
CNDH se reúne com ministra Damares  

O novo presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, Renan Sotto Mayor, e 
o vice, Leonardo Pinho, reuniram-se hoje (21) com a ministra Damares Alves. Na reunião, a 
ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos se comprometeu a apoiar a nova gestão na 
busca de autonomia para o conselho. Participaram do encontro o secretário adjunto de Proteção 
Global do ministério, Alexandre Magno, o conselheiro Herbert Barros e a coordenadora-geral da 
secretaria-executiva do conselho, Liz Maximiano. 
 
A nova gestão do colegiado definiu a estratégia com o objetivo de conseguir a certificação como 
Instituição Nacional de Direitos Humanos (INDH), reconhecida pelo sistema da Organização das 
Nações Unidas. Para tanto, deve seguir todas a orientação dos Princípios Relativos ao Status das 
Instituições Nacionais de Direitos Humanos (Princípios de Paris), estabelecidos na Resolução 
A/RES/48/134 de 20 de dezembro de 1993 da Assembleia Geral das Nações Unidas, entre os 
quais a autonomia é essencial. 
 
“Assumi a presidência do CNDH com objetivo de construir consensos possíveis entre sociedade 
civil e poder público, a partir de uma visão técnica dos direitos humanos e em busca de diálogo”, 
afirmou Sotto Mayor. Na audiência, o presidente defendeu ações de fortalecimento institucional 
do CNDH, com a criação de um CNPJ, reestruturação da força de trabalho e definição de rubrica 
orçamentária. 
 
A ministra demonstrou seu apoio com a pauta e solicitou ao conselho ajuda para fortalecer 
também a atuação dos conselhos de direitos localizados nos municípios, onde acontecem as 
violações.  
 
"Foi muito importante a reunião com a ministra e seu reconhecimento da autonomia do CNDH 
para avançarmos com o reconhecimento nos organismos internacionais do CNDH como 
Instituição Nacional de Direitos Humanos do Brasil", afirmou o vice-presidente do conselho. 
 
O CNDH, de acordo com a Lei n° 12.986/2014, que o institui, tem por finalidade a promoção e a 
defesa dos direitos humanos, mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e 
sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos. 
 
Nova composição 
Em fevereiro, durante a 55ª reunião ordinária, o novo presidente foi eleito pela Mesa Diretora 
do CNDH na vaga de representação do Poder Público. Sotto Mayor é defensor público federal, 
Secretário-Geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União e possui forte 
atuação na área de direitos humanos, especialmente no acesso à justiça da população em 
situação de rua. 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial  
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