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Defensoria Pública de Minas promove diálogo para equilibrar 
relação de consumo entre escolas particulares de BH e alunos

Defensoria Pública mineira promove 4ª campanha 
de arrecadação para crianças de Janaúba PÁGINA 4

PÁGINA 3

PÁGINA 3

Defensores mineiros têm artigo
publicado na Revista da Defensoria 
Pública do Rio Grande do Sul

Defensores públicos são eleitos 
conselheiros da Prevcom-MG

Juízo acolhe pedido da DPMG e determina 
contagem do período de dispensa temporária de 
penas alternativas como de efetivo cumprimento

O Juízo da Execução Penal da comarca de Ibirité 
acolheu pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) e determinou que o período de dispensa 
temporária do cumprimento de penas e medidas 
alternativas de cunho pessoal e presencial, durante a 
pandemia de Covid-19, seja contado como período de 
efetivo cumprimento.

Entre estas penas e medidas alternativas estão 
prestação de serviços à comunidade e comparecimento 

Neste período em que a pandemia do novo 
coronavírus, de forma súbita e imprevisível, trouxe 
inúmeras mudanças nas relações de consumo, a 
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) tem tido 
expressiva atuação nessa seara, representando e 
aplicando os direitos dos consumidores. A relação de 
consumo entre escolas particulares e alunos é uma das 
que sofrem com os impactos causados pela pandemia.

Conforme observa o coordenador da Defensoria 
Especializada do Consumidor (DPCON) da DPMG, 
defensor público Daniel Firmato, a pandemia de Covid-19 
é um “fato imprevisível, extraordinário e posterior à 
relação contratual entre as famílias, escolas, faculdades 

em juízo. A Ceapa havia enviado ofício ao Juízo da 
Execução Penal da comarca de Ibirité informando 
sobre a suspensão dos atendimentos presenciais, 
bem como das prestações de serviços à comunidade 
e atendimentos grupais desde o dia 23 de março 
de 2020, e solicitou pronunciamento judicial acerca 
da Orientação Técnica do CNJ, que recomendou o 
cômputo do período de dispensa temporária como 
período de efetivo cumprimento.

PÁGINAS  3 e 4

PÁGINAS  4, 5 e 6

> Na mídia

> Escola Superior

e cursos de línguas, que foram impedidos de prestar 
regularmente os serviços na forma originariamente 
contratada”. Leia a matéria na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/09/15/defensoria-publica-de-minas-promove-dialogo-para-equilibrar-relacao-de-consumo-entre-escolas-particulares-de-bh-e-alunos/
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AGENDA DPG

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) foi 
representada pelo defensor público-geral do Estado, Gério 
Patrocínio Soares, na cerimônia de comemoração dos 40 
anos da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos 
de Minas Gerais (ADEPMG). Também prestigiou o evento 
o corregedor-geral da DPMG, Galeno Gomes Siqueira. 
A celebração aconteceu nesta quarta-feira (16/9) e fez parte 
da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Associação. 
Realizada de forma mista, sendo transmitida virtualmente 
e com a presença de poucas pessoas na sede da ADEPMG, 
atendendo às recomendações de distanciamento 
social devido à atual situação de pandemia, a reunião 
resgatou a história da entidade de classe e trouxe uma 

Defensor-geral e corregedor-geral da DPMG prestigiam 
solenidade dos 40 anos de fundação da ADEPMG

mensagem de união e fortalecimento para o futuro. 
Durante a solenidade, foi apresentado o vídeo 
institucional de 40 anos da ADEPMG. A produção traz 
um resumo da narrativa das quatro décadas da entidade 
de classe, apresentando a missão da associação e 
deixando uma mensagem positiva sobre o futuro. 
Com informações da ADEPMG

 AÇÕES EM DESTAQUE

Em parecer, a Defensoria Pública de Minas Gerais 
requereu o acolhimento e cumprimento da orientação 
do CNJ, com vistas a computar o período de dispensa 
temporária do cumprimento de penas e medidas 
alternativas, como período de efetivo cumprimento.

No documento assinado pela defensora pública Paula 
de Deus Mendes do Vale, entre outros pontos a DPMG 
afirma que “não se pretende anular as execuções de penas 
alternativas em curso mediante extinção da punibilidade 
de forma indiscriminada, e sim considerar o período de 
pandemia, fenômeno de força maior e não provocado pelo 
apenado, como período de cumprimento de pena, a fim 
de evitar grande prejuízo na vida daquele que pretendia 

Juízo acolhe pedido da DPMG e determina contagem do 
período de dispensa temporária de penas alternativas como 
de efetivo cumprimento

CONTINUAÇÃO DA CAPA

pagar sua dívida com o Estado e retomar sua vida, com 
o restabelecimento o mais breve possível de direitos 
fundamentais até então suspensos”.

Na decisão, a juíza de Direito Daniela Cunha Pereira 
afirma que “a dispensa temporária do cumprimento de 
penas de cunho pessoal, como a prestação de serviços à 
comunidade, é uma imposição de saúde pública, baseada 
em evidências científicas e recomendações internacionais, 
feita em benefício de toda a população para evitar o 
adoecimento e a morte de milhares de pessoas. Trata-se 
de uma imposição médica e sanitária, estabelecida em prol 
de toda a coletividade”.

Clique para ler o despacho com a decisão do Juízo

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2020/09/Decisao-PRD-portaria-CNJ.pdf
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Foi publicado na revista da Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul, 26ª edição, o artigo: “O Pacote 
Anticrime e seus reflexos na execução penal – alterações 
e inconstitucionalidades do novo sistema de progressões 
de regime”, de autoria dos defensores públicos de Minas 
Gerais, Bruno César Canola e Flávio Aurélio Wandeck Filho.

A Revista da Defensoria Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul conta com 662 páginas, contemplando 30 
artigos sobre o Pacote Anticrime, incluindo convidados 
da Defensoria Pública, especialistas na matéria, além de 
artigos inéditos submetidos e selecionados a partir de um 
rigoroso edital de avaliação.

Clique aqui para conferir a revista

Defensores mineiros têm artigo publicado na Revista da 
Defensoria Pública do Rio Grande do Sul

 NA MÍDIA
Defensoria Pública abre inscrições para 
o Mutirão “Direito e ter pai” 2020

Mutirão “Direito a Ter Pai” acontece de 
forma remota em Uberlândia

Mutirão Direito a Ter Pai está com inscrições 
abertas em Curvelo

TV Alterosa Zona da Mata

TV Paranaíba

MG Inter TV 1ª Edição – Grande Minas

AÇÕES EM DESTAQUE

Seis defensores públicos de Minas Gerais foram 
empossados nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Fundação de Previdência Complementar do Estado de 
Minas Gerais (Prevcom-MG). Eles foram eleitos pelos 
participantes da Prevcom-MG, servidores públicos de todas 
as carreiras do Estado de Minas Gerais, para mandato de 
quatro anos. Confira os nomes dos defensores eleitos:

Conselho Deliberativo (Titular/Suplente):
• Marcos Lourenço Capanema de Almeida / Rebeca 

Breves de Melo e Silva (Defensoria de Contagem)
• Cantídio Dias de Freitas Filho / Camila Machado 

Umpierre (Defensoria de Montes Claros)

Conselho Fiscal (Titular/Suplente):
• Henrique Matheus Mariani Sossai / Luis Felipe 

Rocha Mascarenhas (Defensoria de Ribeirão das Neves)

Defensores públicos são eleitos conselheiros da Prevcom-MG
Prevcom-MG
A Prevcom-MG foi criada pelo Estado de Minas Gerais 

com a finalidade de administrar e executar planos de 
benefícios previdenciários para os servidores públicos 
estaduais titulares de cargos efetivos, bem como membros da 
magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
estaduais, além dos Conselheiros do Tribunal de Contas.

http://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202009/11151457-revista-26.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WMKOHVRRxVg&feature=youtu.be
https://www.tvparanaiba.com.br/videos/mutirao-direito-a-ter-pai-acontece-de-forma-remota-em-uberlandia
https://globoplay.globo.com/v/8845898/
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AÇÕES EM DESTAQUE

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) abriu 
uma campanha de arrecadação de brinquedos, calçados, 
produtos de higiene e alimentos que serão destinados às 
crianças e familiares dos sobreviventes do incêndio da 
Creche Gente Inocente, ocorrido em outubro de 2017, em 
Janaúba, no Norte do estado.

Esta é a quarta campanha organizada pela Defensoria 
Pública mineira voltada para as crianças e familiares das 
vítimas do incêndio intencional que causou a morte de 14 
pessoas, entre as quais 10 crianças, Helley Abreu e outras 
duas professoras; além do vigia responsável pelo incêndio. 

Iniciativa pretende promover a cidadania, auxiliar na 
subsistência de famílias vulneráveis e levar alegria para 
crianças sobreviventes e familiares das vítimas do trágico 
incêndio, ocorrido em 2017.

Defensoria Pública mineira promove 4ª campanha de 
arrecadação para crianças de Janaúba

No dia 5 de outubro, a Defensoria Pública de 
Minas Gerais fará a entrega simbólica das doações ao 
representante da Associação das Vítimas da Tragédia em 
Janaúba (AVTJana). A data marca o terceiro ano da tragédia. 
De 5 até 12 de outubro, as doações serão distribuídas para 
as famílias atingidas pelo incêndio. 

 NA MÍDIA
Defensoria Pública recolhe doações para 
crianças de creche marcada por tragédia 
em Janaúba

Defensoria Pública Mineira promove 4ª 
campanha de arrecadação para Crianças

Jornal Hoje Em Dia Jornal da Cidade BH

Leia a matéria na íntegra

ESCOLA SUPERIOR

As três temáticas do curso têm os seguintes conteúdos:

Local de crime – Pilares da criminalística; Local de 
crime; Marco legal; Isolamento e reservação; Atuação 
pericial; Cadeia de custódia; Perícias mais comuns em 
local de crime: Luminol, Testes imunocromatográficos e 
PSA; Análise de manchas de sangue.

DNA forense – Conceito e origem; Considerações 
gerais: Terminologias, tamanho, perfil genético, 
regiões do DNA, marcadores – CODIS; Perícia de DNA; 
Materiais analisáveis; Interferências; DNA de contato e 
transferência de DNA; Pesquisas sobre transferência; 
Caso prático.

BALÍSTICA forense – Balística: conceito e 
classificação; Armas de fogo: conceito e classificação; 
Partes de uma munição; Partes de um revólver; Partes 

Esdep abre inscrições para Curso de Criminalística 

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/09/16/defensoria-publica-mineira-promove-4a-campanha-de-arrecadacao-para-criancas-de-janauba/
http://cms.hojeemdia.com.br/preview/www/2.602/2.616/1.804165
https://www.jornaldacidadebh.com.br/sociedade/defensoria-publica-mineira-promove-4a-campanha-de-arrecadacao-para-criancas/
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A Escola do Judiciário Desembargador Edésio 
Fernandes (Ejef/TJMG) realiza nos dias 7, 8 e 9 de 
outubro o ciclo de lives sobre Educação Inclusiva.

Especialistas da área debaterão os seguintes 
temas: “Educação Inclusiva. Escola como lugar de 
todos, para todos e com todos” (7/10); “Os desafios 
para a concretização do direito a educação inclusiva” 
(8/10); e “Educação inclusiva na perspectiva da 
família e do aluno” (9/10). O defensor público 
Estevão Machado de Assis Carvalho, coordenador da 
Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com 
Deficiência, da Defensoria Pública de Minas Gerais, 
será um dos debatedores do tema do dia 8/10.

Esdep informa: ciclo de lives sobre Educação Inclusiva 
A iniciativa tem o objetivo de apresentar princípios 

e regras que norteiam o tema e identificar os 
obstáculos ao efetivo exercício dos direitos à educação 
das pessoas com deficiência. Os interessados podem 
se inscrever entre os dias 14 de setembro e 2 de 
outubro.

Clique aqui para fazer sua inscrição

Os participantes serão aprovados e certificados 
se obtiverem 100% de presença nas transmissões ao 
vivo das aulas expositivas na internet, registrando sua 
presença no ambiente EAD do Curso, na plataforma 
da EJEF.

Clique aqui para mais informações

de uma pistola; Partes de uma espingarda; Canos das 
armas; Tipos de projéteis; Dinâmica do tiro; Calibre das 
armas; Perícias em armas de fogo

As aulas acontecerão sempre às quartas-feiras, 
das 19 às 22 horas. O primeiro módulo inicia no dia 
23 de setembro com o tema: local do crime. Os outros 
módulos serão ministrados nos dias 30 de setembro e 7 

de outubro.
As inscrições para o Curso de Atualização em 

Criminalística devem ser feitas até as 18 horas do dia 
23/9/2020 pelo email escolasuperior@defensoria.
mg.def.br ou pelos telefones (31) 2522-8651/2522-
8652/2522-8659. As inscrições são gratuitas, no limite 
de 100 vagas.

ESCOLA SUPERIOR

NA sexta-feira (18/9), o encontro virtual da 
série “Diálogos com a Desits”, promovido pela 
(Esdep-MG), deu continuidade ao debate sobre 
o tema “Direito Bancário na Jurisprudência”. 
A matéria foi apresentada pelo defensor público Felipe 
Soledade, em atuação na Defensoria Especializada de 
Segunda Instância e Tribunais Superiores – Cível (Desits-
Cível).

Sob a ótica da defesa do consumidor, os defensores 
públicos analisaram súmulas do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e questões que têm repercussões práticas 
para os assistidos da DPMG, como cumprimento de 
sentença e embargos de devedor, entre outras.

Os defensores públicos que atuam na Defensoria 
Especializada do Consumidor, Daniel Firmato 
(coordenador), Ana Luíza Bracarense e Sabrina Lamaita, 
falaram sobre a atuação da Especializada, abordando 

‘Diálogos com a Desits’ tem 2º debate sobre direito bancário 
na ótica do consumidor 

questões relativas à alienação fiduciária de bens 
imóveis, superendividamento, ações coletivas e soluções 
extrajudiciais para processos bancários.

Também à frente organização dos encontros, a 
coordenadora do Núcleo de Atuação junto aos Tribunais 
Superiores da DPMG, Adriana Patrícia Campos Pereira, 
convidou os colegas da Desits-Cível para participarem 
do próximo encontro que, apesar de contemplar a área 
criminal, vai debater o tema “Prequestionamento”, de 
interesse geral.

Adriana Pereira apresentou o defensor público do 
Rio Grande do Sul, Domingos Barroso da Costa, que 
também atua nos Tribunais Superiores, em Brasília, e 
será um dos expositores do próximo encontro.

A próxima edição do evento será na sexta-feira 
(25/9), a partir das 10 horas.

http://siga.tjmg.jus.br/mod/cadastro/index.php?cursoid=cur1361
http://ejef.tjmg.jus.br/ciclo-de-lives-sobre-educacao-inclusiva/
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BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Ascom/DPMG

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

Esdep informa: Resultado do sorteio para participação no 26° Seminário 
Internacional de Ciências Criminais IBCCRIM

Foram sorteados pra participarem do 26° 
Seminário do IBCCRIM, que acontecerá entre os dias 
24 e 26 de setembro, por meio da streaming própria 
do evento, os seguintes defensores públicos:

Diana Fernandes de Moura
Karina Rodrigues Maldonado
Leticia Barra Vieira
Victor Luiz Silva de Faria

Gláucia Souza Freitas

 SUPLENTES:
1°- Diego Ramos
2°- Liliana Soares Martins Fonseca
3°- Cibele Cristina Maffia Lopes
4°- Roberta de Mesquita Ribeiro
5°- Adriana P. C. Pereira

“Diálogos com a Desits”

A série “Diálogos com a Desits” tem por objetivo 
traçar diretrizes entre defensoras e defensores públicos 
em atuação na Segunda Instância e Tribunais Superiores 
Criminal e Cível, visando à uniformização de uma 
atuação estratégica para melhores resultados em favor 
dos assistidos da DPMG.

Os encontros são realizados pela plataforma 
Microsoft Teams, aberto a todas as defensoras e 
defensores públicos. A ferramenta permite que fiquem 
armazenadas as conversas do chat da reunião e funciona 
como um arquivo dinâmico para os participantes, 
possibilitando que sejam anexados documentos.

ESCOLA SUPERIOR


