


 Nos termos do art. 134, da Constituição Fede-
ral/1988, é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expres-
são e instrumento do regime democrático, fundamen-
talmente, a orientação jurídica, a promoção dos direi-
tos 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.

O QUE É O NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS? 

 O Núcleo de Direitos Humanos  (NUDH), cria-
do em janeiro de 2018, é responsável pelo atendi-
mento especializado a pessoas ou grupos de pesso-
as submetidas a violência, tortura, constrangimento, 
humilhação ou discriminação, seja em razão de sua 
etnia, cor, sexo, gênero, identidade de gênero, idade, 
da sua condição social, da sua orientação sexual ou 
opção religiosa, nacionalidade, origem ou outro mo-
tivo que caracterize violação dos Direitos Humanos, 

em conformidade com a normativa nacional, interna-
cional e de acordo com a Resolução nº 049/2017, do 
Conselho Superior da Defensoria Pública. 

QUEM PODE SER ATENDIDO NO NÚCLEO DE 
DIREITOS HUMANOS? 

 De acordo com o artigo 2º, § 1º, da Resolução 
CSDP nº 049/2017, o Núcleo de Direitos Humanos é 
responsável pela defesa e promoção dos direitos da 
criança, do adolescente e do jovem; dos direitos do 
idoso; dos direitos da mulher; dos direitos das pessoas 
com deficiência; dos direitos das pessoas em situação 
de rua; dos direitos das pessoas em situação de encar-
ceramento; dos direitos da população LGBT; dos direi-
tos das pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, dis-
criminação ou qualquer outra forma de opressão ou 
violência; dos direitos do consumidor, dentre outros.

FUNÇÃO PRIMORDIAL

 Assegurar a efetividade dos direitos huma-
nos, com a adoção de todas as providências pos-
síveis e necessárias para propiciar, pela via judicial 
ou extrajudicial, a aplicação dos direitos humanos 
no Estado de Goiás, seja por meio da via preventiva, 
com inspeções, audiências públicas, recomenda-
ções, projetos e programas de educação em direitos 
e outros mecanismos de promoção de políticas pú-
blicas, seja por meio da adoção de medidas impedi-
tivas, repressivas e reparatórias, inclusive em âmbi-
to internacional, quanto aos direitos violados,  
garantindo-se o atendimento individual da ví-
tima ou até mesmo a adoção de ações coleti- 
vas para amparar grupo de vítimas ou pessoas 
em situação de vulnerabilidade.


