 
 

Ocorreram cortes orçamentários drásticos em 2019: redução de 95% nas iniciativas 
para implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima; de 83% na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; de 69% na Gestão do Uso Sustentável da Biodiversidade; de 
40% na Avaliação de Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e 
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Resíduos Perigosos; de 43% no Licenciamento Ambiental Federal. O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), principal órgão de fiscalização 
ambiental, teve perda de 24%. No Instituto Chico Mendes (ICMbio), responsável pela gestão 
de unidades de conservação, o corte foi de 26%. Além disso, o governo deixou de formular 
plano de utilização dos recursos do Fundo Clima, razão pela qual R$ 357 milhões ficaram 
congelados.  

O Ministério do Meio Ambiente foi enfraquecido. Perdeu gestão dos recursos 
hídricos e florestais para o Ministério da Agricultura. O Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama) teve a composição reduzida de 96 conselheiros para 23, com 
diminuição significativa na representatividade dos estados, municípios e da sociedade civil.  
Isso implicou em um freio na fiscalização: de janeiro a maio, o número de multas aplicadas 
por desmatamento ilegal foi o mais baixo em 11 anos. Por decreto, o Presidente criou os 
chamados "núcleos de conciliação", que vão analisar, podendo revisar e até perdoar as 
multas ambientais aplicadas pelos fiscais em todo o Brasil, mesmo que os infratores não 
reclamem do procedimento.  

Impactando a saúde da população e o meio ambiente, há um descontrole do uso de 
agrotóxicos no Brasil. Já são 290 substâncias agrotóxicas liberadas no Governo Bolsonaro, 
das quais ao menos um terço é proibida na Europa.  A contaminação da água por agrotóxicos, 
por sua vez, tem aumentado no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde em 2014, 75% 
dos testes detectaram agrotóxicos; em 2015, 84%; em 2016, 88%; e em 2017 atingiu 92 % 
das análises. A situação pode ainda ser mais preocupante, pois dos 5.570 municípios 
brasileiros, 2.931 não realizaram testes na sua água entre 2014 e 2017.  

 

16.  Desmatamento e queimadas na Amazônia 
 

Constatou-se um crescimento no desmatamento da Amazônia de 49,5% na série 
histórica 2018/2019, se comparado ao mesmo período de 2017/2018, conforme o 
Observatório do Clima. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), o mês de julho 
de 2019 apresentou uma área desmatada de 2.254,9 km2, quatro vezes maior que o mesmo 
mês de 2018.  

Declarações e ações do governo quanto a respeito foram catastróficas. O Presidente 
Jair Bolsonaro questionou a veracidade desses dados, afirmando que o diretor do Inpe, 
Ricardo Magnus Osório Galvão, devia estar a serviço de alguma ONG. Ele foi exonerado do 
cargo. O Ministro do Meio Ambiente, por sua vez, disse que os dados “são interpretações 
sensacionalistas e midiáticas” feitas por “aqueles que manipulam para criar factóides” e 
“conseguir mais doações das ONGs estrangeiras para os seus projetos pessoais”.  

O Governo anunciou a intenção de reduzir a participação da sociedade civil no comitê 
gestor do Fundo Amazônia e de utilizar seus recursos para pagamento de indenizações a 
proprietários rurais que ocupam unidades de conservação. Em consequência das medidas, 
Alemanha e Noruega anunciam a suspensão dos repasses ao Fundo.  
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Depois desses acontecimentos, ocorreu, no dia 10 de agosto de 2019, o que ficou 
conhecido como o dia do fogo. Por meio de um grupo de WhatsApp, cerca de 70 pessoas, 
entre comerciantes, madeireiros, pecuaristas e produtores rurais, fizeram um esforço 
conjunto para iniciar queimadas ao longo da rodovia BR-163, em Rondônia. O dia fora 
denunciado por um jornal local. Uma notificação a respeito foi enviada ao Poder Executivo. 
As autoridades, porém, nada fizeram para impedir a tragédia. Depois dessa data, os focos de 
incêndio na Amazônia foram crescentes e visíveis do espaço. 

Em meio a essa crise ambiental, segue pendente de implementação a 4ª fase do Plano 
de Ação para a Prevenção e o Controle do Desmatamento na Amazônia, que busca orientar 
as ações governamentais e não governamentais para prevenção e controle do desmatamento 
até 2020, a fim de preparar o país para atender o seu Compromisso Nacionalmente 
Determinado junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e para 
zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. 

 

17. Violações dos direitos indígenas 
 

Em diversas declarações, o Presidente da República Jair Bolsonaro sustentou que não 
haveria nenhuma demarcação de terras indígenas. Nenhuma terra indígena foi homologada 
em 2017. Em 2018, a única demarcação, da terra indígena Baía do Guató, foi suspensa pela 
Justiça. Em 2019, nenhuma terra indígena foi identificada, declarada ou homologada. O 
direito dos indígenas a seus territórios tradicionais é previsto na Constituição da República. 
Hoje são 129 processos parados sobre terras nas quais vivem cerca de 120 mil indígenas. 
Além disso, o governo deve apresentar uma proposta de lei que autorizaria a exploração 
mineral em terras indígenas. O texto ainda não foi discutido com representantes de 
comunidades indígenas.  

A promessa de liberação das terras para mineração e a falta de demarcações pelo 
Estado gera conflitos. Pelo menos 14 territórios indígenas estão atualmente sob ataque. 
Incursão criminosa de garimpeiros na Terra Indígena Wajãpi, no Amapá culminou com o 
assassinato do cacique Emyra Wajãpi,de 68 anos, segundo relatam indígenas. Apenas na 
Terra Indígena Yanomami, em Roraima, já são mais de 10 mil garimpeiros causando 
destruição, com efeitos sentidos a mais de 500 quilômetros, com a contaminação de rios. Há, 
também, o aumento descontrolado do garimpo nas terras Kayapó e Munduruku, dentre 
outras. O IBAMA estima que 10% da terra Ituna Itatá já tenha sido invadida e destruída de 
forma ilegal, especialmente por grilagem de terras.  

Aproximadamente 68% das terras indígenas e áreas naturais protegidas da região 
amazônica (incluindo outros países) estão sob pressão de estradas, mineração, barragens, 
perfuração de petróleo, incêndios florestais e desmatamento, de acordo com um novo 
relatório da RAISG, a Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada. 
No Brasil, a mineração ameaça 108 milhões de hectares de áreas protegidas e reservas 
indígenas. 
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Por decreto, o Presidente Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Política 
Indigenista (CNPI), importante instrumento de participação da população indígena na 
elaboração e no acompanhamento de políticas públicas. Extinguiu, ainda, a Comissão 
Nacional de Educação Escolar Indígena, que acompanhava a execução de políticas públicas 
para quase 3 mil escolas indígenas espalhadas pelo país. 

A Fundação Nacional do Índio opera com 10% do orçamento, pois 90% está 
contingenciado. A instituição funciona com 1/3 do quadro de servidores. A falta de 
funcionários atinge especialmente as estruturas mais descentralizadas e as mais próximas 
das comunidades indígenas. Em regiões de intensa disputa fundiária nos processos por 
demarcação e altos índices de violência, é comum que o quadro de pessoal conte com apenas 
um servidor. 

Nos últimos cinco anos, a Fundação Nacional do Índio passou por nove trocas na 
Presidência, inviabilizando a continuidade das políticas indigenistas. Ademais, os seguidos 
cortes no orçamento e o déficit de pessoal reduzem significativamente a capacidade de 
atuação da Funai, cuja gestão foi entregue no atual governo a representantes de grupos de 
interesse contrários aos direitos indígenas. 

Outro ataque aos direitos das populações indígenas foi a ameaça de pôr fim à política 
especializada, com o fim da Secretaria Nacional de Saúde Indígena (Sesai). Os Distritos 
Sanitários Indígenas (DSEIs), que têm capilaridade no atendimento, vêm enfrentando 
dificuldades para fixar médicos desde que os cubanos deixaram o programa Mais Médicos, 
situação agravada com os cortes orçamentários.  

 

18. Descumprimento da Convenção 169 da OIT 
 

O governo não tem garantido a participação dos indígenas e dos quilombolas nas 
decisões administrativas e políticas que afetam seus territórios e seus direitos. O governo 
ameaçou retirar o Brasil do tratado internacional e descumpriu flagrantemente o direito à 
consulta prévia no caso da Base de Alcântara. O acordo assinado entre o Brasil e os Estados 
Unidos sobre Salvaguardas Tecnológicas relativas ao uso do Centro Espacial de Alcântara, 
no Maranhão, tramita na Câmara dos Deputados em regime de urgência. O território 
quilombola de Alcântara é composto por 150 povoados assim certificados pela Fundação 
Cultural Palmares, com cerca de 12 mil habitantes, numa área total de 86 mil hectares. 
Embora o Acordo de Salvaguardas não o preveja expressamente, a aeronáutica pretende a 
expansão Centro de Lançamento já existente ali em mais 12 mil hectares – o que é chamado, 
pelos militares, de consolidação da área do CLA. A expansão deve implicar no deslocamento 
de 2 mil quilombolas de 27 comunidades. Não houve qualquer consulta prévia aos afetados, 
assim como, até hoje, não há qualquer estudo de impacto socioambiental da expansão da 
base. 
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19.  Atingidos por barragens e pela mineração  
 

Na tarde de cinco de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da Barragem de 
Fundão no município de Mariana, em Minas Gerais, com a morte de vinte pessoas, entre 
trabalhadores da Mineradora Samarco e moradores do distrito de Bento Rodrigues. 
Considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil e o maior acidente mundial 
com barragens, com o derramamento inicial de 32 milhões de m³ de lama contendo óxido de 
ferro e sílica, entre outras substâncias, no vale do córrego Santarém, nos rios Gualaxo do 
Norte, Carmo e Doce. Percorreu mais de 600 km desembocando no Oceano Atlântico. A 
omissão da mineradora, de suas controladoras e do poder público reflete, até o momento, em 
gravíssimos danos ambientais, econômicos, sociais e individuais.  

Conforme constatou inspeção da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a 
violação dos direitos humanos persiste: falta de acesso à água potável, restrição às atividades 
econômicas dos agricultores familiares, dificuldade de reativação econômica das 
comunidades, pessoas com problemas de moradia. As mulheres são as mais afetadas. E a 
indenização paga foi insuficiente para que as famílias reorganizem suas vidas pessoais e 
profissionais. Dessa forma, o desemprego tomou conta da região. 

No dia 25 de janeiro deste ano, outra barragem pertencente à mineradora Vale, no 
município de Brumadinho (MG) rompeu, liberando 11,7 milhões de metros cúbicos de 
rejeitos de mineração. O fato ocorreu na Mina Córrego do Feijão, inserida no Complexo do 
Paraopeba. De acordo com as investigações, nenhuma sirene de perigo foi acionada. Na 
tragédia, 270 pessoas morreram e cerca de 35 continuam desaparecidas. 

Relatório de pesquisadores de universidades federais, intitulado “Minas não há mais: 
avaliação dos aspectos econômicos e institucionais do desastre da Vale em Brumadinho” 
levantou a posição da Vale S.A. em relação ao mercado financeiro e à possível prioridade 
dada ao retorno aos acionistas, em detrimento de aspectos operacionais. Parecer do IBAMA, 
de 2019, já apontava risco de rompimento – mas, ainda assim, a Câmara de Atividades 
Minerárias deu aval para ampliação das atividades. Os desastres demonstram a omissão 
estatal na fiscalização e no licenciamento ambiental.  

O licenciamento ambiental é ainda mais ameaçado por meio de projeto de lei – o PL 
3729/2004. Em carta aberta, 100 organizações criticam o texto divulgado pelo relator, por 
relativizar sobremaneira a necessidade do licenciamento, concedendo um ‘salvo conduto’ 
para impactos ambientais e sociais significativos.  

 

20.  Retrocessos nas políticas de drogas e saúde mental  
 

A pauta da Saúde Mental, diante de inúmeras mudanças nas políticas públicas para a 
área, tem ganhado destaque nos noticiários desde 2016. Os movimentos antimanicomiais e 
o Conselho Nacional de Saúde (CNS) têm feito críticas às medidas tomadas 
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Uma dessas mudanças foi a Nota Técnica intitulada “Nova Saúde Mental”, publicada 
em fevereiro de 2019 pelo Ministério da Saúde, que autoriza a internação de crianças e 
adolescentes em hospital psiquiátrico; a compra de aparelhos de eletrochoque e a abstinência 
para tratamento de dependentes químicos, representando um grande retrocesso nas 
conquistas estabelecidas com a Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216 de 2001), marco na luta 
antimanicomial.  

A Lei 13.840/2019, cujo projeto foi de autoria do então deputado federal e hoje 
Ministro da Cidadania, Osmar Terra, vai na contramão da política de redução de danos, 
priorizando a abstinência como método de tratamento. O texto aprovado facilita a internação 
compulsória de pessoas que fazem uso problemático de substâncias psicoativas, além de 
fortalecer as comunidades terapêuticas, já denunciadas por diversas violações de direitos 
humanos. Conforme a posição do Conselho Federal de Psicologia, “As CTs instituem 
normas rígidas de funcionamento e controle sobre a vida dos indivíduos, evidenciadas no 
disciplinamento, na abstinência, no tratamento pela “espiritualidade”, considerado como 
“cura”. As exigências de leitura da bíblia, as orações, o caráter confessional, se contrapõem 
às livres formas de manifestações sociais, culturais e éticas. São formas de intervenção que 
se configuram contrárias ao exercício da autonomia, da liberdade e de outros princípios 
centrais da profissão”. 

 

21. Redução das políticas relacionadas ao HIV/Aids 

 

Ainda deputado federal, o atual presidente já demonstrava o que pode ser chamado 
de desprezo em relação ao tratamento de pessoas com HIV ou vivendo com AIDS. Em uma 
entrevista, Jair Bolsonaro declarou que a infecção é problema de quem vive com a doença. 
“A pessoa não pode ficar aí na vida mundana e depois querer cobrar do poder público um 
tratamento que é caro nessa área aí. Se não se cuidou, o problema é dele”, afirmou. Reforçado 
por sua fala sobre o uso da camisinha, já candidato, defendeu que não se deve usar dinheiro 
público para adquirir e distribuir preservativos, em clara referência à população LGBTI.  

Já como presidente confirmou o temor dos ativistas, ao rebaixar o programa brasileiro 
de tratamento de HIV/Aids. O departamento de combate à Aids foi reduzido a uma 
coordenação, dividindo espaço com doenças cujo enfrentamento é diferente, como 
tuberculose e hanseníase. O novo departamento evitou menção ao nome HIV/Aids e foi 
batizado de “doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis”. Além 
disso, o presidente determinou que todas as redes sociais do governo que falavam sobre Aids 
e HIV fossem deletadas.  

Quatro estados brasileiros registraram desabastecimento de medicamentos para o 
tratamento do HIV/AIDS, a saber, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará e Alagoas. O Estado 
do Rio Grande do Sul já vinha sofrendo com o desabastecimento desde 2018, fruto do 
desmonte da saúde pública promovido pelo governo do ex-Presidente Temer, agora agravada 
por Bolsonaro.  
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22. Discriminação contra as pessoas LGBTI 

 
O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, de acordo com a organização 

Transgender Europe. Em 2018 o Grupo Gay da Bahia registrou 420 casos de assassinatos 
por LGBTIfobia, contudo, este dado pode estar subestimado, a situação pode ser ainda mais 
grave. As pessoas transgênero possuem uma expectativa de vida de apenas 35 anos, segundo 
a União Nacional LGBTI.  

De um lado, registra-se que o Supremo Tribunal Federal julgou que a homofobia é 
crime equiparado ao racismo, até que o Congresso legisle a respeito. Por outro lado, o chefe 
do Executivo já manifestou muitas vezes preconceito em relação aos LGBTI, e estimula o 
combate à chamada “ideologia de gênero”.  

Esta questão é tão central para o governo que o próprio presidente vetou uma 
propaganda do Banco do Brasil por ter como pano de fundo a diversidade. O último ataque 
governamental foi o veto a que a Agência Nacional do Cinema autorizasse a captação de 
recursos para produção de filmes com temática LGBTI.  

A situação vem contaminando outras esferas do poder público, criando um clima 
nacional de censura e confronto em relação à temática LGBTI, como pode ser observado em 
recente episódio no qual o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é 
bispo de uma igreja evangélica, determinou o recolhimento de revista em quadrinhos dos 
super-heróis “Os Vingadores”, na qual é retratado um beijo entre dois personagens do gênero 
masculino, sob o pretexto de proteger crianças e adolescentes de exposição à pornografia, 
comparando o beijo entre dois homens a ato sexual impróprio para menores.  

 

23. Desigualdade racial 
 

Enquanto candidato, o atual Presidente da República nunca escondeu a sua 
contrariedade à política de cotas e a incompreensão sobre o significado de políticas 
afirmativas e de reparação, tratando o tema inclusive com deboche. Indagado se a política 
de cotas não seria uma resposta à dívida histórica do Brasil com os afrodescendentes, 
derivada do tempo da escravidão: "Que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha 
vida".  

O partido do presidente é contrário às cotas, tendo inclusive apresentado projeto para 
extinguir as cotas raciais nas instituições federais.  

O desmantelamento do Estado e as reformas liberais propostas pelo governo, como 
a reforma da previdência, têm impacto direto sobre a vida da população negra. As alterações 
nas regras de aposentadoria e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) vão prejudicar 
sobretudo a população negra, pobre e periférica, já excluída socialmente, e que sobrevive 
sem direitos, por meio de trabalhos precários e informais. A “Nova Previdência”, a reforma 
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trabalhista e as novas regras da terceirização contribuem para a desestruturação e a 
precarização do mundo do trabalho. Com a proposta de idade mínima de 62 anos para 
mulheres e 65 anos para homens, grande parte dos negros não vai conseguir cumprir essa 
exigência. Além de entrarem mais cedo no mercado de trabalho, os negros recebem os 
menores salários e ficam mais tempo na informalidade, o que dificulta o acesso à 
aposentadoria.  

Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNAD, a taxa de 
desemprego entre os que se declararam brancos (10,2%) ficou abaixo da média nacional 
(12,7%) no primeiro trimestre deste ano. Enquanto isso, as taxas entre pretos (16%) e pardos 
(14,5%). Isto é, o governo não apenas não vem conseguindo gerar empregos, como agrava 
ainda mais a situação de uma população mais vulnerável a crises econômicas. 

 

24. Violência contra as mulheres  
 

Apesar das conquistas da Lei Maria da Penha, que alterou o Código Penal agravando 
as penalidades para agressores de mulheres, o Brasil ainda não foi capaz de, ao menos, 
arrefecer os alarmantes índices de crimes violentos contra as mulheres. A Organização 
Mundial de Saúde aponta que o Brasil é considerando o 5º país que mais mata mulheres no 
mundo. Em 2018, o aumento foi de 34% em relação ao ano de 2016, de acordo com dados 
do Conselho Nacional de Justiça.  

Dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) de 2014 a 2018, 
compilados pelo Jornal Folha de São Paulo, apontam que no Brasil a cada quatro minutos, 
uma mulher é agredida por um homem e sobrevive, totalizando, em 2018, 145 mil casos de 
agressão. 

O já mencionado Pacote Anticrime, projeto apresentado pelo Poder Executivo, prevê 
a possibilidade de não punir um homicida que aja sob “violenta emoção”, o que pode agravar 
o quadro de homicídios contra as mulheres.  

O Presidente da República, quando deputado federal, afirmou que uma colega não 
mereceria ser estuprada. Defendeu ainda salários diferentes entre homens e mulheres. 
Afirmou que, depois de ter tido filhos homens, teve uma menina, resultado de uma 
“fraquejada”. A Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, já 
no exercício do cargo, afirmou que no casamento a mulher deve ser submissa ao homem, o 
que corrobora a visão pouco inclusiva e de subalternização das mulheres na sociedade. 

 

25. Trabalho infantil 
 

Ainda candidato à presidência, Bolsonaro afirmou que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente deveria ser “rasgado e jogado na latrina”, por ser um “estímulo à vagabundagem 
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e à malandragem infantil”. Já presidente, defendeu o trabalho infantil a partir dos nove anos 
de idade. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra Por Domicílio de 2015, mais de 
2,7 milhões de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, estão em situação de trabalho no 
Brasil. O presidente defende, fazendo gestos com as mãos, que crianças usem armas. Seu 
decreto de liberação das armas permitia o treinamento por adolescentes e crianças. A norma, 
entretanto, após intensas críticas, foi revogada.  

 

26.  Imigrantes e refugiados 

 

Em 2018, no Brasil, houve mais de 80 mil solicitações para reconhecimento da 
condição de refugiados, sendo 62 mil de venezuelanos. Roraima, estado com maior 
acessibilidade, é o mais afetado pelo intenso fluxo migratório de venezuelanos, seguido do 
Amazonas e São Paulo, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados – Acnur. 

Cerca de 10 mil refugiados já foram interiorizados para o Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Paraná e Mato Grosso, através de um programa do Comitê Federal de Assistência 
Emergencial, porém o preconceito e manifestações xenófobas dificultam o acesso ao 
mercado de trabalho, e, em consequência, muitos encontram-se em estado de 
vulnerabilidade, em abrigos ou em situação de rua.   

É nítida a falta de parceria entre as esferas federais, estaduais e municipais do 
governo, bem como a inexistência de políticas públicas de integração relacionadas à saúde, 
educação e ao trabalho para acolher os imigrantes com melhores condições de vida. Ressalta-
se o descumprimento da Lei de Imigração pelo governo federal, com a publicação da Portaria 
nº 666 que impede a entrada de quem busca refúgio e cria a deportação sumária, sem direito 
de defesa. O Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, a ONG Conectas Direitos 
Humanos e o Ministério Público Federal já pediram a revogação dessa Portaria pela sua 
inconstitucionalidade.  

O Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) tem atualmente 180 mil processos 
de pedido de reconhecimento de refúgio cuja análise é complexa e demorada.  
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