
CNDH e entidades pedem audiência temática na CIDH sobre violações e direitos 

humanos no Brasil 

O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH, ao lado de 13 entidades, solicitaram 

à Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH da Organização dos Estados 

Americanos – OEA audiência temática para analisar retrocessos na garantia dos direitos 

humanos no Brasil. 

O pedido é destinado ao relator para o Brasil e relator sobre defensores e defensoras de 

direitos humanos; ao relator especial para a liberdade de expressão; e ao secretário 

executivo da CIDH. O objetivo é abordar os impactos das violações ao direito à 

informação e à participação social de grupos historicamente vulnerabilizados e 

marginalizados no Brasil.  

A 177ª sessão da CIDH está marcada para os dias 28 de setembro a 8 de 

outubro,  remotamente.  

Entre as violações reiteradas apontadas na solicitação, está a desigualdade no acesso à 

internet e seus impactos no direito à informação, educação e outros direitos; o 

esvaziamento dos espaços de participação social e seus impactos na democracia; a falta 

de transparência e acesso à informação pública no contexto da pandemia; o uso político 

dos sistemas de comunicação; o uso de verbas de propaganda governamental para 

favorecimento político; a recriação do Ministério das Comunicações sem debate com a 

sociedade; a violência contra comunicadores; a violência contra mulheres jornalistas e 

comunicadoras; a resposta insuficiente da Política de Proteção do Governo Federal para 

a proteção de comunicadores e comunicadoras; a violência de gênero, com ataque a 

candidatas e outras vozes influentes no debate político. 

"As comissões de comunicação, participação social e relações internacionais do CNDH 

se articularam com um conjunto de entidades da sociedade civil para solicitar uma 

audiência na CIDH/OEA. O CNDH apresentou como o contexto da pandemia aprofundou 

o esvaziamento dos conselhos, da participação e controle social", informou o vice-

presidente do conselho, Leonardo Pinho. 

Para conselheira do CNDH Cristina Castro, violações a direitos à comunicação e à 

liberdade de expressão já eram denunciadas, mas foram agravadas com a pandemia. 

“Ate omissão de dados oficiais, negação de informações e desinformação em redes 

sociais pelo próprio presidente estão ocorrendo. É preciso dar ainda mais visibilidade 

internacional a indígenas, quilombolas, à saúde, à educação, às florestas, ao direito à 

comunicação e informação que sofrem diversas violações e temos que nos manifestar”, 

afirma. 

 

“Uma audiência temática sobre esse tópico representa uma oportunidade para 

aprofundar a análise dos deveres internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, 

discutindo sua aplicação frente a políticas públicas e/ou medidas de caráter geral, tais 

como aquelas descritas na presente solicitação”, informou a solicitação. 



 


