
CNDH se reúne com presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 
OAE 

 
O presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, Renan Sotto Mayor, 
e o vice-presidente, Leonardo Pinho, reuniram-se hoje com o presidente da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos – 
CIDH/OEA e relator para o Brasil, o comissário Joel Hernández. 
 
O encontro foi realizado virtualmente e tratou dos desafios enfrentados pelo Brasil na 
área de direitos humanos. Segundo Hernández, “a medida cautelar concedida pela CIDH 
aos povos Yanomami e Ye'kwana é um indicativo que vemos com grande preocupação 
as questões relativas aos indígenas. Também nos preocupamos com as situações 
enfrentadas pelas pessoas privadas de liberdade, a violência policial, e o aumento de 
vulnerabilização a partir do aumento da extrema pobreza no Brasil”. Hernández solicitou 
a parceira do CNDH para que compartilhe quaisquer informações sobre violações de 
direitos humanos, permitindo à comissão o acesso a um contexto mais amplo do que se 
passa no Brasil. 
 
Também participaram da reunião, pela CIDH, Maria Claudia Pulido, Fernanda dos Anjos, 
Ana Almeida e Miguel Mesquita. 
 
Anjos destacou ainda a plataforma da CIDH para receber e emitir informações: 
https://www.oas.org/ext/pt/direitos-humanos/simore/ . “O SIMORE Interamericano é 
uma ferramenta on-line que sistematiza as recomendações feitas pela CIDH por meio 
de seus diferentes mecanismos: acordos de solução amistosa aprovados, relatórios 
anuais (Capítulo IV.B), relatórios de mérito publicados, relatórios país, relatórios 
temáticos e medidas cautelares concedidas. Da mesma forma, permite o envio de 
informações por diferentes usuários do sistema interamericano de direitos humanos 
sobre as medidas adotadas pelos Estados para cumprir essas recomendações. É um 
mecanismo de responsabilidade, transparência, participação e acesso à informação, que 
facilita o acompanhamento de recomendações, fortalece as capacidades de 
monitoramento de medidas e promoção do cumprimento de obrigações internacionais 
e relata progressos e desafios para a proteção dos direitos humanos nos países da 
região”, explicou. 
Maria Claudia Pulido afirmou que o Brasil é um país de grande complexidade, com 
diversidades problemáticas, como racismo estrutural e discriminação. Ela sugeriu firmar 
uma parceria de cooperação técnica com o CNDH com o intuito de construir trabalhos 
conjuntos, que reúnam diversos olhares. 
Para Sotto Mayor, o diálogo com a CIDH é muito proveitoso, dentro da a missão 
institucional do CNDH de garantir a promoção e defesa dos direitos humanos como 
Instituição Nacional de Direitos Humanos – INDH no Brasil. 
 
Conforme Pinho, a comissão de relação internacionais do CNDH, a partir desse diálogo, 
irá criar um pauta permanente sobre as recomendações e informes da CIDH/OEA sobre 
o Brasil: “Vamos criar um fluxo com as demais comissões para fazermos informes 
permanentes a Comissão Interamericana", afirmou. 
 

https://www.oas.org/ext/pt/direitos-humanos/simore/


No mês passado, o CNDH e entidades da sociedade civil solicitaram à CIDH da audiência 
temática para analisar retrocessos na garantia dos direitos humanos no Brasil. 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 CIDH é um órgão principal e autônomo da OEA para promover a defesa dos direitos 
humanos na região, atuando como órgão consultivo na área. É composta por sete 
membros independentes, eleitos pela Assembleia Geral da OEA em sua capacidade 
pessoal e não representam seus países de origem ou residência. 
 


