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Coordenadoria Estratégica em Tutela Coletiva 
Rua dos Guajajaras, nº 1707, 7º andar, Barro Preto, Belo Horizonte/MG. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no exercício das 

atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelo art. 5°, inciso LXXIV e 

art. 134, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, c/c art. 129, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, c/c art. art. 4°, incisos I, II, III, VII, VIII, X e 

XI, e art. 108, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 80/94, c/c art. 5°, incisos I e 

IX, da Lei Complementar Estadual nº 65/2003, e demais dispositivos pertinentes à 

espécie, nos termos do art. 10, inciso I, e art. 14, da Deliberação nº 211/2021, do Conselho 

Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Defensor 

Público signatário, no bojo do Procedimento Administrativo de Tutela Coletiva - 

PTAC nº 016/2022 - SEI nº 9990000001.003193/2022-51, e 

 

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, também no exercício 

das atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pelos artigos 127 e 129, 

incisos II, III e IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, c/c  artigo 

119, 120, incisos II, III e VIII e artigo 121, incisos I, todos da Constituição do Estado de 

Minas Gerais, c/c artigos 1º, 25, 26 inciso I incisos IV e VI e artigo 27 e incisos, em 

especial parágrafo único e inciso IV, da Lei Complementar Federal 8.625/93, c/c artigos 

1º, 66, incisos IV, VI, VIII e 67, incisos I, XIII e XV, da Lei Complementar Estadual 

34/94, pela Promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais, no bojo do Procedimento 

Administrativo nº 0024.22.006187-3 – SEI nº 19.16.4111.0049215/2022-13 MN; 

 

Considerando que foram encaminhados às instituições relatos de práticas 

discriminatórias contra adolescentes transgênero acolhidas em unidades socioeducati-

vas, com registros de sonegação de serviços de saúde específicos, episódios de violência 

psicológica, desrespeito ao nome social, dentro outras irregularidades que ensejaram o 

projeto de construção do Plano de Combate à Transfobia no Sistema Socioeducativo; 
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Considerando que é dever do Estado dar efetividade aos princípios 

constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana, bem como cumprir com 

seus objetivos fundamentais de construir uma sociedade livre, justa e solidária, além de 

promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo ou quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 1º, incisos II e III, e art. 3º, incisos I e IV, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988); 

 

Considerando que constitui dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, adolescente e jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à educação, à dignidade, ao respeito é à liberdade, além de colocá-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

nos moldes do art. 227, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988); 

 

Considerando que a Lei 8.069 (ECA), nos moldes de seus artigos 1º e 3º, 

estatui a doutrina da proteção integral, atribuindo às crianças e adolescentes a condição 

de sujeitos de direito, titulares de todas garantias fundamentais inerentes à pessoa 

humana, a fim de lhes permitir o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade; 

 

Considerando que a Lei 12.594, responsável por instituir o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), estabelece, em seu art. 60, o dever 

estatal de prestação de serviços de atenção integral à saúde de adolescentes em 

cumprimento de medida, prevendo, como diretrizes, a implantação de ações de promoção 

da saúde, com estímulo à autonomia, à melhoria das relações interpessoais e ao 

fortalecimento de redes de apoio aos adolescentes e suas famílias, bem como o acesso a 

todos os níveis de atenção à saúde, por meio do Sistema Único de Saúde; 

 

Considerando os termos da Resolução n. 18/2018, da Secretaria Estadual 

de Segurança Pública, que estabelece diretrizes para o atendimento e tratamento da pessoa 

LGBT no âmbito do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais, em especial o art. 2°, que 
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prevê o respeito à diversidade sexual e à dignidade humana, a humanização do 

cumprimento das medidas socioeducativas de meio fechado e o acolhimento da 

população LGBT no sistema socioeducativo; e o art. 3°, que veda qualquer forma de 

discriminação fundada na orientação sexual ou na identidade de gênero por parte daqueles 

que compõem o Sistema Socioeducativo e de particulares; 

 

Considerando que a Resolução n. 18/2018, da Secretaria Estadual de 

Segurança Pública, em seu art. 14, garante a adolescentes LGBT em situação de privação 

ou restrição de liberdade o direito à atenção integral à saúde, em conformidade com a 

Portaria nº 1.082, de 23 de maio de 2014, e de acordo com a Política de Atenção Integral 

à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação 

Provisória da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais – LGBT; 

 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da 

Ação de Direta de Inconstitucionalidade por Omissão – ADO 26 e do Mandado de 

Injunção – MI 4733, reconheceu a inércia do Poder Legislativo em cumprir o mandado 

constitucional de criminalização de atos atentatórias contra direitos fundamentais 

(definidos no art. 5º, incisos XLI e XLII, da CRFB/88), no que toca às práticas de 

LGBTfobia, decidindo, portanto, suprir a omissão estatal e, enquanto não houver a 

elaboração de leis protetivas sobre o assunto, deu tratamento às condutas homofóbicas e 

transfóbicas como equiparadas a crime de racismo, definido pela Lei 7.716/1989; 

 

Fazem saber a todos que virem ou tomarem conhecimento do presente 

edital que a Defensoria Pública de Minas Gerais e o Ministério Público de Minas Gerais 

promoverão Audiência Pública no dia 21 de outubro de 2022, com início às 14h e 

término às 17h50, a ser realizada no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), 

situado na Rua Guaicurus, n. 50, Praça da Estação, Centro, em Belo Horizonte/MG, 

visando a identificar e debater as demandas concernentes ao procedimento autuado, 

especialmente no que diz respeito aos direitos e garantias de adolescentes transgênero em 
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cumprimento de medidas socioeducativas, notadamente quanto à saúde, identidade de 

gênero, respeito ao nome social e outras demandas específicas. 

 

Comunica também que a participação no ato será disciplinada de acordo 

com as regras do Regimento de Audiência Pública constantes deste edital.  

 

Publique-se nos sítios eletrônicos e nas sedes Defensoria Pública de 

Minas Gerais e do Ministério Público de Minas Gerais, com antecedência mínima da data 

da Audiência Pública. 

 

REGIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Capítulo I – Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º. A Audiência Pública será aberta a toda a sociedade e presidida 

pelos Defensores Públicos e Promotores de Justiça signatários.  

 

Capítulo II – Dos Objetivos 

 

Art. 2º. A Audiência Pública tem por objetivo a abertura de espaço 

democrático para participação da sociedade civil, especialmente dos adolescentes 

transgênero e seus familiares, afetados direta e/ou indiretamente pela política pública 

conduzida pela SUASE no cumprimento de medidas socioeducativas. 

 

Art. 3º. A Audiência Pública visa ainda a fornecer esclarecimentos, 

permitir a manifestação dos interessados, bem como viabilizar os encaminhamentos 

necessários para a tentativa de solução das demandas e problemas porventura 

identificados durante a oitiva. 

 

Capítulo III – Da Participação Da Comunidade 
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Art. 4º. A participação popular será realizada mediante prévia inscrição do 

nome do interessado antes do início da audiência, entre 13h40 e 14h00, observado o 

máximo de 15 (quinze) pessoas, priorizando-se a manifestação de adolescentes 

transgênero, seus familiares, organizações da sociedade civil relacionadas com o tema, 

bem como de pessoas em situações e realidades diversas. 

 

Art. 5º. Cada inscrito terá o prazo de, no máximo, 05 (cinco) minutos para 

fala, com especial ênfase nas preocupações relacionados com violências de caráter 

transfóbico, suas principais dúvidas e seus principais pleitos. 

 

Art. 6º. A Audiência Pública observará o seguinte cronograma: 

Horário Atividade 

13h40 Realização de inscrições para participação na Audiência Pública 

14h00 Abertura: Considerações iniciais da Defensoria Pública e do 

Ministério Público acerca do tema objeto da Audiência Pública. 

14h30 Oitiva dos adolescentes transgênero e de familiares inscritos, bem 

como de demais interessados, conforme ordem de inscrição 

15h45 Oitiva da sociedade civil organizada  

16h15 Considerações dos demais convidados e de representantes das 

entidades, instituições e órgãos públicos 

17h00 Encerramento e aprovação de encaminhamentos 

 

Capítulo IV – Disciplina da Audiência Pública 

 

Art. 7º. A abertura e os esclarecimentos iniciais terão por objeto informar 

aos participantes sobre o trabalho que a Defensoria Pública e do Ministério Público têm 

desenvolvido, os principais problemas identificados, as possibilidades de soluções 

visualizadas e/ou pretendidas pelas vias extrajudiciais e judiciais. 
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Art. 8º. A Audiência Pública é franqueada a toda a população com 

interesse no tema e conta com a colaboração de seus integrantes. O limite de tempo para 

a manifestação se faz necessário para que organização do evento e previsão de término. 

 

Art. 9º. A participação de plenária na Audiência Pública observará a 

seguinte ordem e procedimentos: 

I - As manifestações orais seguirão a ordem de inscrição; 

II - As demais entidades e órgãos públicos representados terão direito de 

manifestação em tempo limitado de 10 (dez) minutos; 

III - As perguntas formuladas pelos participantes poderão ser agrupadas 

pela mesa Coordenadora, quando os temas forem semelhantes, de forma a otimizar o 

tempo dedicado às respostas. 

Parágrafo Único. Situações não previstas no procedimento da audiência 

pública serão resolvidas pelos presidentes da audiência pública, em decisão irrecorrível. 

 

Capítulo V – Do Assessoramento 

 

Art. 10. Os servidores da Defensoria Pública e do Ministério Público 

prestarão assessoria na realização da Audiência Pública, cabendo-lhes, dentre outras 

atividades, coordenar a participação da plenária no momento das manifestações e de 

formulação de perguntas, assim como a realização de ata. 

 

Capítulo VI – Da Publicidade 

 

Art. 11. As audiências públicas serão divulgadas previamente nos meios 

de comunicação locais e por meio da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública 

de Minas Gerais e do Ministério Público de Minas Gerais. 

 

Capítulo VII – Das Disposições Finais 
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Art. 12. A Audiência Pública poderá ser gravada por meios eletrônicos, 

assegurando-se aos interessados, caso tal ocorra, o direito à obtenção de uma cópia do 

que foi gravado, mediante o pagamento do custo de reprodução correspondente. 

Parágrafo Único. Na hipótese de gravação de áudio da Audiência Pública, 

todos os debates e manifestações serão transcritos para ata, a ser devidamente assinada 

pelos Defensores Públicos e Promotores de Justiça que presidirem o ato, bem como pelos 

eventuais participantes interessados. Não ocorrendo a gravação, a ata será lavrada no 

transcorrer da Audiência Pública, sendo assinada, ao final por todos os componentes da 

mesa, disponibilizando-se cópia nos sites das instituições. 

 

Art. 13. Por este Edital, fica convidada toda a população envolvida e 

interessada, as entidades e os órgãos governamentais e não governamentais cujo âmbito 

de atuação tenha por objeto o assunto tratado no evento, bem como de qualquer outro 

interessado no tema. 

 

Art. 14. O acesso ao local de realização da Audiência Pública é livre e não 

necessita de inscrição prévia. 

 

Belo Horizonte/MG, 10 de outubro de 2022. 

 

 

 

PAULO CESAR AZEVEDO DE ALMEIDA 
COORDENADOR ESTRATÉGICO  

EM TUTELA COLETIVA 
DEFENSOR PÚBLICO 

MADEP 883 

MONICA SOFIA PINTO HENRIQUES DA SILVA 
23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA  

DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES - ÁREA INFRACIONAL 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
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