
Resumo das notícias e comunicados da Defensoria Pública-Geral de Minas Gerais
Ano VIII • De 22 a 29 de maio de 2O22

NESTA EDIÇÃO

PÁGINAS 2 e 3

PÁGINAS 7 e 8

>	 Institucional	•	Mundo	oficial
> Ações em destaque 
> Deu na mídia
>  Escola Superior
>  Procedimentos e comunicados internos

PÁGINA 9 

PÁG. 1O e 11

PÁG. 5 e 8

BOLETIM DA DPMG
N. 193

Em cerimônia realizada no auditório da sede 
I da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
em Belo Horizonte, no dia 23 de maio, o gover-
nador do Estado, Romeu Zema, deu posse à nova 
defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel 
da Costa Dias, eleita e nomeada para o biênio 
2022-2024. 

Na tarde daquela segunda-feira (23/5), a em-
possada entrou em exercício durante sessão sole-
ne do Conselho Superior da DPMG.

Raquel da Costa Dias toma posse como defensora  
pública-geral de Minas Gerais
Governador Romeu Zema empossa Raquel da Costa Dias em cerimônia realizada no auditório 
da sede I da DPMG. Na tarde do mesmo dia (23/5), a empossanda entrou em exercício perante 
o Conselho Superior da Instituição

Raquel da Costa Dias sucede o defensor públi-
co-geral Gério Patrocínio Soares, que deixa o car-
go após dois mandatos (2018-2022). Ela é a quar-
ta mulher a ocupar o cargo mais alto da DPMG. Na 
atual gestão, atuou como chefe de Gabinete entre 
2018 e o final de março de 2022. Com 623 votos 
(93% do total de votantes), Raquel da Costa Dias 
foi eleita pelas membras e membros da Defenso-
ria Pública de Minas Gerais, em votação eletrônica 
realizada por sistema online no dia 29 de abril.

TJMG julga procedente ADI da  
DPMG e suspende cobrança de taxas  
municipais irregulares de até  
R$ 61 mil em Heliodora

Defensoria Pública de Minas atua  
em prol de comunidade cigana em 
Santa Bárbara

DPMG faz lançamento do Mutirão 
Regional de Alteração de Prenome  
e Gênero de Pessoas Trans em  
Uberlândia e Ituiutaba

A nova defensora-geral de Minas e o governador assinam o 
livro de posse

Raquel da Costa Dias assina o termo de entrada em exercício 
perante o CSDPMG
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Diversas autoridades e alguns familiares prestigiaram a sole-
nidade de posse da nova defensora pública-geral do Estado, 
no auditório da sede I da DPMG
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Participaram da solenidade de posse membras 
e membros do Conselho Superior da DPMG, de-
fensoras e defensores, servidoras e servidores, 
autoridades e representantes dos Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário; familiares da empos-
sanda e convidadas e convidados.

Dispositivo – Além da nova DPG, Raquel Dias, 
compuseram o dispositivo das autoridades (da 
esquerda para a direita): 1º vice-presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado 
estadual Antonio Carlos Arantes; advogado-geral 
do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro; presi-
dente do Conselho Nacional das Defensores e dos 
Defensores Públicos, Estellamaris Postal; ex-de-
fensor público-geral Gério Soares; presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembar-
gador Gilson Soares Lemes; governador Romeu 
Zema; procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares 
Júnior; presidente do Tribunal de Justiça Militar 
de Minas Gerais, desembargador Rúbio Paulino 
Coelho; conselheiro Cláudio Couto Terrão, repre-
sentando o presidente do TCE-MG, conselheiro 
Mauri Torres;  e a procuradora-geral do Município 
de Belo Horizonte, Izabela Boaventura.

INSTITUCIONAL •  CONTINUAÇÃO DA CAPA

Raquel da Costa Dias toma posse como defensora pública-geral de Minas Gerais

Presenças – Diversas autoridades prestigiaram a so-
lenidade, dentre elas o procurador-geral de Justiça 
adjunto institucional do MPMG, Carlos André Ma-
riane Bitencourt; juiz auxiliar da Corregedoria-Geral, 
Guilherme Sadi; comandante-geral da PMMG, cel. 
PM Rodrigo Sousa Rodrigues; comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, cel. BM Edgard Estevo da Sil-
va; chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Joaquim 
Francisco Neto e Silva; deputado estadual Bartô; 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desem-
bargador Marcos Lincoln; procuradora-geral do 
Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Elke 
Andrade Soares de Moura; presidente da Associa-
ção das Defensoras e Defensores Públicos de Minas 
Gerais (ADEPMG), Fernando Campelo Martelleto; 
presidente da Associação dos Servidores da DPMG 
(Asamdep-MG), Adalto Quaresma, consultor-geral 
de Técnicas, Márcio Oliveira.

Veja matéria na íntegra

Fotos: Marcelo Sant’Anna / DPMG

A nova defensora-geral de Minas e o governador assinam o 
livro de posse 

O governador do Estado, Romeu Zema, exaltou 
o fato de Raquel da Costa Dias ser a quarta mulher 
a gerir a Defensoria mineira e afirmou se sentir em 
casa na Instituição, com a qual se reuniu “mais de 
cem vezes nos últimos dois anos”. Zema agradeceu 
a Gério Patrocínio Soares, “pela condução brilhante 
nesses quatro anos”, e desejou uma excelente ges-
tão para a nova defensora-geral do Estado.

Manifestando sentimentos de leveza e alegria, 
por ter cumprido sua missão, o defensor público-
-geral, Gério Patrocínio Soares, expressou sua gra-
tidão pelo aprendizado e parcerias, essenciais em 
sua gestão.

Novo ciclo – A nova defensora pública-geral de 
Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, destacou a 
priorização na Defensoria mineira da atuação ex-
trajudicial e consensual, mencionando iniciativas 
da Instituição. 

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema: “A Defensoria 
Pública tem essa nobreza, desde a sua fundamentação”

Após dois man-
datos consecu-
tivos, Gério Pa-
trocínio Soares 
passa o cargo de 
defensor-geral 
de Minas Gerais 
para Raquel da 
Costa Dias

Defensora-geral 
de Minas Gerais, 
Raquel da Costa 
Dias: “Meus caros 
colegas defensoras 
e defensores, quero 
estar cada vez mais 
conectada com 
vocês, para que, 
juntos, possamos 
construir uma 
Defensoria Pública 
cada vez melhor 
em Minas Gerais”

A presidente do 
Condege e de-
fensora pública-
-geral no Estado 
do Tocantins, 
Estellamaris Postal: 
“O Condege está 
de portas abertas, 
estamos juntos 
contigo, mais uma 
mulher para somar 
no nosso Conselho

https://defensoria.mg.def.br/governador-romeu-zema-empossa-raquel-da-costa-dias-como-defensora-publica-geral-de-minas-gerais/
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Estiveram presentes membros e membras do 
Conselho Superior da Defensoria Pública: subde-
fensor público-geral Nikolas Stefany Macedo Ka-
topodis, corregedor-geral Galeno Gomes Siqueira, 
Andréa Abritta Garzon, Gustavo Francisco Dayrell 
de Magalhães Santos, Liliana Soares Martins Fon-
seca, Camila Machado Umpierre e Gilmara Andra-
de dos Santos Maciel; o presidente da Associação 
das Defensoras e Defensores Públicos de Minas 
Gerais (ADEPMG), Fernando Campelo Martelleto; 
e o presidente da Associação dos Servidores da 
Atividade Meio da Defensoria Pública  (Asamdep-
-MG), Adalto Quaresma Lemos.

Ao assumir a presidência do Conselho Superior, 
Raquel Dias ressaltou os avanços conquistados 
pela Defensoria Pública durante a gestão que se 
encerra. "Mas há muito o que fazer. Precisamos 

Defensora pública-geral entra em exercício perante o Conselho 
Superior e anuncia a equipe diretiva para a gestão 2022-2024

INSTITUCIONAL •  CONTINUAÇÃO DA CAPA

A defensora pública-geral Raquel da Costa Dias entrou em exercício perante o Conselho  
Superior na tarde da segunda-feira (23/5) em solenidade que aconteceu no auditório da  
Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Fotos: Marcelo Sant’Anna / DPMG

Defensora pública-geral Raquel da Costa Dias assina o termo de entrada em exercício perante o CSDPMG

manter o crescimento e o fortalecimento interins-
titucional", disse ela.

Caminhada – Em seu discurso de despedida, Gério 
Patrocínio Soares agradeceu a todas e todos que 
caminharam juntos com ele em suas duas ges-
tões, enfrentando todas as dificuldades. “Tempos 
difíceis fazem governantes fortes. O resultado é o 
trabalho entregue, a trajetória de crescimento da 
Instituição”, disse. 

Em seus pronunciamentos, os membros do 
Conselho Superior e os presidentes da Adep e 
Asamdep parabenizaram o agora ex-defensor-ge-
ral Gério Soares pelo trabalho realizado e as con-
quistas alcançadas, e deram boas-vindas à nova 
defensora-geral, Raquel da Costa Dias.

Assista na íntegra a solenidade

As solenidades de posse e entrada em exercício puderam ser 
acompanhadas ao vivo, em transmissão pelo YouTube

DEU NA MÍDIA

Nova defensora-geral concede  
entrevistas exclusivas 

Raquel da Costa Dias fala sobre a importância 
do papel e de transformação social da Instituição, 
além dos desafios para os próximos anos.

‘Entrevista Coletiva’, TV Band Minas
Site 'Além do Fato'

Em seu pronuncia-
mento, a nova DPG 
ressaltou os avanços 
conquistados durante  
a gestão de Gério  
Patrocínio Soares. 

“Entregamos com 
alegria uma gestão  
que buscou a cada dia 
fazer o seu melhor”, 
disse o agora  
ex-defensor-geral

https://www.youtube.com/watch?v=-Bo3mmBW6Yw&t=1626s
https://youtu.be/JllOMlJ_VFo
https://alemdofato.uai.com.br/politica/orcamento-baixo-defensoria-esta-em-so-um-terco-comarcas/
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A encarregada de Privacidade e Proteção de 
Dados Pessoais da Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), Rafaela Alvarenga Figueiredo, 
representando o defensor público-geral à época, 
Gério Patrocínio Soares, participou do painel jurí-
dico “Diálogos entre proteção de dados e acesso 
à informação”. 

O encontro aconteceu na quinta-feira (19/5) no 
auditório do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais.

O evento foi aberto pelo 1º vice-presidente do 
TJMG, desembargador José Flávio de Almeida. 
Além disso, foram palestrantes o diretor-presiden-
te da Autoridade Nacional da Proteção de Dados 
(ANPD), Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior; o 
diretor de Transparência e Controle Social da Con-
troladoria-Geral da União (CGU), Breno Barbosa; 
e a integrante do Comitê Permanente de Dados 
Pessoais do TJRS e da Comissão Multidisciplinar 
para Acompanhamento dos Serviços de Inteligên-
cia Artificial no âmbito do Poder Judiciário do Rio 

A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, participou, na quarta-feira 
(25/5), da 62ª Reunião Ordinária do Conselho Na-
cional de Defensoras e Defensores Públicos-Ge-

MUNDO OFICIAL
Defensora-geral participa da 62ª Reunião Ordinária do Condege em Brasília

rais (Condege). A reunião aconteceu na sede da 
Associação Nacional das Defensoras e Defensores 
Públicos (Anadep), em Brasília.

Durante o encontro foram discutidas pautas 
legislativas e judiciárias; o Termo de Cooperação 
entre o Condege e Superior Tribunal de Justiça 
para a racionalização da tramitação dos processos 
relacionados às Defensorias Públicas dos Estados 
e do Distrito Federal; entre outros assuntos.

Homenagem – Ainda no Distrito Federal, na quinta-
-feira (26/5), membras e membros do colegiado par-
ticiparam de sessão solene do Congresso Nacional, 
que homenageou a categoria pelo Dia Nacional da 
Defensoria Pública, comemorado em 19 de maio. 

Foto: Eduardo Ferreira

Chefe de Gabinete participa de homenagem a desembargadora no TJMG
ro Goulart Teixeira (na foto, primeira à esquerda 
da mesa solene), representou a Instituição em 
homenagem à desembargadora Márcia Milanez, 
presidente da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG). 

A magistrada presidiu sua última sessão de jul-
gamento, antes da aposentadoria.

A sessão foi realizada na quinta-feira (26/5) no 
Auditório do Tribunal Pleno do TJMG e contou 
com a participação de desembargadores, familia-
res e amigos da desembargadora, autoridades e 
servidores do Judiciário e de outras instituições.

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

A chefe de Gabinete da Defensoria Pública de 
Minas Gerais, defensora pública Caroline Lourei-

Defensoria Pública de Minas participa de evento sobre proteção de dados 
e acesso à informação no Tribunal de Justiça

Grande do Sul, Isadora Formenton Vargas.
Durante o encontro foram debatidos o trata-

mento de dados pessoais pelo poder público e o 
acesso à informação, os aspectos relevantes da 
Lei de Acesso à Informação (LAI) e a interlocução 
com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
bem como a interconexão entre a LGPD e o  
Judiciário.

Rafaela Figueiredo (primeira à direita) representou a DPMG 
no evento promovido pelo TJMG

Foto: TJMG
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AÇÕES EM DESTAQUE
TJMG julga procedente ADI da DPMG e suspende cobrança de 
taxas municipais irregulares de até R$ 61 mil em Heliodora
Decisão considera irregular a aplicação de taxas sobre conservação de vias, limpeza pública, 
de expediente e acesso à informação. Num dos casos, Município cobrou R$ 61 mil de contri-
buinte que pediu acesso a documentos

Por meio de um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), a Defensoria Especializada em 
Direitos Humanos, Coletivos e Socioambien-
tais (DPDH), da DPMG, obteve o compromisso 
de realocação das famílias da Comunidade Ci-
gana Tradicional Calon, no município de Santa 
Bárbara. A atuação foi realizada e oficialmente 
garantida com apoio também do Ministério 
Público Federal.

A defensora pública Ana Cláudia da Silva 
Alexandre Storch, representando a Defensoria 
Pública de Minas Gerais, juntamente à repre-
sentantes da comunidade e o procurador da 
República, Fernando de Almeida Martins, par-
ticipou de reuniões com a Prefeitura de Santa 
Bárbara para resolução da situação e discus-
são sobre o TAC.

Desde 2019 os moradores da comunidade 
cigana passaram por diversos desafios, dentre 
eles a busca de um território com condições 
dignas após as últimas chuvas em que alagou 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais julgou procedente a Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) de nº 1.0000.20.026508-
0/000, proposta em face de dispositivos do Có-
digo Tributário do Município de Heliodora, que 
instituíram a cobrança da “Taxa de Expediente”, 
“Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Pú-
blicos” e “Taxa de Limpeza Pública”.

A medida liminar havia sido indeferida em 15 
de março de 2021, ao fundamento de que se tra-
taria de normas que estão em vigor há mais de 
24 anos e, desta forma, não haveria periculum in 
mora.

Rejeitou-se, ainda, a preliminar de ilegitimida-
de ativa ad causam da Defensoria Pública, reafir-
mando que a instituição “não estaria submetida 
ao instituto da pertinência temática para proposi-
tura de Ação Direta de Inconstitucionalidade”.

No entanto, ao apreciar o mérito, a ADI propos-
ta pelo então defensor público-geral, Gério Patro-
cínio Soares, foi julgada procedente e declarada a 
inconstitucionalidade dos referidos tributos.

O defensor público Gustavo Dayrell, que cola-
borou para a elaboração da petição inicial, esclare-
ceu que “o Município havia cobrado R$ 61.658,00 
por acesso à informação, conforme divulgado em 
matéria publicada no jornal ‘O Tempo’, cobradas 
de um contribuinte que havia solicitado diversos 
documentos”. Esclareceu, ainda, que tais cobran-
ças foram a título de “taxa de expediente”. No en-
tanto, averiguou-se a cobrança outras taxas tam-
bém inconstitucionais.

Para acessar o acórdão, clique aqui.

Defensoria Pública de Minas Gerais atua em prol de comunidade 
cigana em Santa Bárbara
Compromisso de realocação das famílias deverá incluir comunidade nas políticas públicas. 
Negociações tiveram o apoio do MPF

o terreno e moradias. Além disso, em conse- 
quência destas condições precárias em que 
vivia a comunidade, direitos, principalmente à 
saúde, foram negados, já que muitas morado-
ras e moradores contraíram doenças.

De acordo com a defensora pública Ana Cláu-
dia Storch, com a assinatura deste Termo a co-
munidade será inclusa nas políticas públicas e 
receberá o auxílio emergencial. Além disso, já 
houve uma relocação parcial das famílias para 
um novo terreno. “O território se localiza em um 
local seguro, onde todas as dez famílias poderão 
ser realocadas com a infraestrutura necessária e 
acesso à água, luz e esgoto”, afirma a defensora.

São compromissos da Prefeitura de Santa 
Bárbara, por meio desta assinatura do TAC, a 
verificação das famílias que ainda se encontram 
em locais de risco, bem como garantia dos di-
reitos à moradia e segurança da comunidade.

Leia a matéria na íntegra

 DEU NA MÍDIA

Derrubada da taxa ilegal cobrada de 
cidadão por município do Sul de MG foi 
destaque em alguns veículos

Portal Direito News
O Tempo

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/05/Acordao_100002002650800002022752377-1-1.pdf
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-atua-em-prol-de-comunidade-cigana-em-santa-barbara/
https://www.direitonews.com.br/2022/05/defensoria-derruba-taxa-ilegal-municipio-mg.html
https://www.otempo.com.br/cidades/municipio-do-sul-de-mg-cobra-taxas-inconstitucionais-de-moradores-diz-justica-1.2673324
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AÇÕES EM DESTAQUE
Defensora pública defende em audiência ampla participação popular 
nos processos de reparação a pessoas atingidas por barragem

A defensora pública Rachel Aparecida de Aguiar 
Passos, em atuação na Defensoria Especializada 
em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambien-
tais (DPDH), da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG), e a deputada estadual Andréia de Jesus, 
da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), se reuniram 
na terça-feira (24/5) com o titular da Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), se-
cretário Rogério Greco, e o diretor de Segurança 
da pasta, Rodrigo Machado. 

O encontro, que aconteceu na Cidade Adminis-
trativa, abordou questões afetas ao Sistema Pri-
sional do Estado no sentido de unir esforços em 
prol da população carcerária mineira.

Defensoria Pública de Minas Gerais recebe peritos do MNPCT

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) realizou audi-
ência pública, na quarta-feira (25/5), para debater 
a importância de uma assessoria técnica indepen-
dente (ATI) na perspectiva dos direitos humanos 
na efetivação do direito à reparação integral dos 
crimes cometidos pelas mineradoras do estado.

A defensora pública Carolina Morishita, em atu-
ação no Núcleo de Proteção aos Vulneráveis em 
Situação de Crise, da Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), participou das discussões e ressal-
tou a importância de garantir a participação dos 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
recebeu, na sexta-feira (27/5), representantes do 
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate 
à Tortura (MNPCT). A reunião foi conduzida pela 
chefe de Gabinete da DPMG, Caroline Loureiro, 
acompanhada do coordenador de Tutela Coletiva, 
Paulo César Azevedo de Almeida e do assessor de 
Planejamento e Infraestrutura, Guilherme Andra-
de Carneiro Deckers. Participou, virtualmente, o 
defensor público João Victor Muruci, em atuação 
na Defensoria Pública em Francisco Sá. Pelo MNPC, 
participaram os peritos Camila Barbosa Sabino, Luís 
Gustavo Magnata Silva e Rogério Duarte Guedes.

A defensora Rachel Passos (1ª à esquerda) participa de 
reunião com o secretário Rogério Greco, da Sejusp

Reunião sobre Sistema Prisional tem a participação de defensora pública

atingidos e a necessidade de regular as atuações, 
respeitando as características próprias de cada caso 
e a forma como se organizam as comunidades.

Já aprovado na Câmara dos Deputados, o Proje-
to de Lei 2.788/ 19, que segue em tramitação no 
Senado, prevê as assessorias. Porém, os atingidos 
apontam negligências em relação a seus direitos. 
As denúncias são que as mineradoras têm limita-
do e até mesmo barrado as atuações das ATIs

Leia a matéria na íntegra

Defensora pública Carolina Morishita durante a 
audiência pública na Assembleia Legislativa

Fotos: Clarissa Barçante/ALMG

https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-defende-em-audiencia-ampla-participacao-popular-nos-processos-de-reparacao-a-pessoas-atingidas-por-barragem/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
– unidade de Uberlândia – promoveu no dia 23/5 
o lançamento do Mutirão Regional de Alteração 
de Prenome e Gênero de Pessoas Trans. O even-
to aconteceu no Fórum do município. O Mutirão é 
realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), por meio do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc); o Pro-
jeto Somos, da Universidade Federal de Uberlân-
dia; o Conselho Popular LGBTQIAP+ de Uberlândia; 
a Instituição Cristã de Assistência Social de Uber-
lândia (Icasu) e o Ministério Público do Trabalho. A 
iniciativa é coordenada pela Coordenadoria de Pro-
jetos, Convênio e Parcerias (CooProC), da DPMG.

Participaram do evento as defensoras públicas 
Mônica Costa, em atuação em Ituiutaba, e Suzy 
Kerlley, de Patos de Minas, que coordenam o Mu-
tirão em suas unidades, além dos defensores de 
Uberlândia: Clayton Barbosa, Bárbara Bissochi, 
Bento de Morais, Cassio Miranda, Frederico Perei-

A solenidade de lançamento oficial do Muti-
rão de Alteração de Prenome e Gênero da Pessoa 
Transgênero pela Defensoria Pública de Minas Ge-
rais (DPMG) em Ituiutaba foi realizado no dia 19 
de maio, juntamente com a comemoração ao Dia 
Nacional da Defensoria Pública. O evento ocorreu 
na Câmara Municipal e contou com a presença 
das defensoras públicas Mônica Alves da Costa, 
em atuação na comarca de Ituiutaba e coordena-
dora do Mutirão, e Mirian Luce Alves de Araújo. 

O evento, aberto ao público, foi prestigiado 
pela Polícia Militar, Fundação Zumbi dos Palma-
res, alunos do curso de Direito das universidades 

UEMG e FacMais, população LGBTQIA+, advoga-
dos e demais autoridades e representantes de vá-
rios setores. 

Parcerias – O Mutirão é realizado em Ituiutaba 
em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), por meio do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc); curso 
de Serviço Social UFU; Departamento de Ciên-
cias Jurídicas da UEMG; Câmara Municipal; As-
sociação Social Cultural “As Cores do Pontal” e a 
ONG “Vânia Lafit”.

Leia a matéria na íntegra

As defensoras e defensores públicos Suzy Kerlley, Bárbara 
Bissochi, Fernando Vilefort, Marcia Rangel e Cyntia Basseto 
com Cássio Santos, Érika Pereira, diretor e produtora do filme 
“Valentina”, longa que conta a história dos desafios de uma 
menina trans

AÇÕES EM DESTAQUE 

DPMG faz lançamento do Mutirão Regional de Alteração de  
Prenome e Gênero de Pessoas Trans em Uberlândia e Ituiutaba
Cerimônias foram marcadas também por momentos de educação e conscientização sobre os 
direitos da pessoa trans 

ra, Márcia Rangel e Fernando Vilefort; represen-
tantes de todos os órgãos que compõem o Siste-
ma de Justiça: TJMG, Ministério Público Estadual, 
Ministério Público do Trabalho e OAB; do Poder 
Legislativo Municipal, de ONGs e coletivos popu-
lares que apoiam a causa LGBTQIAP+.

Leia matéria na íntegra

Em Ituiutaba, lançamento do mutirão também celebra Dia Nacional da Defensoria

Defensoras públicas com autoridades e representantes locais durante o evento, realizado no plenário da Câmara Municipal

Em Uberlândia, evento foi prestigiado por autoridades e representantes de instituições de vários setores

https://defensoria.mg.def.br/dpmg-em-ituiutaba-celebra-dia-nacional-da-defensoria-e-lanca-o-mutirao-de-alteracao-de-prenome-e-genero-da-pessoa-trans/
https://defensoria.mg.def.br/dpmg-faz-lancamento-do-mutirao-regional-de-alteracao-de-prenome-e-genero-de-pessoas-trans-no-forum-de-uberlandia/
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Acesse aqui

No link abaixo, veja outros destaques 
na seção 'Deu na mídia', no site da 
Defensoria de Minas

DIA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Defensor público participa de bate-papo com ‘Jornal Panorama’

AÇÕES EM DESTAQUE

Últimos dias para inscrição. Mutirão Regional da DPMG acontece 
em Ituiutaba, Patos de Minas e Uberlândia 
Clique na imagem para ver a lista de documentos necessários e requerimento para atendimento

 DEU NA MÍDIA

O defensor púbico Antônio Carlos Velloso, 
em atuação na Defensoria Pública de Minas Ge-
rais em Passa Quatro, participou, no dia 19 de 
maio, quando se comemora o Dia Nacional da 
Defensoria Pública e também das defensoras e 
dos defensores públicos mineiros, de um bate-
-papo com o 'Jornal Panorama'.

Durante a entrevista, o defensor falou sobre 
a sua experiência na profissão, a assistência das 
pessoas em situação de vulnerabilidade social, 
independente da condição econômica, como 
são os casos das mulheres vítimas de violên-
cia e vítimas de desastres naturais, além das 
maiores demandas na Instituição na comarca. 
O objetivo, segundo ele, é oferecer sempre a 
melhor assistência possível aos cidadãos.

Clique e assista aqui a entrevista

https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-de-minas-abre-inscricoes-para-mutirao-de-alteracao-de-prenome-e-genero-de-pessoas-transgeneros/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1364948717359361
https://defensoria.mg.def.br/revista-da-defensoria-publica-de-minas-gerais-abre-chamada-de-artigos-para-8a-edicao/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
por meio da Escola Superior (Esdep-MG), realizou 
na quinta-feira (26/5) uma palestra online sobre o 
projeto “Mindfulness – Meditação e Autoconsci-
ência no Sistema Carcerário”. Participaram da live 
a defensora pública Elaine Karen Costa Araújo e a 
psicóloga Amanda Leite.

O projeto é desenvolvido na unidade da DPMG 
em Governador Valadares, dentro da Associação 
de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) 
feminina, e faz parte da execução do Planejamen-
to Estratégico da Defensoria de Minas, reforçando 
a atuação extrajudicial da Instituição e levando ci-
dadania às pessoas vulnerabilizadas.

A defensora pública Neusa Guilhermina Lara, 
coordenadora da Esdep-MG, participou como 
mediadora. Também estiveram presentes as jo-
vens Alessandra, Alana e Daiane, recuperandas da 
Apac de Governador Valadares, que apresenta-
ram relatos sobre os resultados da iniciativa.

O projeto “Mindfulness – Meditação e Auto-
consciência no Sistema Carcerário” tem a coor-
denação da defensora pública Elaine Araújo, que 
atua no Juizado de Violência Doméstica de Gover-
nador Valadares, e desenvolvido em parceria com 

BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Ascom/DPMG

www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

ESCOLA SUPERIOR 
Live apresenta resultados positivos do projeto Meditação e 
Autoconsciência no Sistema Carcerário
Veja o vídeo na íntegra, que contou com a participação de recuperandas da Apac Feminina de 
Governador Valadares

Amanda Leite, psicóloga pós-graduada em Docên-
cia e Prática de Meditação, com certificação inter-
nacional em Mindfulness para Crianças e Adoles-
centes, formação básica em Mindfulness baseado 
em Terapia Cognitiva, entre outros títulos.

Na apresentação, Elaine e Amanda frisaram a 
positividade da iniciativa, que vem promovendo a 
transformação de vidas. “Fornecer conteúdo para 
quando elas saírem da privação de liberdade, ter 
entendimento e conhecimento de seus pensa-
mentos e sentimentos. Se conhecendo melhor 
para agir de forma mais sábia”, disse a defensora 
pública, ressaltando os objetivos do projeto.

Veja aqui a live na íntegra

CURSOS E EVENTOS

https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://twitter.com/defensoriamg
https://defensoria.mg.def.br/
https://youtu.be/YpLMd2ZoY7U
https://defensoria.mg.def.br/mais-cursos-e-eventos/curso-raca-e-genero-modulo-iii/

