
Eleições do CNDH – Biênio 2020-2022: CNDH realiza Encontro Nacional nesta quinta e 
sexta para eleger nova composição 
 
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH realiza nesta quinta e sexta (19 e 
20 de novembro), em ambiente virtual, um Encontro Nacional com todas as 
organizações da sociedade civil e movimentos sociais habilitados para participar da 
eleição para mandatos no colegiado para o Biênio 2020-2022. As próprias entidades 
irão eleger 18 representações para o conselho, sendo nove titulares e nove suplentes, 
para um mandato de dois anos. As/os novas/os membras/os também devem assegurar 
a representatividade de raça e etnia, de gênero, geracional e de região, bem como a 
inclusão da pessoa com deficiência. 
 
Seguindo o Edital de Convocação do Encontro Nacional, lançado em agosto, foram 
habilitadas 136 organizações da sociedade civil e movimentos sociais de abrangência 
nacional e com relevantes atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos. 
 
Seguindo as precauções sanitárias devido à pandemia de covid-19, o Encontro 
Nacional será realizado em ambiente virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams. 
 
O edital segue a Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014, a Resolução nº 01, de 09 de 
junho de 2015, que dispõe sobre o Regimento Interno do CNDH, e a Resolução nº 07, 
de 09 de agosto de 2018, que aprova o Regulamento das Eleições da sociedade civil no 
CNDH, com a alteração dada pela Resolução n.º 28, de 07 de agosto de 2020. 
 
De acordo com a programação do Encontro Nacional, na quinta está prevista 
apresentação de todas as representações das organizações da sociedade civil 
habilitadas. No dia seguinte, ocorre o processo de votação, com apresentação dos 
resultados no fim da tarde. 
 
ATENÇÃO: Se você integra uma entidade habilitada para a eleição da nova composição 
no CNDH, verifique se recebeu email com orientações de acesso para a reunião de 
amanhã (19) – inclusive sua caixa de spam. Caso não tenha recebido, por favor entre 
em contato com urgência pelo email editalcndh@mdh.gov.br ou ligue para (61) 2027-
3348/3293/3589. 
 
O Encontro Nacional será transmitido ao vivo na página do CNDH no Facebook e no 
Canal do Youtube. 
Mais informações em: https://www.gov.br/.../conselho-nacional-de.../eleicoes 
 
#DireitosHumanos #ParticipaçãoSocial 
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