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Encaminhamos a edição do mês de outubro de 2021 do nosso Boletim 

Informativo, na qual constam notícias, novidades legislativas e decisões 

jurisprudenciais recentes, em matéria de direitos humanos, as quais podem 

auxiliar no nosso trabalho.

Aproveitamos para nos colocar à disposição para apoio e intercâmbio 

de informações.

Boa Leitura.

 

Aline Palermo Guimarães
Dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDDH)

APRESENTAÇÃO
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Decreto nº 10.841/2021

Altera o Decreto nº 10.177, de 16 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Leia +

NOVIDADES 
LEGISLATIVAS

//////////SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)//////////

Proteção de pessoas com deficiência

No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança nº 48.922/SP, a Segunda 
Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a serventia judicial 
tem o dever de elaborar e fornecer à Defensoria Pública, na proteção das pessoas com 
deficiência, relatórios dos processos em que há medida de segurança sendo aplicada.

 

Leia +

JURISPRUDÊNCIA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10841.htm
https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/
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No Dia Internacional do Trabalho Decente, uma subsecretaria do 
Ministério do Trabalho e Previdência e a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) publicaram relatório com dados preocupantes sobre as 
ações fiscais realizadas em 2020 para o resgate de trabalhadores em 
condições análogas à escravidão no Brasil. 

Leia +

Boletim sobre Saúde da População Migrante no Rio Grande do Sul 
é lançado por Organização Internacional para as Migrações (OIM) e 
parceiros. 

Leia +

Brasil consolida política pública de assistência às vítimas de trabalho 
escravo. Elaborado com apoio da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas do Trabalho Escravo 
orienta as práticas de denúncia, planejamento, resgate e pós-resgate de 
vítimas do trabalho análogo à escravidão. 

Leia +

No Dia da Visibilidade Intersexo, celebrado em 26/10, pessoas 
intersexo pedem políticas públicas inclusivas e humanizadas. 

Leia +

Meio ambiente saudável é declarado direito humano por Conselho da 
ONU. 

Leia +

NOTÍCIAS

https://brasil.un.org/pt-br/150648-dados-preocupantes-sobre-escravidao-contemporanea-no-brasil-sao-liberados-pela-oit
https://brasil.un.org/pt-br/151390-boletim-sobre-saude-da-populacao-migrante-no-rio-grande-do-sul-e-lancado-por-oim-e-parceiros
https://brasil.un.org/pt-br/152114-brasil-consolida-politica-publica-de-assistencia-vitimas-de-trabalho-escravo
https://brasil.un.org/pt-br/155499-em-dia-da-visibilidade-pessoas-intersexo-pedem-politicas-publicas-inclusivas-e-humanizadas
https://brasil.un.org/pt-br/150667-meio-ambiente-saudavel-e-declarado-direito-humano-por-conselho-da-onu
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O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou 
à União que fiscalize e induza municípios a registrar casos de Covid-19 
entre quilombolas, bem como distribua testes de detecção e máscaras 
N95 a essas comunidades. 

Leia +

Marinha deve readmitir militar afastada após comunicar transição 
de gênero. 

Leia +

Comediante é condenado por “piada” ofensiva contra mulher 
transexual. 

Leia +

Segundo dados do Relatório Justiça em Números 2021, divulgado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, os casos sobre direitos humanos na Justiça 
aumentaram 342% no último ano. 

Leia +

Mãe não gestante em união homoafetiva tem direito a licença 
paternidade, diz TRF-4.

Leia +

Trans enterrada como homem cisgênero pode gerar pedido de 
reparação civil.

Leia +

TRF-1 afasta avaliação de autodeclaração racial da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) sem previsão em edital. 

Leia +

https://www.conjur.com.br/2021-out-05/fachin-determina-distribuicao-testes-mascaras-quilombolas
https://www.conjur.com.br/2021-out-06/marinha-readmitir-militar-afastada-transicao-genero
https://www.conjur.com.br/2021-out-08/humorista-condenado-piada-ofensiva-mulher-transexual
https://www.conjur.com.br/2021-out-11/casos-direitos-humanos-justica-aumentam-342
https://www.conjur.com.br/2021-out-12/concedida-licenca-paternidade-mae-nao-gestante-uniao-homoafetiva
https://www.conjur.com.br/2021-out-15/trans-enterrada-homem-cisgenero-gerar-pedido-reparacao
https://www.conjur.com.br/2021-out-22/trf-afasta-avaliacao-autodeclaracao-racial-ufmt-previsao-edital
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Comissão de combate ao racismo criada pela Câmara dos 
Deputados apresentou parecer preliminar com propostas de mudanças 
legais sobre o tema. 

Leia +

Devido à impossibilidade de pessoas com alguma deficiência 
disputarem vaga no ensino superior, o desembargador Rogério Favreto, 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou, em liminar, que 
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) adapte o modelo da prova de redação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) para candidatos com deficiência que precisem de 
uma avaliação alternativa ao pensamento escrito. 

Leia +

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, por 
oito votos a um, de que o crime de injúria racial é espécie do gênero 
racismo, sendo, portanto, imprescritível, conforme o artigo 5º, XLII, da 
Constituição. 

Leia +

Pessoa não binária pode ter gênero não especificado em registro 
civil, diz TJ-SP.

Leia +

https://www.conjur.com.br/2021-out-26/comissao-combate-racismo-apresenta-propostas-preliminares
https://www.conjur.com.br/2021-out-27/inep-adequar-prova-redacao-enem-pessoas-deficiencia
https://www.conjur.com.br/2021-out-28/stf-equipara-injuria-racial-racismo-considerando-imprescritivel
https://www.conjur.com.br/2021-out-29/pessoa-nao-binaria-nao-especificar-genero-registro-civil
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DPE ATUA PARA ABSOLVER 
HOMENS QUE FURTARAM 
ALIMENTOS VENCIDOS

A Defensoria Pública do Estado 
do Rio Grande do Sul (DPE/RS) está 
atuando para garantir a absolvição 
de dois homens que respondem 
pelo furto de alimentos vencidos 
que estavam no pátio de um 
supermercado. O caso ocorreu em 
Uruguaiana, na fronteira oeste, e a 
defesa é feita pelo defensor público 
Marco Antonio Kaufmann.

Leia +

ATUAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS

MISSÃO LGBTQIA+ REALIZA 
INSPEÇÕES PRISIONAIS DO RS

A Defensoria Pública do Estado 
participou da Missão LGBTQIA+ do 
Mecanismo Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura, que tem como objetivo 
verificar as condições dos estabelecimentos 
prisionais e o tratamento dispensado à 
população LGBTQIA+, com aplicação de 
questionamentos dirigidos às pessoas 
presas, à direção, à equipe técnica e de 
saúde e aos policiais penais. As fiscalizações 
ocorreram na Penitenciária Estadual 
Feminina de Guaíba, na Penitenciária 
Estadual de Charqueadas e no Presídio 
Estadual de Cruz Alta.

As defensoras públicas dirigentes do 
Núcleo de Defesa em Execução Penal e do Núcleo de Defesa em Direitos Humanos, 
Cintia Luzzatto e Aline Palermo Guimarães, respectivamente, e o defensor público 
Arthur Amaral Monteiro, titular da 1ª Defensoria Pública de Cruz Alta, acompanharam os 
trabalhos dos representantes do Mecanismo Nacional, os quais contaram ainda com a 
participação de representantes do Conselho Estadual contra a Tortura do Estado do Rio 
Grande do Sul e do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

.

Leia +

https://www.defensoria.rs.def.br/dpe-rs-atua-para-assegurar-absolvicao-de-homens-presos-por-furtar-alimentos-vencidos-do-setor-de-descarte-de-supermercado
https://www.defensoria.rs.def.br/com-participacao-da-dpe-rs-missao-lgbtqia-realiza-inspecoes-em-estabelecimentos-prisionais-do-rs
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