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Implementação no sistema TRL 

A Renda Básica Global Incondicional da ONU usa um indicador exclusivo e um algoritmo chamado 

"implementação" com o propósito de representar o atual nível de cumprimento de obrigações e 

compromissos assumidos internacionalmente nas áreas de direitos humanos e proteção ambiental, bem 

como a adesão a novos tratados internacionais que proporcionem alto nível de proteção para indivíduos 

no âmbito doméstico. Isso tem impacto direto na renda básica percebida por cidadãos de cada país. 

 

"Implementação" está inclusa por todo o sistema da arquitetura do TRL, como o complemento Indicador 

TRL e no mesmo nível da Tabela Motivacional (MTI), e pode aumentar a renda básica do país em 

complemento com o TRL TOTAL. O Indicador da Tabela Motivacional V1 (MTI) é um indicador adicional 

que também aumenta o TRL TOTAL. Seu principal objetivo é encorajar países de baixa renda com 

considerável avanço na proteção de direitos e liberdades. 

Contudo, "Implementação", ao contrário do MTI, é a parte mais importante do mecanismo social da TRL 

e, desse modo, pode causar diminuição no TRL TOTAL do país. 

A Implementação TRL não busca impor regras internacionais ou padrões de direitos humanos. Com base 

no nível mínimo permitido de implementação de direitos humanos, permite que cada país 

individualmente adapte os padrões para seu contexto nacional, influenciado por características 

socioculturais e econômicas, dentre outras. Isso aumenta significativamente os investimentos externos 

na economia do Estado por meio do sistema TRL, bem como mostra à comunidade internacional um 

aumento no nível de integridade do Estado. Estados de fato buscam melhorar o bem-estar e 

desenvolvimento dos indivíduos sob sua jurisdição. 

 

A Implementação TRL tem uma importante sobreposição com o Engajamento Civil TRL, na medida em 

que ações que visem à execução consciente de compromissos internacionais nas áreas de Direitos 

Humanos devem ser levadas a cabo pelo Estado por meio do diálogo com a sociedade civil e 

considerando o engajamento civil no processo de monitoramento e execução de decisões tomadas por 

órgãos judiciais ou similares. Implementação compreende todas as áreas do Direito e todos os ramos do 

Governo colocando responsabilidade nos representantes de associações profissionais e outros (p. ex. 

gestores públicos, juízes, advogados, professores, médicos, etc.) de tratar a implementação de direitos 

individuais com respeito e compreensão. 

 

Um dos principais objetivos da "Implementação TRL" é representar o nível de avanço feito em relação às 

recomendações e decisões expedidas por órgãos judiciais internacionais e regionais ou similares, 

incluindo comitês de tratados da ONU, bem como relatórios e recomendações feitas pelos relatores 

especiais da ONU. 

 

Quando organizações internacionais que têm um impacto direto no Indicador TRL recebem 

financiamento da Fundação Global TRL, os comitês pertinentes da Carta e de tratados da ONU irão 

monitorar o processo para manter imparcialidade e evitar conflito de interesses. 

Implementação TRL leva em conta diferenças regionais e se constitui em um sistema de dois níveis. 

1) Um sistema que usa a ONU como ponto de referência 
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2) Um sistema que usa convenções regionais como ponto de referência, tais como 

 Conselho da Europa (representado pela Corte Europeia de Direitos Humanos) 

 Organização dos Estados Americanos (representada pelo sistema interamericano de proteção 

de direitos humanos) 

 União Africana (representada pela Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e pela 

recentemente criada Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos) 

 

Uma tabela completa e atualizada da Implementação TRL para cada Estado será publicada 30 dias antes 

do início do primeiro pagamento da renda básica. 

A fim de permanecer correta, a tabela TRL pode sofrer mudanças. 

 

Aplicação interna de instrumentos de Quase-Direito 

Saudamos a conquista de impacto social não apenas por meio de novos tratados, mas também pela 

adoção de instrumentos de Quase-Direito. Já que revelam o conteúdo de certas disposições de artigos 

de tratados internacionais, esses instrumentos fornecem argumentos concretos para: o avanço dos 

Direitos Humanos durante o curso de várias ações praticas por indivíduos e pelo Estado, bem como para 

a proteção de Direitos Individuais em todas as etapas da investigação, ao examinar processos e 

condições de cumprimento das penas. Além disso, vários instrumentos de Quase-Direito incluem 

padrões para esses direitos e liberdades, sem os quais a formação e desenvolvimento de sistemas 

jurídicos democráticos seria impossível. A aplicação interna de instrumentos de Quase-Direito é uma 

etapa transitória efetiva para tornar esses instrumentos juridicamente vinculantes(opinio juris) 

 

Declaração das Nações Unidas sobre Educação e Formação em Matéria de Direitos Humanos 

Inclusão da informação da implementação no relatório periódico pelo menos uma vez a cada três anos: 

+5%, não menos do que 5_TRL, mas não mais do que 30_TRL 

Aplicação da Declaração em estratégias e programas nacionais de educação: +2,5%, não menos do que 

2,5_TRL, mas não mais do que 15_TRL 

Como a implementação dessa declaração depende, dentre outros, de recursos financeiros, acadêmicos 

e planejados, a Fundação Global TRL desenvolverá um programa adicional para apoiar os Estados que 

ativamente utilizem os instrumentos de Quase-Direito. 

Procedimentos específicos: um convite aberto +5,5_TRL 

Implementação de regras ambientais/ecológicas internacionais: +1%, mas não menos do que 1,5_TRL 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas: +1%, mas não menos do que 

1,5_TRL 

Informações adicionais estão previstas 

 

Details: https://trl-global.org/implementation  
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