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DA DEFENSORIA PÚBLICA
• Art. 134 da Constituição Federal:

– A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV
do art. 5º desta Constituição Federal.

• Art. 3º-A da Lei Complementar nº 80/1994:
– Art. 3º-A. São objetivos da Defensoria Pública: [...] III – a

prevalência e efetividade dos direitos humanos;

• De que forma os Direitos Humanos pautam o trabalho da
Defensoria Pública?



AFINAL, O QUE É A DEFENSORIA PÚBLICA?
• Evolução da assistência judiciária. Modelos:

– Pro bono
– Judicare
– Salaried staff
– Híbrido/Misto

• Assistência jurídica, e não judiciária
• Primeira Defensoria: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
• Evolução nas Constituições até a Constituição de 1988:

– Art. 5º, inciso LXXIV: O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos.

• Evolução ao art. 134:
– Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial,
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.



• EC 45/2004, 69/2012, 74/2013: Autonomia

• Lei nº 11.448/2007: legitimidade ativa para
propor Ação Civil Pública.

• Lei Complementar nº 132/2009.

• EC 80/2014: Redesenho e nova posição
topográfica.

MARCOS JURÍDICOS: UM REDESENHO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA BRASILEIRA



• Expressão do regime democrático: dá voz a
quem não costuma ter voz.

• Promotora dos direitos humanos.

• Custös vulnerabilis.

• Responsável por educação em direitos:
– Art. 4º, inciso III, da LC 80/1994: promover a

difusão e a conscientização dos direitos
humanos, da cidadania e do ordenamento
jurídico.

A DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A EC 80/2014



“NECESSITADOS”

• Erradicação da pobreza como objetivo vs. Defensoria
Pública como instituição permanente.
– Incongruência vs. Eloquência.

• Necessitados em acepção ampla. Por hipossuficiência
de recursos, entenda-se tanto a ausência de recursos
financeiros quanto a insuficiência organizacional,
estrutural, para busca e implementação de direitos.

• Art. 4º, inciso XI, da Lei Complementar nº 80/1994:
– XI - exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos

da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa
portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de
violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;



NECESSITADOS

Todo e qualquer grupo que, de 
alguma forma, se encontra 
fragilizado pela estrutura 

econômica ou social.



NECESSITADOS

• Dois eixos de atuação coletiva/estratégica:

– Sistema de Defensores Regionais de Direitos
Humanos

– Grupos de Trabalho



GRUPOS DE TRABALHO
PORTARIA GABDPGF Nº 200, DE 12/3/2018

1. Comunidades Tradicionais
2. Comunidades Indígenas
3. Assistência e Proteção à Vítima de Tráfico de Pessoas
4. Garantia à Segurança Alimentar e Nutricional
5. Assistência as Trabalhadoras e Trabalhadores Resgatados de Situação de

Escravidão
6. Pessoas em Situação de Prisão e Enfrentamento à Tortura
7. Mulheres
8. Migrações, Apatridia e Refúgio
9. Rua
10. Catadoras e Catadores
11. Saúde
12. Moradia e Conflitos Fundiários
13. Políticas Etnorraciais
14. Identidade de Gênero e Cidadania LGBTI - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas

Trans e Intersexuais



VULNERABILIDADE TRANS



VULNERABILIDADE TRANS



VULNERABILIDADE TRANS



VULNERABILIDADE TRANS



GT LGBTI🏳️🌈

• 5 Membros
• Funções:

1. promover a defesa dos direitos da população
LGBTI;

2. fomentar a educação em direitos LGBTI e o
enfrentamento do preconceito e da discriminação;

3. salvaguardar os direitos da população LGBTI em
situação de prisão;

4. monitorar casos sensíveis relacionados ao
enfrentamento do preconceito contra a população
LGBTI, podendo realizar os encaminhamentos e
recomendações que entender cabíveis;



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DO GT LGBTI

1 – Doação de Sangue por Homossexuais

• Substituição da Portaria MS nº 2.712/2013,
que proíbe a doação por homossexuais.

• Recomendação ao MS para reformulação da
norma.

• Audiência Pública em SP, “Igualdade na Veia:
Doação de Sangue por Homossexuais”.

• ADI 5.543 (PSB). Atuação da DPU como
amicus curiæ.



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DO GT LGBTI

2 – Atuação Perante a Corte Interamericana de
Direitos Humanos – Memoriais e atuação na
audiência pública da Corte.
• Opinião Consultiva nº 24 da CorteIDH, aberta

pela Costa Rica.

3 – ADI 4275 – Nome e sexo – pessoas Trans:
Audiência Pública para regulamentação.
• “Regulamentação Nacional de Retificação de

Registro Civil de pessoas Trans: a ADI 4275 e os
parâmetros mínimos na Resolução do CNJ”.



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DO GT LGBTI

4 – ADEQUAÇÃO DO SUS À DECISÃO DO STF
• Representação da ABGLT noticiando que o paradigma

trazido especificamente pelo acórdão do STF ainda não
guarda compatibilidade com a realidade fática do SUS
uma vez que alguns procedimentos e especialidades
médicas seguiriam ainda condicionadas ao “sexo”
(urologia e proctologia, que estão condicionadas ao
masculino; e ginecologia, condicionada ao sexo feminino).

• Recomendação ao MS: adoção, com a maior brevidade
possível, de todas as providências necessárias e
suficientes a fim de adequar as normativas internas e os
sistemas de dados do sus ao decidido pelo STF na ADI
4275.



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DO GT LGBTI

4 – ADEQUAÇÃO DO SUS À DECISÃO DO STF

• Ação Civil Pública nº 5039658-
70.2019.4.04.7100, da 1ª Vara Federal de
Porto Alegre.



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DO GT LGBTI

5 – ATUAÇÃO EM RELAÇÃO A CARTÓRIOS QUE
DESCUMPREM O PROVIMENTO DO CNJ

6 – CENSO 2020
• Pedido de Informações com a respectiva negativa do

Presidente do IBGE.
• Recomendou-se ao IBGE que inclua, nos questionários

do censo 2020, questionamentos acerca da
identidade de gênero no Censo.

• Proposta, em parceria com o 1º DRDH/RJ, a Ação Civil
Pública nº 5019543-02.2018.4.02.5101, distribuída à
11ª Vara Federal do Rio de Janeiro.



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DO GT LGBTI

7 – ARTICULAÇÕES COM O CONGRESSO
NACIONAL RELACIONADAS AO PROJETOS DE
LEI QUE PUNEM A LGBTIFOBIA

E a decisão do STF?

8 – UNIVERSIDADE INTERNACIONAL DA
LUSOFONIA AFROBRASILEIRA (UNILAB) E
SUSPENSÃO DE VESTIBULAR ESPECÍFICO PARA
TRANS E INTERSEXOS



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DO GT LGBTI

9 – CERTIDÃO DE NASCIDO VIVO DE FILHO DE
CASAL TRANSEXUAL NO NORDESTE



ATUAÇÃO INTERNA DO GT LGBTI

• Resolução CSDPU nº 108/2015 – Nome
social internamente na DPU

• Campo “nome social” no SIS-DPU

• Inclusão da discriminação contra população
LGBTQ+ nas vedações da Recomendação
CGDPU nº 14.



ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DA DPU EM FAVOR DA 
POPULAÇÃO TRANS EM ÂMBITO INDIVIDUAL

• Violência sofrida por órgão/agente federal

• Acesso à saúde

• Acesso a benefícios previdenciários

• Influxo da condição de pessoa trans para
estabelecer discriminação positiva no
tratamento dado pelo Estado.



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DA DRDH/RS

• Programa Minha Casa, Minha Vida. Portaria nº 488/2017 do
Ministério das Cidades, do que resultaram 13 acordos já
realizados por meio do setor de conciliações da DPU/RS

• Ajuizamento de ação civil pública, em parceria com o
1DRDH/RJ, em face do INSS em relação a benefícios por
incapacidade suspensos por mero edital. Liminar
parcialmente deferida para determinar ao INSS que
restabeleça, no território nacional, todos os benefícios por
incapacidade que tiveram perícia agendada, evitando que os
segurados arcassem com o atraso provocado pela própria
autarquia.



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DA DRDH/RS

• Migrantes senegaleses: Realização de mutirão e criação de força-
tarefa de atendimento na DPU/RS para organização da
documentação necessária e no encaminhamento ao órgão
competente, considerando a hipossuficiência financeira, técnica e
organizacional dos imigrantes. Formação de parcerias com o
Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul e Associação
Senegalesa no RS para recolhimento da documentação.
Formalização de pedidos coletivos de regularização de
senegaleses e ganeses ao Conselho Nacional de Imigração (CNIg),
com cerca de mil pedidos já́ deferidos.

• Ilha do Pavão (Porto Alegre). Remoção forçada de cerca de 40
famílias da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, pela concessionária da
freeway (BR 290). Tutela da moradia.



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO DA DRDH/RS

• INSS: Demora na análise dos benefícios previdenciários

• Beira-Trilhos.

• Vila Nazaré: ACP em conjunto com MPF, DPE/RS e MP/RS.

• Nova Ponte do Guaíba. Acompanhamento das famílias.

• Recomendação às Universidades Federais para que não
sejam exigidos comprovantes de regularização migratória
aos acadêmicos migrantes.

• Acompanhamento dos impactos da Mina Guaíba nos
moradores do Assentamento Agroecológico Apolônio de
Carvalho.

• Atuação em favor de comunidades indígenas e quilombolas



EXEMPLOS DE ATUAÇÃO COLETIVA NACIONAL

• Atendimentos a vítimas de Mariana

• ACPs previdenciárias

• Vedação à comemoração do golpe de 1964



ASPIRAÇÕES DA DPU

• Consolidação de sua identidade como Instituição
que tem lugar de fala em favor dos segmentos
vulneráveis da sociedade.
– Democratização do acesso à carreira.

• Constante aumento na participação na sociedade
civil.

• Consolidação de sua identidade como Instituição de
promoção de direitos humanos.

• Expansão e consolidação da atuação coletiva, com
vistas, sobretudo, ao litígio estratégico de direitos
humanos.



DESAFIOS DA DPU

• Introjeção e estruturação interna da tutela
coletiva.

• Reconhecimento externo dos novos
paradigmas institucionais e do novo
formato da Defensoria Pública.

• Efetiva paridade com os demais atores do
Sistema de Justiça.

• Cumprimento do art. 98, § 1º, do ADCT vs.
EC 95/2016 (Novo Regime Fiscal).



¡Gracias!
atanasio.lucero@dpu.def.br

lgbti@dpu.def.br

drdh.rs@dpu.def.br


