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Atendimentos ao público aumentam 25% em média durante a 
pandemia na Defensoria Pública de Minas Gerais 

Defensoria Pública de Minas participa da última reunião do 
Comitê Extraordinário Covid-19

Duda Salabert aborda as lutas contra desigualdade de gênero 
em evento da DPMG no Dia Internacional da Mulher
No dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG), por meio da sua Escola Superior (Esdep-MG), realizou palestra em formato híbrido (virtual e presencial) 
com o tema “Onde estão as mulheres? — Um retrato das desigualdades de gênero”.

Durante a palestra, a vereadora ressaltou a negação 
de direitos e luta das pessoas travestis e transexuais no 
Brasil, considerado o país que mais mata pessoas trans no 
planeta. Em sua fala, foi evidente o destaque às estatísticas 
que revelam as condições deste segmento da população: 
91% das transexuais não concluíram o ensino médio; 90% 
têm a prostituição como fonte de renda e subsistência e 
das 41% têm diagnóstico de HIV.

Os dados foram coletados antes da pandemia de 
Covid-19 e, na visão da vereadora, foram agravados 
nos dias atuais. “Nós nem sabemos como estão esses 
números hoje por falta da preocupação do Estado com 
esses grupos”, reforçou.

Para Duda, o que há no Brasil é uma transfobia 
institucional, já que muitas instituições são responsáveis 
por propagar o ódio e violência contra pessoas trans, e 
estrutural, de modo que essa discriminação – que deve ser 
combatida – faz parte do alicerce da sociedade brasileira.

Leia a matéria na íntegra
Clique aqui para assistir

Duda Salabert proferiu a palestra no auditório da DPMG, com 
apresentação das defensoras públicas Ana Cláudia Braga e Ana 
Flávia Oliveira – Fotos: Claudinei Souza/DPMG

https://defensoria.mg.def.br/duda-salabert-aborda-as-lutas-contra-desigualdade-de-genero-em-evento-da-dpmg-no-dia-internacional-da-mulher-veja-palestra-na-integra/
https://www.youtube.com/watch?v=KVv5KHdPN6o
https://defensoria.mg.def.br/funcionamento-da-defensoria-publica-ate-31-5-2020-resolucao-conjunta-no-004-2020/
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MUNDO OFICIAL

Defensor público-geral de Minas participa de abertura do 10º Congresso 
Mineiro de Vereadores

Defensoria Pública de Minas participa da última reunião do Comitê 
Extraordinário Covid-19

Gério Soares (à esquerda) representou a DPMG – Foto: Agência Minas

O defensor público-geral Gério Patrocínio Soares 
representou a Defensoria Pública de Minas Gerais 
na abertura da 10ª edição do Congresso Mineiro 
de Vereadores, realizada nesta terça-feira (8/3), no 
Expominas, em Belo Horizonte.

Promovido pela Associação Mineira de Municípios 
(AMM), o evento contou com a participação do 
governador de Minas Gerais, Romeu Zema; vereadores 
(as), prefeitos (as), vice-prefeitos (as), secretários (as) 
municipais, servidores públicos e outras autoridades 
políticas.

Após a abertura, liderada pelo presidente da AMM, 
Julvan Lacerda, o presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, ministrou a palestra magna do congresso, com 
o tema “O Poder Legislativo mais perto do cidadão”.

Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
foi representada pela chefe de Gabinete, defensora 
pública Raquel da Costa Dias, na última reunião do 
Comitê Extraordinário Covid-19, realizada nesta 
quinta-feira (10/3), na Cidade Administrativa.

O plano Minas Consciente, elaborado para o 
acompanhamento da pandemia da Covid-19 e a 
criação de protocolos para a retomada gradual e 
segura das atividades econômicas, será finalizado no 
próximo sábado (12/3).

Leia a matéria na íntegra

estadual destacou a importância do evento, defendeu 
um novo pacto federativo com maior participação 
das prefeituras e ressaltou o papel do Legislativo 
municipal na construção de soluções para problemas 
dos cidadãos.

A decisão se deu a partir do avanço da vacinação 
e a queda no número de casos e taxa de óbitos pela 
Covid-19 no estado. Somente na última semana, a 
incidência caiu 50%. Considerando os últimos 14 
dias, a queda chega a 60%. Há seis meses, Minas 
Gerais está com todas as macrorregiões na Onda 
Verde do plano.

A Defensoria Pública mineira participou de todas 
as discussões do comitê, contribuindo com a tomada 
de decisões para o combate à pandemia

Chefe de Gabinete, Raquel da Costa Dias, na reunião final do Minas 
Consciente. A Defensoria Pública mineira participou de todas as 
discussões do comitê, contribuindo com a tomada de decisões para o 
combate à pandemia.

A reunião, coordenada pelo governador Romeu Zema, aconteceu na 
Cidade Administrativa – Fotos: Marcos Evangelista/ Agência Minas

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-participa-da-ultima-reuniao-do-comite-extraordinario-covid-19/
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Defensoria Pública e Cohab Minas renovam parceria para solução 
consensual de conflitos relativos a programas de habitação social

A união de esforços entre a Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG) e a Companhia de Habitação de 
Minas Gerais (Cohab Minas) para estimular a solução 
consensual de conflitos decorrentes dos programas 
de habitação social promovidos pela Companhia foi 
renovada por mais 24 meses.

A renovação do prazo foi formalizada no dia 7 de 
março, com a assinatura do termo aditivo pelo defensor 
público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares, e pelo 
presidente da Cohab, Weber Dias Oliveira.

O aditivo trouxe ainda uma cláusula específica 
relativa à proteção, confidencialidade e sigilo de 
informações e dados pessoais, nos termos da Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais.

O TCT originário foi firmado em março de 2020. 
Por meio da parceria estabelecida, são realizadas 
conciliações/mediações pré-processuais com a 
participação de defensoras e defensores públicos 

Sessenta mutuários da Companhia de Habitação de 
Minas Gerais (Cohab Minas), residentes em conjuntos 
habitacionais localizados na Região Metropolitana 
de BH, receberam na sexta-feira (11/3) os títulos de 
propriedade de seus imóveis. A entrega, que deu fim 
a uma espera de mais de dez anos pelo documento, 
aconteceu na Cidade Administrativa.

para negociação de débitos, emissão de escrituras e 
regularização de imóveis construídos pela Companhia.

MUNDO OFICIAL

AÇÕES EM DESTAQUE

DPG Gério Soares (1º plano) e o presidente da Cohab, Weber Dias 
Oliveira, assinam o documento

Giovani Manzo explica a importância do registro dos imóveis

Defensor público Giovani Batista Manzo entrega a escritura para 
mutuários – Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Leia a matéria na íntegra

Defensoria Pública de Minas participa da entrega de 60 títulos de 
propriedade de imóveis a moradores da RMBH
Entrega foi feita pela Cohab Minas. DPMG é parceira da Companhia, buscando soluções consensuais para 
negociação de débitos, emissão de escrituras e regularização de imóveis

O trabalho é resultado de uma parceria da Cohab 
com a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e o 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) motivada 
pela grande quantidade de demandas ajuizadas ou 
ainda não ajuizadas referentes às habitações populares 
no estado. 

Leia a matéria na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-e-cohab-minas-renovam-parceria-para-solucao-consensual-de-conflitos-relativos-a-programas-de-habitacao-social/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-participa-da-entrega-de-60-titulos-de-propriedade-de-imoveis-a-moradores-da-rmbh/
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AÇÕES EM DESTAQUE

Atendimentos ao público aumentam 25% em média durante a pandemia 
na Defensoria Pública de Minas Gerais 

Festival Cultural da População de Rua tem participação da Defensoria Pública

Os atendimentos às assistidas e assistidos feitos pela 
Defensoria Pública de Minas Gerais aumentaram, em 
média, 25% no período da pandemia. O número total subiu 
de 657.058 em 2019 para 825.412 em 2021. Em função 
das medidas de segurança sanitária, no ano passado 
foram feitos 493.650 atendimentos de forma presencial e 
331.762 pelo sistema remoto.

Os dados são da Secretaria de Estatística da 
Corregedoria-Geral da Instituição.

A área de atuação que registrou o maior volume 
de atendimentos/orientações em 2021 foi a de Família 
e Sucessões, totalizando 300.008, representando um 
crescimento de 44% em relação a 2019 (pré-pandemia), 
quando foram registrados 207.741.

Já as áreas que apresentaram o maior crescimento 
percentual no número de atendimentos no período foram 
a de Atuação Extrajudicial, passando de 858 para 7.203 
(+739%) no período, e de Direitos Humanos, Coletivos e 
Socioambientais, que saltou de 3.099 em 2019 para 5.753 
no ano passado (alta de 85%).

Na sexta-feira e no sábado (11 e 12 de março), a 
defensora pública Júnia Roman Carvalho, em atuação na 
Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos 
e Socioambientais (DPDH), prestigiou o Festival Cultural da 
População de Rua promovido pelo Movimento Nacional da 
População em Situação de Rua. 

O festival rompe com paradigmas de preconceito contra 
essa parcela da sociedade e amplia o olhar sobre o direito à 
cultura e ao lazer, chamando a atenção dos gestores culturais 
para este público e sua forma de viver e fazer arte.

A programação variada, incluiu apresentações musicais 
e teatrais; sarau; desfile de moda e fantasias com pessoas 

em situação de rua; roda de capoeira e dança de rua, entre 
outras atividades.

E ainda, exposições de artes da rua e fotografia, espaço 
de leitura e escrita; apresentação de malabares, pintura em 
azulejos, artesanatos hippies, barraquinhas de gastronomia 
e exposição e vendas de produtos da Economia Solidária.

Já as áreas que apresentaram o maior crescimento percentual no 
número de atendimentos foram a de Atuação Extrajudicial, passando 
de 858 para 7.203 (+739%) no período, e de Direitos Humanos, 
Coletivos e Socioambientais, que saltou de 3.099 em 2019 para 5.753 
no ano passado (alta de 85%).

Defensora pública Júnia Roman (2ª à esquerda) acompanhada por 
organizadores e participantes do evento – Fotos: Claudinei Souza/DPMG

https://defensoria.mg.def.br/atendimentos-ao-publico-aumentam-25-em-media-durante-a-pandemia-na-defensoria-publica-de-minas-gerais/
https://defensoria.mg.def.br/festival-cultural-da-populacao-de-rua-tem-participacao-da-defensoria-publica/
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensoras populares formadas pela DPMG atuam como guardiãs 
dos direitos das mulheres nas comunidades 
Multiplicadoras de conhecimento do Direito nas áreas onde vivem, elas simbolizam luta e conquistas 
neste 8 de Março

Debates sobre a pauta feminina têm participação da Defensoria 
Pública de Minas

Cerca de 450 mulheres já atuam como defensoras 
populares em Minas Gerais, buscando soluções para 
as demandas mais comuns de suas comunidades, 
notadamente na defesa das mulheres em situação de 
violência. Esta atuação é resultado das edições do curso 
“Defensoras Populares” promovidas pela Defensoria Pública 
de Minas Gerais (DPMG) para formação e articulação de 
mulheres que se destacam como lideranças populares.

No dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a 
Defensoria de Minas prestou homenagem a todas as 
mulheres e celebra a luta e conquista de direitos na figura 
das defensoras populares formadas pela Instituição.

Em continuidade à participação em eventos ligados à 
pauta feminina motivados pelo Dia Internacional da Mulher, 
nesta terça-feira (8/3) a Defensoria Pública esteve presente 
em debates promovidos pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) e pela Câmara Municipal de 
Uberlândia.

“Sempre Vivas”

A abertura do Ciclo de Debates Virtual “Sempre Vivas 
– Mulheres e Política: Por Representatividade, Justiça 
e Respeito” contou com a participação da defensora 
pública-auxiliar da Defensoria Pública-Geral, na função 
de Coordenadora Estadual de Promoção e Defesa dos 
Direitos das Mulheres, Samantha Vilarinho.

O evento é promovido pela ALMG e, neste ano, 
conta com a parceria de 54 entidades, entre coletivos, 
movimentos sociais e órgãos ligados à causa feminina, 
dentre eles a Defensoria Pública mineira, que integra a 
comissão organizadora. 

Audiência pública em Uberlândia

Em Uberlândia, a audiência pública “Fortalecimento 
da mulher em rede de atendimento em tempos de 

Curso

A primeira edição do curso aconteceu em 2017 em Belo 
Horizonte e capacitou 112 mulheres. Em 2019, a capacitação 

Defensoras públicas e participantes da 1ª edição do curso – Foto: Arquivo DPMG

Coordenadora Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, 
defensora pública Samantha Vilarinho – Foto: Ricardo Barbosa/ALMG

formou 138 mulheres em Montes Claros. O curso já foi 
promovido por duas vezes também em Uberlândia onde, 
por especificidades da Unidade da DPMG no município, foi 
ministrado para homens e mulheres, formando o total de 238 
pessoas, sendo 194 mulheres.

pandemia”, promovida pela Câmara Municipal, teve 
a participação da defensora pública Bárbara Silveira 
Machado Bissochi.

O evento recebeu mulheres representantes de 
diversos segmentos de atuação da esfera pública e 
privada para atualizar dados de atendimento de órgãos 
e entidades e de prestação de serviço para o público 
feminino.

https://defensoria.mg.def.br/defensoras-populares-formadas-pela-dpmg-atuam-como-guardias-dos-direitos-das-mulheres-nas-comunidades/
https://defensoria.mg.def.br/debates-sobre-a-pauta-feminina-tem-participacao-da-defensoria-publica-de-minas/
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Nota da Rede Metropolitana de Belo Horizonte de Enfrentamento 
à Violência contra Meninas e Mulheres

Defensoria Pública de Minas participa da ‘Carreata pela Vida das Mulheres’

A Rede Metropolitana de Belo Horizonte de 
Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres, 
da qual a Defensoria Pública de Minas Gerais é uma das 
instituições integrantes, publicou a nota “8 de março: 
Dia de luta por direitos das mulheres”.

O texto traz um panorama da criação das Redes 
de Enfrentamento à Violência contra Mulheres e do 
contexto histórico do surgimento do dia 8 de março, 
data oficializada pela ONU na década de 70, como o Dia 

Dentro das celebrações do Dia Internacional da Mulher, 
a Defensoria Pública participou da “Carreata pela Vida das 
Mulheres”, que reuniu dezenas de veículos, percorrendo as 
ruas de Belo Horizonte. 

 O evento foi promovido pela Rede de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher, da qual a DPMG é integrante, na 
luta por uma sociedade em que meninas e mulheres sejam 
efetivamente livres e ara chamar atenção de todas e todos 
sobre os enormes desafios enfrentados pelas mulheres em 
Minas Gerais.

Partindo da sede I da DPMG, na Rua dos Guajajaras, no 
Barro Preto, a carreata passou pela Delegacia Especializada 

Defensora pública e coordenadora do Nudem-BH, Maria Cecília (ao centro), 
durante o encerramento do ato na ALMG

Partindo da sede I da DPMG, na Rua dos Guajajaras, no Barro Preto, a carreata 
passou pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Fórum Lafayette, 
Palácio de Justiça, Prefeitura e Praça da Liberdade, encerrando na Assembleia 
Legislativa – Fotos: Marcelo Sant’Anna/ DPMG

de Atendimento à Mulher, Fórum Lafayette, Palácio de 
Justiça, Prefeitura e Praça da Liberdade, encerrando na 
Assembleia Legislativa – Fotos: Marcelo Sant’Anna/ DPMG

A defensora pública Maria Cecília chama a atenção 
para o fato de as mulheres serem as principais atingidas 
e as mais vulneráveis, especialmente no contexto atual de 
saúde e conflito armado internacional.

“Basta ver o aumento da violência doméstica na 
pandemia e o episódio recente em que um áudio sexista se 
tornou público, revelando um assédio contra as mulheres 
que acontece diariamente em todos os lugares, seja no 
Brasil, na África, ou na Ucrânia”, observou a defensora.

Internacional das Mulheres, celebrado mundialmente a 
fim de se conquistar a igualdade de gênero.

Na nota, a Rede observa que mulheres ainda passam 
por diversas situações de desigualdade de gênero 
demarcadas por uma cultura machista e patriarcal; e 
lista desafios para o enfrentamento a todas as formas 
de violência contra as mulheres, cujo comprometimento 
deve ser absorvido por toda a sociedade: família, escola, 
governos, movimentos sociais.

 NA MÍDIA

Atuação da Defensoria de Minas é destaque em 
documentário ´Crimes de Fome’, exibido em rede 
nacional pela TV Record

Voluntárias trabalham na defesa dos direitos das 
mulheres em MG

Leia a matéria na íntegra Clique para assistir

MGTV 2ª EDIÇÃOREDE RECORD

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/03/NOTA-DA-RMBH-revisada-1.pdf
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-participa-da-carreata-pela-vida-das-mulheres/
https://defensoria.mg.def.br/atuacao-da-defensoria-de-minas-e-destaque-em-documentario-crimes-de-fome-exibido-em-rede-nacional-pela-tv-record/
https://globoplay.globo.com/v/10369438/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar
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A Defensoria Pública em Muriaé sediou a reunião 
do Conselho Municipal de Saúde Itinerante no dia 16 
de fevereiro. O encontro contou com a participação da 
secretária de Educação, Maria Amélia Queiroz Xaia, em 
conversa sobre a volta às aulas com saúde e segurança, 
em respeito aos protocolos sanitários.

Estavam presentes, também, a secretária de 
Desenvolvimento Social, Eveline Castro do Amaral, que 
abordou os atendimentos à população vulnerável; a 
coordenadora de Imunização do Município, Thais Jabor, 
que falou sobre a importância da vacinação em crianças; 
além de conselheiros municipais de saúde e outras 
autoridades.

Na ocasião, a servidora da DPMG, Lucimar de Souza 
Amora Freire, contemplou o defensor público André Luiz 
Campos Vieira com um certificado de reconhecimento da 
Defensoria Pública pelo trabalho realizado frente à saúde 
da população, oportunizando dignidade e direito a todos.

Com o grande número de máscaras arrecadadas, 
as unidades da Defensoria em Cataguases, Leopoldina 
e Palma receberam parte das doações, que serão 
encaminhadas a pessoas vulneráveis, escolas, creches, 
hospitais e asilos dos municípios.

Campanha

A Defensoria Pública em Muriaé, em parceria com 
o Conselho de Saúde do município e a empresa Minas 
Rio Medical, promoveu uma campanha de arrecadação 
de máscaras para a prevenção da Covid-19. As entregas 
ocorreram nos dias 7 a 9 de março. A distribuição foi feita 
de forma gradual dando prioridade às escolas e creches.

Defensoria Pública sedia reunião do Conselho Municipal de Saúde 
Itinerante de Muriaé e entrega máscaras arrecadadas em campanha

AÇÕES EM DESTAQUE

A Defensoria Pública em Uberaba enviou ofício 
requisitando o acesso à localização das câmeras do 
sistema de monitoramento de áreas públicas do 
município, denominado “Cidade Vigiada. A solicitação 
foi encaminhada no dia 3 de março pelo defensor 
público Antonio Carlos Moni de Oliveira, em atuação 
na 1ª Defensoria Pública de Cooperação e Conflito de 
Uberaba, para o Conselho Municipal de Segurança 
Pública (Comseg) e para a Procuradoria-Geral do 
Município.

De acordo com o defensor público, o acesso às 
imagens são para que a Defensoria Pública possa 
verificar a legitimidade de teses apontadas pelas 
assistidas e assistidos, bem como evitar que pessoas que 
não praticaram crimes sejam injustamente condenadas.

No ofício, o defensor público argumenta que o 
conhecimento prévio da localização das câmeras, 
num só tempo, possibilita o exercício de uma defesa 
criminal efetiva e o desperdício de tempo decorrente de 
requisições infundadas.

Defensoria Pública em Uberaba requisita acesso à localização das 
câmeras de monitoramento da cidade

“Não é incomum que, ao conversarmos com as 
pessoas que assistimos, elas manifestem sobre a 
existência de câmeras que comprovem aquilo por elas 
relatados. Tendo em vista a negativa do município 
de fornecer as filmagens, fizemos a solicitação da 
localização destas câmeras. Assim, sempre que for 
necessário, requisitamos as imagens”, explica o defensor 
público Antonio Moni.

Direito de requisição

Antonio Moni afirma que a requisição de tais 
informações está fundamentada na prerrogativa 
constitucional, confirmada pelo Supremo Tribunal 
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 
nº 6.875, que prevê o poder requisitório atribuído à 
Defensoria Pública.
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www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

A defensora pública e conselheira da Fraternidade 
Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), Ana 
Paula Carvalho Starling Braga, que atua na Defensoria de 
Execuções Penais de Belo Horizonte, visitou no dia 25 de 
fevereiro a Apac Feminina da capital mineira.

Estiveram presentes também as defensoras e o 
defensor público recém-empossados Amanda Alves 
Buere Serafim, Janine Lais Moratelli, Mônia Aparecida 
de Araújo, Nycole Lins Gongzaga, Larissa Vieira Jadjiski e 
Bruno Demétrio Pereira da Luz.

O encontro teve o intuito de apresentar às novas 
defensoras e ao defensor público a metodologia das 
Apac’s.

A Revista de Direito Constitucional e Internacional 
(RDCI) publicou o artigo “O juiz de garantia como 
efetividade do devido processo legal: uma análise 
hermenêutica do novel instituto”, de autoria do defensor 
público Luciano Morgado Guarnieri, em atuação na 
unidade da Defensoria Pública mineira em Cambuí.

A RDCI é a publicação oficial do Instituto Brasileiro de 
Direito Constitucional (IBDC), fundado em 1979, com o 

Defensoras e defensores públicos visitam Apac feminina de BH

Defensor público de Minas Gerais tem artigo publicado na Revista de 
Direito Constitucional e Internacional

AÇÕES EM DESTAQUE

intuito de desenvolver o estudo do Direito Constitucional 
no Brasil – matriz de todo direito nacional – promovendo o 
intercâmbio cultural com entidades congêneres nacionais 
e estrangeiras.

A Revista, que está entre os mais antigos periódicos 
especializados da área, traz trimestralmente as mais 
atuais discussões em Direito Constitucional, Direito 
Internacional e Direitos Humanos no Brasil.

Clique para ler o artigo

 NA MÍDIA

No Dia Internacional da Mulher, a DPMG lançou a minissérie “Defensoras populares, nossas guardiãs dos 
direitos”. Os vídeos foram divulgados nas redes sociais e encontra-se disponível no canal da Defensoria 
Pública no Youtube. 

DEFENSORAS POPULARES, NOSSAS GUARDIÃS DOS DIREITOS

Clique para assistir

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/03/O-juiz-de-Garantia-como-efetividade-do-Devido-Processo-Legal-Hermen%C3%AAutica-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c_Xak9bQLfQ&t=34s

