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Petição pública pede a garantia dos direitos das Co munidades Quilombolas no 
Brasil 
 

Num grande retrocesso para os direitos territoriais coletivos, o Ministro Cezar Peluso, em sua última 
sessão como presidente do STF, realizada em 18 de abril, votou pela inconstitucionalidade do Decreto 
4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação 
e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Durante o voto o 
Ministro Peluso chegou a citar o livro “Revolução Quilombola”, no qual há um trecho afirmando que a 
“bondosa Isabel redentora” foi substituída pelo “escravocrata” Zumbi. Após o pedido de vista feito pela 
Ministra Rosa Weber a sessão foi adiada e ainda não há data para um novo julgamento. 

A questão quilombola foi um dos temas abordados pelas Relatorias do Direito Humano à Terra, 
Território e Alimentação e pela Relatoria do Direito Humano à Educação, quando do acompanhamento do 
tema Educação e Racismo, no mandato 2009-2011. O voto do relator e o adiamento do julgamento criam 
uma expectativa ainda maior por parte das comunidades quilombolas e das organizações defensoras dos 
direitos humanos sobre a decisão final, que será tomada pelos demais ministros do STF, e mantém a 
necessidade de mobilização.  Uma das formas de manifestação contra a ação que retira direitos das 
comunidades quilombolas é a assinatura da petição pública, que pode ser acessada aqui. 
 
 
PLATAFORMA DHESCA BRASIL 
 
Plataforma quer incluir Direitos Humanos na pauta d a Rio +20 e da Cúpula dos 
Povos 

 
Matéria publicada pela Agência Brasil destaca que a Plataforma Dhesca quer incluir na pauta da 

discussão oficial da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, e nos 
debates paralelos da sociedade civil, na Cúpula dos Povos, a questão dos direitos humanos. A intenção é 
discutir os direitos humanos e os impactos sofridos no contexto da temática central da conferência, que é a 
economia verde e a expansão do novo modelo econômico. Andressa Caldas, que faz parte da coordenação 
da Plataforma, destacou em entrevista à Agência a necessidade de analisar o que a economia, “com essa 
roupagem verde, representa em termos de perdas de direitos, de acesso a recursos naturais e de 
territórios”. Leia mais 
 
Redes de direitos humanos realizam audiência com no va Secretária Executiva da 
SDH 
 

Representantes de redes de direitos humanos estiveram reunidos no dia 30 de março com a nova 
Secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos, Patrícia Barcelos. A reunião teve como objetivo 
renovar compromissos firmados anteriormente com a Secretaria, principalmente em relação ao Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH3) e à construção do Sistema Nacional de Indicadores de Direitos 
Humanos. Estiveram presentes na reunião a Plataforma Dhesca Brasil, a AMB (Articulação de Mulheres 
Brasileiras), a Anced, o Comitê de Direitos Humanos e Política Externa, o Coletivo Intervozes e a ABGLT. 
Leia mais 
 
Plataforma participa de reunião do Grupo de Articul ação da Cúpula dos Povos 
 

A Plataforma Dhesca esteve presente na reunião do Grupo de Articulação (GA) realizada nos dias 23 e 
24 de abril no Rio de Janeiro. O GA é formado por 33 redes e organizações de representação nacional, 
entre as quais está a Plataforma. Andressa Caldas, da Justiça Global e integrante da coordenação da 



Plataforma, e Larissa Packer, da Terra de Direitos, participaram da reunião que teve como objetivo avaliar a 
organização da Cúpula dos Povos e propor encaminhamentos para as próximas ações.  

Em outra reunião, que acontece no Rio de Janeiro nos dias 11 e 12 de maio, o GA faz uma avaliação 
da conferência oficial da ONU e discute as perspectivas para a Cúpula dos Povos, além de traçar as 
estratégias de mobilização para os dias que antecedem o encontro. 

Na programação da Cúpula, que acontecerá entre os dias 15 e 22 de junho, estão previstas ações que 
serão realizadas antes e depois do encontro. Os dias 5 e 20 do mês de junho, definidos como dias de 
“mobilização global”, serão marcados por mobilizações promovidas ao mesmo tempo no mundo todo, para 
pressionar os governos e demonstrar a não aceitação das falsas saídas da crise mundial propostas pelo 
capitalismo. Paralelamente à Cúpula dos Povos outra também será realizada no México. Mais informações 
podem ser acessadas em www.cupuladospovos.org.br. 
 
Representantes de Embaixadas se reúnem no Brasil pa ra discutir a Revisão 
Periódica Universal 
 

Representantes de embaixadas de vários países estiveram reunidos no dia 2 de maio em Brasília para 
tratar sobre a Revisão Periódica Universal (RPU). A RPU é um mecanismo para avaliar o cumprimento por 
parte dos Estados-membros das obrigações e compromissos assumidos em matéria de direitos humanos. O 
Brasil passou pelo processo de revisão em 2008, momento em que foram feitas diversas recomendações 
pelas delegações diplomáticas dos outros países. Em 2012 o Brasil passará novamente pela revisão, 
inclusive para se constatar o cumprimento ou não das recomendações feitas anteriormente. Entre as 
embaixadas presentes estiveram as do Canadá, EUA, México, Argentina, Nova Zelândia, Japão, Coréia do 
Sul, Indonésia, Índia, Tailândia, Turquia, África do Sul, Suíça e Noruega.  

A Plataforma foi representada na reunião por Alexandre Ciconello, um de seus coordenadores, que 
também esteve presente no dia 2 de abril na sessão prévia da RPU, realizada em Genebra, na Suíça. Leia 
mais 
 
 
RELATORIAS 
 
Novas Relatorias em Direitos Humanos da Plataforma Dhesca são eleitas para os 
próximos dois anos 
 

Na última quinta-feira (03) o Conselho de Seleção das Relatorias Nacionais em Direitos Humanos 
escolheu os(as) novos(as) Relatores(as), que exercerão o mandato do período 2012/2014. O Conselho de 
Seleção é composto por entidades públicas, agências das Organizações das Nações Unidas (ONU) e por 
membros da coordenação colegiada da Plataforma Dhesca e se reuniu na Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, em Brasília. Leia mais  
 
ONU apoia seleção de Relatores em Direitos Humanos 
 

A Organização das Nações Unidas no Brasil publicou em seu site uma nota divulgando a seleção das 
Relatorias de Direitos Humanos. A ONU faz parte do Conselho de Seleção das Relatorias por meio de 
representações do Programa de Voluntários da ONU (UNV), do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD); da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO); da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres 
(ONU Mulheres) e do Fundo de População da Nações Unidas (UNFPA). Leia mais 
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