
Presidente do #CNDH se reúne com diplomatas da União Europeia 

O presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, Leonardo Pinho, 

participou de reunião hoje (27), a convite do coletivo de representantes dos Estados 

Membros da União Europeia para assuntos de Direitos Humanos. O encontro aconteceu 

na sede da Delegação da União Europeia no Brasil, em Brasília. Estiveram presentes as 

assessoras técnicas da Secretaria-Executiva do CNDH, Cláudia Macedo e Natália 

Cassanelli, e membros dos seguintes países: França, Itália, Eslovênia, Finlândia, Holanda, 

Alemanha, Bélgica, Áustria, Hungria, Espanha e Portugal. 

Inicialmente, Pinho apontou o enfraquecimento da participação social nos colegiados, o 

que afeta a transparência, a gestão e mesmo a eficiência das políticas públicas no país. 

Apresentou também preocupação com o processo de desconfiguração do Mecanismo 

de Combate e Prevenção à Tortura. Ele destacou que tem crescido no Brasil o discurso 

de ódio e ataques aos diretos humanos. “O que antes estava presente nos programas 

policialescos, agora é institucionalizado e legitimado na agenda do governo brasileiro, o 

que resulta em aumento da criminalização e assassinato de defensoras e defensores de 

direitos humanos, principalmente na área rural”, afirmou. 

A desregulamentação da legislação para o setor privado, como em barragens, setor da 

mineração e liberação de agrotóxicos altamente tóxicos, também foi tema de discussão. 

O presidente do CNDH abordou ainda a nova orientação na área de relações 

internacionais do governo sobre a temática gênero, que reduz o termo à compreensão 

sobre sexo, contrariamente ao discurso adotado pelo internacionalmente. A nova 

política de proliferação de armas no Brasil, apoiada pelo governo, também contrariam 

os tratados internacionais. 

“Diante do cenário de ataque, buscamos fortalecer o papel dos conselhos, por isso 

queremos a transformação do CNDH em uma INDH – e queremos aprofundar esse 

diálogo com a União Europeia”, apontou Pinho. 

Os diplomatas informaram que é de interesse da União Europeia ajudar o conselho a se 
tornar uma INDH - Instituição Nacional de Direitos Humanos, e que possuem 
ferramentas para permitir esse tipo de troca. 
 

INDH 

As instituições nacionais de direitos humanos (INDH) são reconhecidas pelas Nações 

Unidas de acordo com os Princípios Relativos ao Status das Instituições Nacionais de 

Direitos Humanos (Princípio de Paris), definidas pela ONU em 1992.  

Instituído inicialmente pela Lei nº 4.319, de 16 de março de 1964, que criou o Conselho 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), o colegiado foi transformado em 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos pela Lei n° 12.986, de 2 de junho de 2014. O 

CNDH desempenha sua missão institucional tendo como orientação os Princípios de 

Paris, marcados pelo pluralismo e pela autonomia. 

#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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