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Promoção e proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos
africanos e das pessoas de origem africana contra o uso excessivo da força e
outras violações dos direitos humanos pelos agentes da lei

Em seu primeiro relatório, o Mecanismo de Peritos (EM) fornece uma visão geral de suas
atividades desde sua criação com a resolução 47/21 em dezembro de 2021. Além de
apresentar seus métodos de trabalho salientes e a metodologia que persegue em
cumprimento de seu mandato.

O relatório também fornece reflexões e recomendações sobre a importância da coleta,
publicação, análise e uso de dados desagregados por raça ou origem étnica sobre as
interações das pessoas de ascendência africana com as autoridades de aplicação da lei e o
sistema de justiça criminal - como um elemento central para a condução e avaliação das
respostas ao racismo sistêmico.

II. Mandato e princípios orientadores

O mandato do EM visa promover mudanças transformadoras para a justiça racial e a
igualdade, no contexto da aplicação da lei global, o EM analisa o racismo sistemático e a
causa raiz na aplicação da lei, incluindo a violação dos direitos humanos internacionais.
Com base no envolvimento com os Estados, o pessoal de aplicação da lei, as vítimas, as
comunidades diretamente afetadas, a sociedade civil e outras partes interessadas, ele
também faz e monitora recomendações sobre a regulamentação doméstica do uso da força.

III. Atividades

● Primeira sessão privada pessoalmente em Genebra/ 28 de fevereiro - 4 de março de
2022

Juntamente com uma reunião pública aberta a todas as partes interessadas, buscando
informações e opiniões das partes interessadas sobre a implementação do EM

● 15 reuniões e consultas à distância e pessoalmente com uma grande variedade de
interessados

Reunião privada com cerca de 30 representantes de 20 organizações da sociedade civil de
todo o mundo, muitos de ascendência africana.



● O presidente do Mecanismo de Peritos participou da 27ª sessão do Comitê
Consultivo/ Fev 2022

Faz propostas para fazer avançar a justiça racial No cumprimento da Agenda 2030 para a
SDG e para apresentar o estudo ao Conselho de Direitos Humanos em sua quinquagésima
quarta sessão.

● Consultas virtuais/ maio de 2022
Perto de 70 participantes, muitos dos quais eram de origem africana. Sobre a necessidade
de coletar, analisar, utilizar e publicar dados desagregados por raça ou origem étnica para
promover a justiça racial e a igualdade, a fim de, notadamente, informar o presente
relatório.

IV. Necessidade de coleta, análise, uso e publicação de dados desagregados por raça ou
origem étnica para promover a justiça racial e a igualdade

A. Dados desagregados - um elemento chave para alcançar a justiça racial e a
igualdade

A coleta de dados desagregados por raça ou origem étnica é central para qualquer esforço
de conduzir e avaliar respostas ao racismo sistêmico, incluindo a medição objetiva do
impacto de medidas corretivas e reformas subseqüentes. Também é central para alcançar o
direito à não-discriminação.

Consultas recentes confirmaram as conclusões da Alta Comissária a partir de seu relatório
ao Conselho em junho de 2021: Os Estados continuam a negar ou não reconheceram a
existência e o impacto do racismo sistêmico, especialmente o racismo institucional.

A coleta de dados assegura uma análise que captura a interseccionalidade. Além disso, as
informações recebidas pelo EM, recomendaram o georreferenciamento dos dados, já que a
adoção de uma abordagem territorial pode permitir a identificação de padrões de violência e
impactos locais, regionais e nacionais.

B. Orientação existente sobre a coleta e uso de dados desagregados por raça ou
origem étnica

O EM fez uma análise dos princípios e documentos relacionados ao ciclo de dados:
participação, desagregação de dados, auto-identificação, transparência, privacidade e
responsabilidade.

Os principais documentos e metodologias institucionais analisados foram: O Comitê sobre
a Eliminação da Discriminação Racial, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime, que fornece uma estrutura para a produção sistemática e comparação de dados
estatísticos entre diferentes instituições e jurisdições de justiça criminal, a Comissão
Européia - seu plano de ação anti-racismo (2020-2025), afirma que dados precisos e
comparáveis são essenciais para permitir aos formuladores de políticas e ao público avaliar
a escala e a natureza da discriminação sofrida, e para projetar, adaptar, monitorar e avaliar
políticas.



Na América Latina e no Caribe, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe e
a OHCHR, lançou um conjunto de indicadores para medir as desigualdades étnicas e raciais
e as lacunas entre as populações afrodescendentes e não afrodescendentes na região. Por
outro lado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, estabeleceu que as estatísticas
oficiais deveriam distinguir entre o contexto dos incidentes de uso de força, os atores
envolvidos, as armas utilizadas, os direitos violados e as circunstâncias de tempo e lugar,
entre outros.

C. Desafios na coleta e uso de dados desagregados por raça ou origem étnica
Muitos Estados continuaram relutantes em se envolver na coleta e uso de dados
desagregados por raça ou origem étnica. Alguns Estados chegam ao ponto de proibir, por
lei, a coleta de estatísticas de base étnica.

As razões envolvem: considerar um obstáculo à construção de uma identidade nacional
unificada; temer que isso levaria a mais discriminação e agravaria as tensões entre grupos
étnicos; proibir com base no fato de que a legislação garante a igualdade de todos os
cidadãos perante a lei, sem distinção de raça ou origem étnica; e também abranger
preocupações com os direitos humanos, tais como políticas racistas e de exclusão, violação
do direito à privacidade, e preocupações com a proteção de dados pessoais.

A lei e alguns obstáculos legais incluem o Artigo 9 do Regulamento Geral de Proteção de
Dados da União Européia: ele prevê uma proibição geral sobre o processamento de dados
pessoais que revelem características que incluem a origem racial ou étnica. Os Estados
Federais são um desafio adicional, ao conciliar dados de nível estadual e local com dados de
nível federal, pois são coletados de diferentes maneiras e com diferentes níveis de
qualidade.

D. Desafios específicos ligados aos dados relacionados à aplicação da lei e ao
sistema de justiça criminal

As consultas indicaram que entre regiões os dados foram considerados sensíveis e vistos
como um desafio à autoridade, o que resulta em forte relutância ou mesmo recusa em
produzir ou publicar os dados. Além disso, as diretrizes recomendam a auto-identificação,
não obstante as pessoas de descendência africana possam estar relutantes em se
auto-identificar como membro de um grupo que tradicionalmente pode ser visado através de
perfil racial ou discriminado.

Outros desafios incluem: as informações e dados são dispersos, tornando difícil obter um
quadro completo das interações com as autoridades policiais, o uso de inteligência artificial,
incluindo o viés em novidades tecnológicas, tais como o reconhecimento facial, com o risco
inerente de dados tendenciosos racialmente, pode contribuir para o excesso de policiamento
e o alvo exagerado das comunidades de descendência africana. Finalmente, mais pesquisas
devem procurar analisar quantitativamente o impacto da raça oficial nos resultados da
aplicação da lei.



E. Superar os desafios na coleta e uso de dados desagregados por raça ou origem
étnica

Enfrentando os desafios: (a) metodologia e (b) percepção.
Metodologia: Implementar o direito à privacidade e à proteção de dados, e que o processo
de coleta de dados seja participativo e baseado no consentimento informado e na
auto-identificação, o que não levará a um tratamento discriminatório adicional, como o
perfil racial.
Percepção: Deverão ser feitos esforços específicos para explicar os benefícios da coleta e
utilização de dados desagregados em direção a um maior profissionalismo, transparência e
legitimidade.

F. Formas inovadoras de enfrentar os desafios
Outras pesquisas oficiais podem lançar luz sobre possíveis disparidades em relação ao
policiamento ou ao sistema de justiça criminal, por exemplo, pesquisas realizadas com
pessoas privadas de liberdade podem ser expandidas e pesquisas relacionadas à saúde,
pesquisas de vitimização e pesquisas sobre crimes de ódio e o uso de dados de procuração
também podem lançar alguma luz sobre as interações.

A forma mais comum de disponibilizar dados desagregados por raça ou origem étnica é
através de dados coletados e analisados por organizações não governamentais, instituições
acadêmicas e de pesquisa e instituições nacionais de direitos humanos, porém isso coloca
um ônus indevido sobre os peticionários, e pode atrasar a publicação de dados importantes.
Por outro lado, os órgãos regionais também foram destacados como sendo capazes de
realizar alguma coleta de dados que pode não ser realizada em nível nacional.

As boas práticas incluem: A coleta e publicação de dados deve ser obrigatória em nível
estadual, e autoridades independentes, tais como instituições nacionais de direitos humanos,
devem ter poderes para publicar os dados e o pessoal de aplicação da lei deve ser capaz, e
deve ser obrigado, a prestar contas pelas razões pelas quais realizaram o procedimento

G. Diretrizes sobre o uso de dados desagregados por raça ou origem étnica

Conduzir a mudança para a justiça racial implica: Indo além das violações mais visíveis dos
direitos humanos para examinar outros impactos desproporcionais recorrentes de leis e
práticas, os dados podem mostrar como os recursos de policiamento são alocados a
comunidades específicas, como a polícia processa as queixas e quantas vítimas e famílias
obtêm assistência jurídica, analisa o que significa "segurança" para os africanos e pessoas
de ascendência africana.

A Comissão Européia recomenda a coleta de dados sobre experiências de discriminação de
diferentes grupos, por diferentes motivos e em diferentes áreas da vida, como uma das
formas mais eficazes de avaliar a implementação efetiva da legislação antidiscriminação.

H. Iniciativas ilustrativas



Entre outras iniciativas o EM destacou, o órgão de igualdade Unia na Bélgica, a província
de British Columbia (Canadá), introduziu a Lei de Dados Anti-Racismo, a Comissão
Nacional Consultiva de Direitos Humanos na França e o Grupo de Trabalho de Dados
Equitativos nos EUA, a Pesquisa Nacional de Padrões Policiais e Treinamento Profissional
(México); o Índice de Acesso Efetivo à Justiça (Colômbia); e a Estratégia para a
Harmonização das Estatísticas na África.

Finalmente, possíveis iniciativas promissoras incluem a sociedade civil e instituições
acadêmicas compartilhando amplamente suas metodologias para permitir que outros se
reproduzam em outros territórios; e a "tradução" de dados e suas análises para as
comunidades, para que possam advogar pela mudança.

V. Conclusões e recomendações

● O EM observa os imensos desafios em alguns Estados na coleta, publicação, análise e
uso de dados desagregados e assegura que estes processos tenham que integrar uma
abordagem baseada nos direitos humanos através dos princípios de transparência e
participação.

● Há uma falta de confiança nos dados e dúvidas sobre se alguma mudança acontecerá.
Isto deve ser tratado e requer liderança com respeito às autoridades de aplicação da lei,
para reconhecer o potencial de trazer mudanças positivas para as comunidades.

● Os sistemas de coleta devem ser uma prioridade das operações de justiça criminal e
devem incluir dados de auto-identificação e formas intersetoriais de discriminação. No
entanto, dado o baixo número de informações sobre esses crimes, os dados devem ser
complementados por dados de identificação conduzidos por oficiais para fins
comparativos e para destacar preconceitos conscientes ou inconscientes; assim como
pesquisas qualitativas.

● Para mudanças e efeitos, é necessário aumentar a capacidade, assistência técnica
robusta e recursos para análise. A maioria dos países da AL e do Caribe tem sinalizado
desafios no cumprimento dos requisitos internacionais de comunicação de dados e tem
perdido financiamento.

● Os planos de ação nacionais contra o racismo devem incluir a metodologia da OHCHR
sobre indicadores de direitos humanos, sobre como coletar, publicar e analisar dados
desagregados por raça ou origem étnica, bem como indicadores para acompanhar e
monitorar o progresso.

● O papel das organizações da sociedade civil, pesquisadores e instituições acadêmicas, e
também a participação direta de pessoas de ascendência africana deve ser reconhecido e
apoiado para aumentar a visibilidade e promover a defesa da mudança com um
ambiente seguro e protetor. Isto inclui garantir que estas organizações tenham acesso a
financiamento e recursos. O papel das instituições nacionais de direitos humanos na
divulgação de dados oficiais e não oficiais deve ser reconhecido.

● A EM convida os mecanismos e processos relevantes das Nações Unidas a trabalharem
juntos para ajudar os Estados a adotar métodos e ferramentas eficazes para a coleta de



dados, para introduzir salvaguardas de transparência e supervisão; e para documentar
casos de discriminação racial associados à inteligência artificial, juntamente com
sanções e remédios eficazes.


