
CNDH publica balanço das atividades de 2019 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH apresentou hoje (10), durante a 54ª Reunião 

Plenária, Relatório Anual de Atividades 2019 - Em Reconhecimento ao Trabalho da Dra. Deborah 

Duprat. O documento traz um balanço e prestação de contas da atuação do conselho ao longo 

deste ano. 

Os dados foram apresentados pelo presidente do conselho, Leonardo Pinho, que destacou as 

atividades do conselho, que produziu mais do que a média anual de todos os anos anteriores, 

com realização de todas as reuniões ordinárias previstas e de encontros de comissões 

permanentes e especiais do CNDH. Também foram divulgados os mais de 3.600 ofícios enviados, 

publicação de instrumentos como notas, resoluções e recomendações, os inúmeros eventos 

realizados, como seminários e encontros, a conclusão de um processo apuratório e as mais de 

duzentas notícias produzidas sobre a atuação do conselho.  

“O Relatório de Atividades mostra a crescente progressividade da atuação do CNDH, afirmando-

se como instituição de Estado autônoma, independente, para que continue defendendo os 

direitos humanos em todo o Brasil”, afirmou Pinho. 

As doze missões realizadas por conselheiras e conselheiros – mais uma ainda a ser realizada este 

ano - foram o destaque do relatório. Para Pinho, elas expressam o compromisso independente 

de um conselho que vai a todos os lugares em que se identificam violações de direitos humanos, 

como Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, entre outros. 

O conselho também conseguiu executar praticamente todos os recursos próprios do 

Orçamento-Geral da União, assim como os de emendas parlamentares, além de ter conseguido 

destinações de emendas recordes para 2020.  

Já a conselheira Fabiana Severo destacou que os resultados demonstram que o CNDH, depois 

de deixar de ser Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana - CDDPH, ganhou um 

impulso com participação direta e institucionalidade prevista em lei. “Esse relatório é uma 

prestação de contas à sociedade brasileira e a atores internacionais, e é também um registro 

histórico do CNDH”, afirmou. 

Leia aqui o Relatório Anual de Atividades 2019: https://bit.ly/2PwNKXB 
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