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DPMG participa da solenidade de diplomação do governador 
reeleito, do vice e dos parlamentares estaduais e federais eleitos
Defensora-geral representou também a Instituição na cerimônia de posse do governador  
Romeu Zema, que foi reconduzido para o seu segundo mandato à frente do Governo do Estado

Defensora pública-geral visita espaço que será destinado a 
atendimento da DPMG na UAI Praça Sete

Defensoria de Minas emite  
recomendação sobre os critérios  
para isenção de taxa de inscrição  
em concurso do Banco do Brasil

DPMG atua para garantir 
o acesso de adolescentes
a shoppings

Posse – A solenidade de recon-
dução ao cargo de Romeu Zema 
ao novo mandato aconteceu no 
Palácio das Artes (foto ao lado) e 
foi antecedida por sessão solene 
de posse na Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais. A defenso-
ra-geral compôs a mesa de hon-
ra ao lado do governador.

Defensora-geral Raquel da Costa 
Dias (ao lado, 1ª à esquerda) 
compôs a mesa de autoridades 
durante solenidade de diplo-
mação do governador reeleito 
Romeu Zema, do vice-governa-
dor eleito Professor Mateus, do 
senador eleito Cleitinho Azevedo 
e dos 77 deputados estaduais e 
53 federais eleitos para o man-
dato 2023-2026, realizada pelo 
TRE-MG, na Sala Minas Gerais, 
em Belo Horizonte.

Após tomar conhecimento de que um sho-
pping localizado em Belo Horizonte estaria im-
pedindo a entrada, em suas dependências, de 
adolescentes desacompanhados de seus pais ou 
responsáveis, especialmente no caso de meni-
nas e meninos negros, a Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG) expediu recomendação 
aos centros comerciais da capital. A iniciativa 
tem como objetivo garantir a liberdade de ir 
e vir de crianças e adolescentes, bem como o 
direito ao lazer desses indivíduos e a liberdade 
de reunião pacífica e em público. Na recomen-
dação, a Defensoria Pública mineira afirma que 
o procedimento adotado por shoppings é arbi-
trário e não possui amparo legal.

Leia na íntegra

Documento vai apurar possíveis ilegalidades 
contidas no edital, especialmente em relação 
ao acesso por pessoas hipossuficientes.

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-atua-para-garantir-o-acesso-de-adolescentes-a-shoppings/
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A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, participou da solenidade de 
diplomação do governador reeleito Romeu Zema, 
do vice-governador eleito Professor Mateus, do 
senador eleito Cleitinho Azevedo e dos 77 deputa-
dos estaduais e 53 federais eleitos para o mandato 
2023-2026. A cerimônia foi realizada no dia 19/12 
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
(TRE-MG) na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Raquel da Costa Dias compôs a mesa de auto-
ridades. Também estiveram presentes na sole-
nidade, pela Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG), a chefe de Gabinete, defensora pública 
Caroline Goulart Teixeira, a assessora institucional, 

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, participou na manhã do do-
mingo (1º/1/2023) da solenidade de posse do 
governador Romeu Zema, reconduzido para o seu 
segundo mandato à frente do Governo do Estado 
(2023-2026). Também tomou posse o vice-gover-
nador Professor Mateus.

Primeiramente foi realizada a sessão solene de 
posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG). A defensora-geral compôs a mesa de 
honra ao lado do governador. Em seguida houve 
a solenidade de recondução de Romeu Zema ao 
novo mandato, no Palácio das Artes. A cerimônia 
contou com a presença de autoridades, prefeitos, 
presidentes e representantes dos três poderes de 

INSTITUCIONAL
DPMG participa da solenidade de diplomação do governador 
reeleito, vice e parlamentares estaduais e federais eleitos

defensora pública Diana de Lima Prata Camargos, 
o defensor público Marcos Lourenço Capanema de 
Almeida e o presidente da Associação das Defen-
soras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais 
(ADEP-MG), Fernando Campelo Martelleto.

Legislatura – A diplomação marca o encerramen-
to do processo eleitoral. É uma solenidade formal 
e protocolar que oficializa a escolha das pessoas 
eleitas por meio do voto. O senador eleito Cleiti-
nho Azevedo e seus suplentes, os 77 deputados 
estaduais e os 53 deputados federais também di-
plomados serão empossados em fevereiro. 

Leia na íntegra

DPG com o go-
vernador reeleito 
Romeu Zema, o vice 
Professor Mateus e 
demais autoridades 
que participaram 
da solenidade de 
diplomação

Posse do governador Romeu Zema para o mandato 2023-2026

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Minas Gerais, secretários de governo e familiares 
do governador e de seu vice.

Pela Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG), também estiveram presentes nas sole-
nidades o secretário do Conselho Superior, de-
fensor público Felipe Soledade, a integrante da 
Corregedoria-Geral, defensora pública Marina 
Buck, representando o corregedor-geral Galeno 
Siqueira, e a defensora pública Diana de Lima Pra-
ta Camargos, assessora institucional do Gabinete 
da Defensoria-Geral. Também prestigiou as ceri-
mônias o diretor-presidente da Associação das 
Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais 
(ADEP-MG), Fernando Campelo Martelleto.

Leia na íntegra

Defensor público Felipe Soledade, 
defensoras públicas Marina Buck e 
Diana Camargos (segunda fileira) 

Defensora-geral Raquel 
da Costa Dias cumpri-
menta o governador 
reeleito Romeu Zema

Romeu Zema é empossado em sessão solene na 
Assembleia Legislativa

https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-geral-participa-da-solenidade-de-diplomacao-do-governador-reeleito-do-vice-e-dos-parlamentares-estaduais-e-federais-eleitos/
https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-geral-de-minas-participa-da-posse-do-governador-romeu-zema-para-o-mandato-2023-2026/
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Na sexta-feira (13/1), a defensora pública-geral 
de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, fez uma 
visita à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) 
Praça Sete, localizada no Centro de Belo Horizonte. 
O objetivo foi conhecer a estrutura que será cedida 
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Ges-
tão de Minas Gerais (Seplag) para implantação de 
um posto de atendimento da Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG). Inicialmente o atendimento 
será voltado para pessoas em situação de rua.

A defensora pública-geral do Estado, Raquel da 
Costa Dias, foi representada pelo defensor público 
Renan Paulo da Costa Alves na solenidade de posse 
de duas desembargadoras e três desembargadores 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizada na 
segunda-feira (10/1). Durante a cerimônia, condu-
zida pelo presidente do Tribunal, desembargador 
José Arthur de Carvalho Pereira Filho, também foi 
feita a outorga do Colar do Mérito Judiciário.

Na mesma solenidade o presidente José Arthur 
Filho fez a entrega do Colar do Mérito do Judiciá-
rio aos empossados. 

Leia na íntegra

Defensora pública-geral visita espaço que será destinado a 
atendimento da DPMG na UAI Praça Sete

INSTITUCIONAL

A iniciativa é resultado de um protocolo de in-
tenções entre instituições públicas articulado pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além da De-
fensoria e do Tribunal, participam a Seplag, o Mi-
nistério Público estadual e o Sindicato dos Oficiais 
de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de 
Minas Gerais (Recivil). A intenção é oferecer aten-
dimento multidisciplinar, de forma desburocratiza-
da e humanizada, às pessoas em situação de rua. 

Leia na íntegra

Raquel da Costa Dias e equipe se reuniram com os 
representantes da Seplag

MUNDO OFICIAL
DPMG participa de solenidade de formatura na Polícia Civil

A chefe de Gabinete da Defensoria-Geral, Ca-
roline Goulart Teixeira, representou a defensora 
pública-geral Raquel da Costa Dias na solenidade 
de conclusão do Curso de Formação Técnico-Pro-
fissional – 2022 da Polícia Civil de Minas Gerais. A 
solenidade aconteceu no dia 21/12, no ginásio do 
Mineirinho, em Belo Horizonte. 

No total, 825 novos policiais civis, distribuídos 
nas carreiras de delegado, investigador, escrivão, 
médico legista, perito criminal, analista e técnico 
administrativo iniciam suas atividades de polícia 
judiciária, reforçando a segurança pública mineira.

FOTO: POLÍCIA CIVIL/MG

Defensoria Pública prestigia posse de novos desembargadores do TJMG

A cerimônia, realizada no auditório do Tribunal Pleno,  
reuniu diversas autoridades 

Defensora-geral e demais representantes da DPMG  
verificaram as instalações da Unidade de Atendimento

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-prestigia-posse-de-novos-desembargadores-do-tjmg/
https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-geral-visita-espaco-que-sera-destinado-a-atendimento-da-dpmg-na-uai-praca-sete/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
emitiu recomendação ao Banco do Brasil S.A. para 
apurar possíveis ilegalidades contidas no edital 
para o concurso público de escriturário, publica-
do em 22/12/2022, especialmente em relação ao 
acesso à isenção da taxa de inscrição por pessoas 
hipossuficientes.

O edital determina exigência cumulativa dos re-
quisitos para a isenção da taxa de inscrição, o que, 
conforme detalhado na recomendação, viola a lei 
federal que estabelece regras para isenção da taxa 
de inscrição, e cria discriminação para as pessoas 
hipossuficientes. Segundo o edital, para fazer jus 
à isenção o candidatado deverá cumulativamente 
comprovar inscrição no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Federal, ser membro 

Na manhã da quarta-feira (11/1), o subde-
fensor público-geral de Minas Gerais, Nikolas 
Stefany Macedo Katopodis, e a chefe de Ga-
binete da Defensoria Pública-Geral, Caroline 
Loureiro Goulart Teixeira, participaram do pro-
jeto “Café com a ADEP-MG”. 

Na ocasião, o diretor-presidente da Asso-
ciação, Fernando Martelleto, e a diretora vi-
ce-presidente Eliane Aparecida de Castro Me-
deiros receberam também o vice-governador 
de Minas Gerais, Professor Mateus. Durante o 
encontro, foram tratados assuntos de interes-
se institucional.

MUNDO OFICIAL
Subdefensor público-geral, chefe de Gabinete e vice-governador 
são recebidos pelo “Café com a ADEP-MG”

Presidente da ADEP-MG Fernando Martelleto; vice-
-presidente Eliane Medeiros; vice-governador Profes-
sor Mateus; chefe de Gabinete Caroline Goulart; e o 
subdefensor-geral Nikolas Katopodis

FOTO: MARCELO SANT´ANNA/DPMG

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria de Minas emite recomendação sobre os critérios para 
isenção de taxa de inscrição em concurso do Banco do Brasil

de família de baixa renda, além de ser doador de 
medula óssea em entidades reconhecidas pelo 
Ministério da Saúde. Na recomendação, a Defen-
soria Pública mineira aponta que conforme a Lei 
13.656, de 30 de abril de 2018, as duas hipóteses 
– inscrição no CadÚnico ou ser doador de medula 
óssea – são alternativas e não acumulativas.

Visando à proteção individual e coletiva das 
pessoas economicamente vulneráveis, a DPMG, 
por meio das Coordenadorias de Atuação Estrate-
gica, emitiu ofício requisitório e recomendatório 
dirigido ao Banco do Brasil e à Fundação Cesgran-
rio, responsável pelo certame.

Datada de 30 de dezembro de 2022, a reco-
mendação fixou o prazo de dez dias para resposta.

Leia na íntegra

DEU NA MÍDIA
Recomendação para garantir direito de  
circulação de adolescentes em shoppings

Portal BHAZ

Defensora pública explica ilegalidade do  
impedimento da circulação de adolescentes 
desacompanhados em shoppings

Estado de Minas

Defensora pública fala sobre direitos de adolescentes 
impedidos de entrar em shopping de BH

Rádio Itatiaia

CASO IAN 
Minas Gerais tem uma criança ou adolescente 
vítima da violência a cada hora
Defensor público dá orientações

O Tempo

Polícia ouve mãe de menino que sofreu  
traumatismo sob os cuidados do pai

TV Globo/MGTV1

Defensora pública fala sobre critérios e situações 
em que guarda compartilhada pode ser suspensa

TV Globo/Bom Dia Minas

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-de-minas-emite-recomendacao-sobre-os-criterios-para-isencao-de-taxa-de-inscricao-em-concurso-do-banco-do-brasil/
https://bhaz.com.br/noticias/bh/impedir-a-circulacao-de-adolescentes-em-shoppings-e-inconstitucional-diz-defensoria-publica/
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2023/01/04/interna_gerais,1440716/shoppings-nao-podem-impedir-circulacao-de-adolescentes-diz-defensoria.shtml
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2023/01/04/barrar-a-entrada-de-adolescentes-em-shoppings-e-ilegal-diz-defensoria-publica-de-mg
https://www.otempo.com.br/cidades/minas-gerais-tem-uma-crianca-ou-adolescente-vitima-da-violencia-a-cada-hora-1.2796042
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/mg1/video/policia-ouve-mae-de-menino-que-sofreu-traumatismo-sob-os-cuidados-do-pai-11273865.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=1hkkjPWgz3s
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A defensora pública Fernanda Cristiane Fernan-
des Heringer Milagres, em atuação na Defensoria 
Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com De-
ficiência, teve seu artigo “Violência contra a pessoa 
idosa” publicado no boletim “Momento Telessaú-
de” da Escola de Enfermagem da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), cuja edição trata do 
envelhecimento e saúde da pessoa idosa.

Em seu artigo, a defensora fala sobre os danos 
psicológicos, físicos e sociais na pessoa idosa que 
sofre violência, ressaltando que, por vezes, os ido-
sos não têm a devida compreensão de que o que 
estão vivenciando é de fato uma violência, o que 
torna essa violência naturalizada.

Fernanda Milagres faz um alerta em seu arti-
go, acerca da importância de uma formação per-
manente para os profissionais que lidam com a 

As instituições de Justiça responsáveis pela 
fiscalização da execução dos recursos referen-
tes ao Acordo Judicial de Reparação dos danos 
coletivos decorrentes do rompimento da bar-
ragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, 
aprovaram novas poligonais nos municípios de 
Betim, Igarapé, Juatuba e Fontana de Minas, o 
que irá permitir mais inclusões no Programa de 
Transferência de Renda (PRT).

A Fundação Getúlio Vargas, responsável por 
gerir o PRT, fará uma força-tarefa durante todo 
o mês de janeiro para revisar cerca de 8 mil re-
querimentos de inclusão que já foram analisa-

Instituições de Justiça comunicam aprovação de novas po-
ligonais no programa de renda do Acordo 

REPARAÇÃO DE BRUMADINHO

dos e dependiam da definição das poligonais.
Para consultar se sua residência está dentro 

das áreas definidas, o requerente pode acessar 
https://ptr.fgv.br/transparencia  e clicar na 
lupa. Caso o endereço do requerente não este-
ja incluído em uma das 31 poligonais já homo-
logadas, ele deverá aguardar novas poligonais 
serem definidas.

Desde setembro estão sendo feitas visitas 
técnicas para coletar as coordenadas geográ-
ficas dos endereços indicados nos cadastros e 
não localizados nos mapas disponíveis.

Fonte: Fundação Getúlio Vargas

PUBLICAÇÕES
Defensora pública tem artigo publicado em boletim da Escola de 
Enfermagem da UFMG

pessoa idosa, sobre o conhecimento do estatuto 
do idoso, para que além de prestar melhor atendi-
mento a este público, possam auxiliar no combate 
à violência.

Clique aqui para ler o artigo (Página 12).

https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://m.facebook.com/defensoriamineira/
https://ptr.fgv.br/transparencia
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/12/Momento-Telessaude_1.pdf



