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Quem quiser participar do mutirão de reconhe-
cimento de paternidade/maternidade da DPMG 
tem até o dia 30 de setembro para se inscrever. 

O Mutirão “Direito a Ter Pai “ de 2022 será reali-
zado de forma presencial e simultânea, nas sedes 
das unidades participantes, no dia 7 de outubro. 
Tudo feito de forma gratuita e amigável.   

Atenção, Morro do Papagaio/BH – Na sexta-fei-
ra, dia 23/9, a unidade itinerante da Defensoria  
Pública estará no Morro do Papagaio, na região 
Centro-Sul de Belo Horizonte, para receber inscri-
ções para o Mutirão ‘Direito a Ter Pai’.

Saiba mais 

Inscrições para o Mutirão ‘Direito a Ter Pai 2022’ da Defensoria 
de Minas vão até o dia 30 de setembro
Além de Belo Horizonte, 62 unidades do interior participam da edição deste ano

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e 
a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Públi-
ca (Sejusp) firmaram acordo de cooperação técnica 
para atendimento e prestação de assistência jurí-
dica integral gratuita aos policiais penais que figu-
rarem como investigados em inquérito. A coopera-
ção contempla também os demais procedimentos 
extrajudiciais relacionados à investigação de fatos 
relacionados ao uso da força letal. O acordo de 
cooperação técnica foi formalizado na terça-feira 
(13/9), no Gabinete da Defensoria-Geral.

Raquel da Costa Dias ressaltou que o diferen-
cial da Defensoria Pública é “sempre olhar o ser 

Assinaram o documento a defensora pública-geral do Estado, Raquel da Costa Dias, e o secretário de Estado de Justiça 
e Segurança Pública, Rogério Greco, durante encontro na sede I da Defensoria de Minas

Defensoria Pública e Sejusp firmam cooperação técnica que assegura 
atendimento e assistência jurídica a policiais penais

humano por trás do fato". Afirmou que o poli-
cial no exercício de sua função também merece 
ser acolhido e defendido pelo Estado defesa, no 
caso, a Defensoria que é a opção constitucio-
nal para acesso a direitos e defesa no processo 
criminal. O secretário de Justiça e Segurança 
Pública, Rogério Greco, enfatizou a importância 
da parceria ao oferecer suporte do Estado para 
os policiais. Para ele, é essencial que “indepen-
dentemente de estar certo ou não, um policial 
que tiver algum problema no exercício da função 
deve ter o apoio do Estado”.

Leia na íntegra
FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-itinerante-recebera-inscricoes-no-morro-do-papagaio-para-o-mutirao-direito-a-ter-pai/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-e-sejusp-firmam-cooperacao-tecnica-que-assegura-atendimento-e-assistencia-juridica-a-policiais-penais/
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A defensora pública-geral do Estado, Raquel da 
Costa Dias, representou a Instituição na abertura 
da Semana do Ministério Público de 2022. A soleni-
dade aconteceu na segunda-feira (12/9). O evento, 
cujo tema são os 200 anos da Independência do 
Brasil, busca analisar a influência portuguesa na 
formação da cultura jurídica brasileira e a relação 
do Brasil com Portugal, após a independência. 

A Semana do Ministério Público de Minas Ge-
rais é realizada anualmente para comemorar a 
data de publicação da primeira lei orgânica da 
instituição, que ocorreu em 1994. Durante a Se-

MUNDO OFICIAL
Raquel da Costa Dias prestigia entrega da Medalha JK em cerimônia 
que condecorou defensora pública-auxiliar do Gabinete

A defensora pública Giza Magalhães foi condecorada com 
a Medalha de Honra 

DPG, presidente da associação da classe, defensora 
homenageada e as defensoras públicas na cerimônia de 
outorga da Medalha

A defensora pública-geral do Estado, Raquel da 
Costa Dias, representou a Instituição na cerimô-
nia de entrega da Medalha Presidente Juscelino 
Kubitschek realizada na segunda-feira (12/9), na 
cidade de Diamantina, Minas Gerais.

A defensora pública-auxiliar da Defensoria-Ge-
ral, Giza Magalhães Gaudereto, foi uma das 60 
personalidades que receberam a honraria.

Concedida pelo Governo de Minas Gerais, Pre-
feitura de Diamantina e os membros do Conselho 
Permanente da Medalha, a condecoração home-

nageia personalidades e entidades que contribuí-
ram para o desenvolvimento do Estado. Neste ano, 
a comemoração marca os 120 anos do aniversário 
de nascimento do ex-presidente da República.

Também prestigiaram a solenidade a chefe 
de Gabinete, Caroline Loureiro Goulart Teixeira; 
a defensora pública-auxiliar da Defensoria-Ge-
ral, Sílvia Leonel Ferreira; e o diretor-presidente 
da Associação das Defensoras e dos Defensores 
Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG), Fernando 
Campelo Martelleto.

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/ DPMG

Defensora-geral participa da abertura da Semana do MP 2022

A defensora-geral  
(3ª posição, à esquerda) 
compôs o dispositivo, 
juntamente com outras 
autoridades
FOTO: ISABEL DAHER / 
DPMG

mana, são promovidas atividades para fomentar o 
debate a respeito da sua atuação e também para 
estreitar as relações com outros órgãos estatais e 
seus integrantes

O evento contou com a participação de diver-
sas autoridades, entre elas o cônsul de Portugal 
em Belo Horizonte, Rui Nuno Oliveira de Almei-
da; o presidente do TJMG, desembargador José 
Arthur de Carvalho Pereira Filho; a defensora pú-
blica-auxiliar da Defensoria-Geral, Diana de Lima 
Prata Camargos; e o presidente da ADEP-MG, 
Fernando Martelleto.
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
em Juiz de Fora, junto a outros órgãos de defe-
sa do consumidor, participou de uma reunião de 
integração com o intuito de elaborar formas de 
auxiliar consumidores endividados. A reunião foi 
realizada pelo Serviço de Defesa do Consumidor 
(Sedecon) da Câmara Municipal de Juiz de Fora 
(CMJF), no último dia 13 (terça-feira).

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria de Minas em Juiz de Fora busca soluções para endividamento 
em reunião do Sedecon

No encontro, também estavam presentes re-
presentantes do Sedecon, Ministério Público, Tri-
bunal de Justiça, Delegacia do Idoso e Agência de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

Durante a reunião, o defensor público Ricardo Ri-
beiro, em atuação na comarca de Juiz de Fora, falou 
sobre a dificuldade na resolução do problema do 
consumidor endividado. “É necessário um atendi-
mento interdisciplinar com profissionais que aten-
dam cada particularidade do cidadão”, afirmou.

Além do defensor, o coordenador do Sedecon, 
Eduardo Schroder, a delegada do Idoso, Caroli-
na Magalhães, e a superintendente do Procon, 
Tainah da Costa, falaram sobre a importância de 
orientação, assistência e acompanhamento nes-
tes casos. Eduardo Schroder propôs um acordo 
em que cada representante dos órgãos possa es-
clarecer o seu papel para que seja feito um aten-
dimento adequado e eficiente para o consumidor.

Com informações da Câmara Municipal de Juiz de Fora  

A defensora pública Adriana Patrícia Campos 
Pereira, coordenadora do Núcleo de Atuação jun-
to aos Tribunais Superiores em Brasília, represen-
tou a Defensoria Pública de Minas Gerais na posse 
da ministra Rosa Weber, na presidência do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). O ministro Luís Roberto Barroso 
tomou posse como vice-presidente da Corte. A 
solenidade aconteceu na segunda-feira (12/09), 
em Brasília. A ministra Rosa Weber presidirá o STF 
até outubro de 2024, quando completará 75 anos.

Estiveram presentes, também, os demais mi-
nistros do STF; o presidente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco; da Câmara, Arthur Lira; o pro-
curador-geral da República, Augusto Aras; defen-
sores públicos estaduais que integram o Grupo de 

MUNDO OFICIAL
Defensora pública mineira, em atuação em Brasília, participa da posse da 
nova presidente do STF

A defensora pública Adriana Patrícia Campos com a minis-
tra Rosa Weber e o ministro Luís Roberto Barroso

Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Esta-
duais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); 
e diversas autoridades estaduais e federais.

DEU NA MÍDIA

Veja outros destaques

CNJ – Notícias
Agência Brasil

TV Canção Nova
Diário de Caratinga

Rádio Cidade

TV Candidés

O Bom da Notícia
NTV – Patos de Minas

Prefeitura de Pirapora

Defensores públicos em diferentes regiões do estado divulgam as inscrições para o 
Mutirão Direito a Ter Pai, que seguem até o dia 30 de setembro

TV Plan 
Prefeitura de Sacramento
TV Sul

TV Poços

Rede Mais TV

TV Sistec 

https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://www.cnj.jus.br/defensoria-publica-mineira-abre-inscricoes-para-mutirao-direito-a-ter-pai-2022
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2022-09/dpmg-faz-mutirao-para-reconhecimento-de-paternidade
https://noticias.cancaonova.com/brasil/defensoria-publica-de-mg-realiza-mutirao-direito-a-ter-pai/
https://diariodecaratinga.com.br/inscricoes-para-mutirao-de-reconhecimento-de-paternidade-seguem-ate-o-dia-30-de-setembro/
https://www.radiocidadecaratinga.com.br/2022/09/12/defensoria-publica-abre-inscricoes-para-o-mutirao-direito-a-ter-pai-com-possibilidade-de-exames-gratuitos-de-dna/
https://www.youtube.com/watch?v=sSFDBZyOFiI
https://www.youtube.com/watch?v=946-CUcVlYs
https://www.youtube.com/watch?v=946-CUcVlYs
https://www.pirapora.mg.gov.br/2022/09/13/mutirao-direito-a-ter-pai-de-2022
https://www.youtube.com/watch?v=wOBX1wo6_hA
https://sacramento.mg.gov.br/noticiasView/353_Defensoria-Publica-realiza-Mutirao-Direito-a-ter-Pai-em-Sacramento.html
https://www.youtube.com/watch?v=zBFTkfKoyMQ
https://www.youtube.com/watch?v=P33UIqW9L48
https://redemais.tv.br/direito-a-ter-pai-mutirao-esta-com-inscricoes-abertas-ate-o-dia-30-de-setembro/
https://www.youtube.com/watch?v=dXyvNBl33xc
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Amplamente envolvida com as questões de 
proteção aos vulneráveis e em situação de crise, 
a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) par-
ticipou nesta quinta-feira (15) da Expo e Congres-
so Brasileiro de Mineração, a Exposibram 2022, 
evento tradicional do setor mineral brasileiro que 
reúne as mais importantes lideranças do segmen-
to da mineração. Convidada a palestrar, a Institui-
ção foi representada pelo defensor público Antô-
nio Lopes de Carvalho Filho, que abordou como 
tema os “Trabalhos de reparação do acidente em 
Brumadinho, Minas Gerais”.

Com ampla repercussão nacional e mundial, o 
desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, com 
a avalanche de rejeitos liberada no rompimento 
da barragem provocou a morte de 272 pessoas e 
deixou um rastro de destruição em comunidades, 
degradação ambiental e poluição do Rio Paraope-
ba. O tema foi resgatado pelo defensor público 
como forma de reforçar a posição da Defensoria 
Pública de Minas de respeito irrestrito aos direitos 
humanos por parte das mineradoras.

Para Antônio Lopes, que coordena o Núcleo Es-
tratégico de Proteção aos Vulneráveis em Situação 
de Crise da DPMG, a prática da atividade minerá-
ria não pode ser conflitante com a pluralidade de 
interesses envolvidos. Um deles, relacionado às 
famílias que vivem em comunidades onde a ati-
vidade de mineração é exercida. “Sabemos que a 
atividade produtiva deve existir. Mas sua prática 
deve estar sempre alinhada à preservação da vida 
humana dentro das comunidades onde atuam. 
Uma construção em que a convivência harmônica 

Da esquerda para direita: Andressa Rocha, vice-pre-
sidente da AVABRUM; Marília Carvalho de Melo, se-
cretária de Estado de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente (SEMAD); Marcelo da Silva Klein, di-
retor de Reparação e Desenvolvimento Sustentável da 
Vale; defensor público Antônio Lopes de Carvalho Filho,  
coordenador do Núcleo Estratégico de Proteção aos 
Vulneráveis em Situação de Crise; Luís Otávio Milagres, 
secretário-adjunto de Planejamento e Gestão de Minas 
Gerais; Renato Teixeira Brandão, presidente da Funda-
ção Estadual de Meio Ambiente (FEAM) 

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensoria Pública participa da Exposibram 2022 e defende o 
respeito aos direitos humanos por parte das mineradoras  

entre a produção e a população deve ser priori-
zada, considerando que o objetivo final de toda 
sociedade é de promover, da melhor forma, a vida 
humana”, declarou o defensor.

No evento, projetos, casos de sucesso, novi-
dades, novos negócios e perspectivas para as 
próximas décadas no segmento minerário foram 
amplamente discutidos por especialistas e profis-
sionais de setores afins. Foram problematizados 
os desafios enfrentados pelo setor mineral nos 
contextos político e socioeconômico global, tendo 
a Defensoria Pública levado ao setor produtivo a 
necessidade de respeito a uma cultura de direitos 
humanos.

FOTO: IBRAM

Na segunda-feira (12/09) a Defensoria Públi-
ca de Minas Gerais (DPMG) realizou capacita-
ção do Centro Psicossocial para o atendimento  

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensor público fala sobre direito das pessoas com deficiência durante 
capacitação na DPMG

O defensor público Luis Renato junto à equipe do setor 
Psicossocial da DPMG

de pessoas com deficiência. O treinamento foi 
realizado pelo defensor público Luis Renato Bra-
ga Arêas Pinheiro, gestor do Projeto Inclusão 
Verde Mundo – Rede em Proteção da DPMG e 
coordenador-geral da Rede de Proteção da Pes-
soa com Deficiência das Instituições do Sistema 
de Justiça e Instituições Públicas do Estado de 
Minas Gerais.

O encontro foi voltado ao debate sobre os desa-
fios da Defensoria Pública na garantia dos direitos 
das pessoas com deficiência. A capacitação ocor-
reu por meio de uma solicitação da coordenadora 
do Centro Psicossocial da Defensoria de Pública de 
Minas, psicóloga Raquel Azevedo, uma vez que o 
setor atende pessoas com deficiência em situação 
de vulnerabilidade.

FOTO: CLAUDINEI SOUZA/DPMG
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BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Assessoria de Comunicação-Comunicação Visual/DPMG

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

Na quinta-feira (14/9), a Defensoria Pública de 
Minas Gerais, por meio da Escola Superior (Esdep-
-MG), iniciou o Módulo VI do “Curso de Formação 
Continuada em Gênero e Raça/Etnia: Uma Pers-
pectiva Interseccional da Defensoria Pública”. O 
evento tem o apoio da Associação das Defensoras 
e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-
-MG). A segunda parte do Módulo VI acontecerá 
no dia 30 de setembro, de 9 às 11 horas.

O conteúdo aborda discussões sobre a condu-
ção de práticas extrajudiciais e ações judiciais, sob 
uma perspectiva antidiscriminatória e que garanta 
a efetivação de direitos das meninas e mulheres 
atendidas na Defensoria Pública.

A apresentação foi feita pela defensora pública-
-auxiliar da Defensoria Pública-Geral e coordena-
dora estadual de Promoção e Defesa dos Direitos 
das Mulheres, Samantha Vilarinho Mello Alves. 
Como facilitadora, participou a professora e pes-
quisadora na área do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, Carla Volpini. A mediação da 
reunião contou com a especialista em Advocacia 

ESCOLA SUPERIOR
Primeiro encontro do Módulo VI do Curso de Formação Continuada em 
Gênero e Raça/Etnia está disponível no canal da DPMG no YouTube

Cível pela Escola Superior de Advocacia da OAB/
MG (ESA-OAB/MG), Daniela Bicalho Godoy.

No encontro, Daniela Bicalho reforçou o pro-
cesso de construção coletiva do curso, que busca 
capacitar de maneira continuada as defensoras e 
defensores públicos em circunstâncias envolven-
do raça, gênero e etnia. A professora Carla Volpi 
refletiu sobre o conceito de interseccionalidade 
de acordo com condutas da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos.

O primeiro encontro está disponível no canal 
da DPMG no YouTube (c/defensoria mineira).

https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://twitter.com/defensoriamg
https://defensoria.mg.def.br/
https://m.facebook.com/defensoriamineira/
https://defensoria.mg.def.br/mais-cursos-e-eventos/palestra-criminalistica-e-julgamento-pelo-juri-/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-de-minas-e-esdep-mg-promovem-seminario-sobre-autismo-e-reunem-especialistas-e-familias-em-ciclos-de-palestras/
https://www.youtube.com/watch?v=zvfdyB5BZ68



