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Defensoria Pública de Minas participa de audiência que
define premissas para reparação dos danos provocados
pelo rompimento da barragem em Brumadinho

A Defensoria Pública de Minas Gerais participou de
audiência de conciliação, na quinta-feira (22/10), no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que foram discutidas propostas de reparação pelos danos causados pelo
rompimento da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019.
Na reunião foram avaliadas premissas apresentadas
pela Vale e nova audiência foi marcada para 17 de novembro. Também ficou decidido que o auxílio emergencial pago aos atingidos, que teria sua última parcela em
outubro, foi prorrogado por mais um mês. .
“A Defensoria de Minas acompanha todas as discussões, sempre manifestando a preocupação com a

eficácia e efetivação da reparação dos danos de forma
célere”, afirmou o defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. “Nesta audiência conseguimos avanços importantes e estamos confiantes de
que construiremos um acordo justo”, completou.
Entre as premissas estabelecidas, serão ratificados
integralmente os acordos previamente celebrados, incluindo o Termo de Compromisso já firmado entre a Vale
e a Defensoria Pública de Minas Gerais para pagamento
de indenizações extrajudiciais individuais ou por núcleo
familiar aos atingidos pelo rompimento da barragem.
Até o momento foram fechados 431 acordos e outros
238 estão em tramitação.
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Pela DPMG, participaram da audiência de conciliação o defensor público-geral Gério Patrocínio Soares, e os defensores públicos Raquel Gomes
de Sousa Costa Dias (chefe de Gabinete), Eduardo Cyrino Generoso, Felipe Soledade, Aylton Rodrigues Magalhães e Carolina Morishita

DPMG firma parceria para qualificação de defensores
no uso de tratados internacionais
Compromisso firmado com a Secretaria Nacional de Proteção Global promoverá treinamento sobre
convenções internacionais para atuação na área de Direitos Humanos
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De acordo com a Resolução nº 301/2020, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 16/10/2020, no
dia 30 de outubro, data em que se comemorará o Dia
do Funcionário Público, a Defensoria Pública do Estado
funcionará em regime de plantão para atender medidas
urgentes e inadiáveis.
Veja aqui a Resolução 301/2020
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Defensoria Pública de Minas firma parceria para qualificação de
defensores no uso de tratados internacionais
Os defensores públicos de Minas Gerais serão capacitados para utilizarem os tratados internacionais firmados pelo Brasil em casos cotidianos. Isso será possível
por meio de um compromisso firmado entre a Secretaria
Nacional de Proteção Global, do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos (SNPG/MMFDH), e a
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).
O compromisso do Acordo de Cooperação Técnica
(ACT) foi efetuado na quarta-feira (21/10), durante uma
reunião entre o secretário nacional de Proteção de Global (SNPG), Alexandre Magno, e o defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. Minas é o
segundo estado a assinar o ACT, antecedido por Santa
Catarina, e vai receber o projeto-piloto que deverá se estender a todo o país.
“A Defensoria Pública é um órgão de vanguarda, de
ponta de lança na proteção dos direitos humanos das
pessoas mais vulneráveis e é um parceiro indispensável
do MMFDH. Essa parceria com a Defensoria de Minas
Gerais consistirá na formação e no treinamento dos tra-

tados internacionais dos direitos humanos, para que
no trabalho cotidiano dos defensores tenhamos cada
vez mais a garantia de obediência aos direitos humanos”, afirmou Magno.
“Essa importante parceria com a Secretaria Nacional de Proteção Global representa muito para o
nosso corpo de defensoras e defensores públicos,
propiciando ainda mais embasamento jurídico sobre as convenções internacionais, das quais o Brasil
é signatário. Com isso, agregamos conhecimento e
ampliamos horizontes para a atuação em áreas fundamentais da Defensoria Pública, como Direitos Humanos, na proteção dos nossos assistidos que se encontrem em situação de vulnerabilidade”, ressaltou
o defensor-geral Gério Soares.
As formações serão construídas pelo Departamento de Promoção e Educação em Direitos Humanos da SNPG, com a participação da Defensoria. A
previsão é que as capacitações ocorram a partir de
fevereiro de 2021.

MUNDO OFICIAL

Defensor-geral recebe secretário nacional do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério
Patrocínio Soares, recebeu na quarta-feira (21/10) o secretário nacional de Proteção Global, do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Alexandre
Magno. O encontro, que ocorreu no Gabinete da Defensoria Pública-Geral, teve o objetivo de apresentar projetos de ambas as instituições voltados para a promoção
dos Direitos Humanos.
Participaram também a subdefensora pública-geral,
Marina Lage Pessoa da Costa, a assessora institucional
da DPMG, defensora pública Letícia Fonseca Cunha, e o
assessor do Gabinete da Secretaria Nacional de Proteção Global, João Lança.

Condege e comissões da Anadep emitem nota técnica sobre a
Política Nacional de Educação Especial
A Associação Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos (Anadep), por meio das Comissões dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e da Infância e Juventude, das
quais a Defensoria Pública do Estado Minas Gerais faz

parte, e o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (Condege) emitiram nota técnica acerca da Política
Nacional de Educação Especial (Decreto 10502/20).
Clique aqui para ler

o
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Defensoria Pública de Minas Gerais empossará 28 novos
defensores públicos no dia 29/10
A Defensoria Pública de Minas Gerais dará posse a
28 novos defensores públicos aprovados no VIII Concurso para Ingresso na Carreira. A solenidade acontecerá
em sessão extraordinária do Conselho Superior da Instituição, no dia 29 de outubro, às 9 horas. Com esta nomeação, a Defensoria Pública passará a contar com 657
defensoras e defensores públicos.
Em função da pandemia de Covid-19, o evento será
restrito, no auditório da Sede I da Defensoria de Minas,
em Belo Horizonte, com o mínimo de pessoas presentes, seguindo as orientações das autoridades sanitárias.

A cerimônia será transmitida pelo canal oficial da DPMG
no YouTube – youtube.com/c/defensoriamineira).
Mais de dez mil candidatos concorreram a 30 vagas
para defensor público. O certame foi composto por cinco etapas, sendo a primeira – prova objetiva de múltipla
escolha – realizada no dia 26 de maio de 2019 e a última
– prova de títulos – concluída em fevereiro deste ano.
Com o ingresso desses novos profissionais, a DPMG
dará continuidade ao processo de expansão e fortalecimento da Instituição em Minas Gerais, provendo comarcas ainda desprovidas e fortalecendo as já existentes.

Prazos dos processos seletivos de estágio estão suspensos
temporariamente
Considerando a indisponibilidade do sistema de
consulta aos Processos Seletivos de estágio no site da
Defensoria Pública de Minas Gerais, ficam suspensos
por tempo indeterminado os prazos de inscrições de
Processos Seletivos abertos, publicações de convoca-

ções, publicações de resultados preliminares e definitivos, entrevistas ou provas agendadas.
A Superintendência de Tecnologia da Informação
está atuando para recuperar a parte do sistema de
consulta aos processos.

 NA MÍDIA

ESDEP INFORMA

SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS
MUNICIPAIS EM BH E UBAÍ
Justiça determina que BH e outras 16 cidades
deixem de cobrar taxas consideradas
inconstitucionais
Portal Hoje Em Dia

Mais de 4 milhões de mineiros podem ter pagado
cobranças indevidas de impostos municipais
Rádio Itatiaia

AUTISMO, INCLUSÃO E AUTONOMIA
Defensor público aborda autismo, inclusão e
autonomia em programa na TV
Brasil das Gerais

Seplag oferece atendimento
de mobiliário e postura durante
o teletrabalho
A Diretoria de Saúde Ocupacional da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) oferece atendimento individual para adequação de mobiliário em
casa e realiza pequenos grupos de escola de postura. As
iniciativas, gratuitas, têm o objetivo de contribuir para a
proteção à saúde dos trabalhadores durante o regime de
teletrabalho.
O programa “Adequação de” é uma atividade individual com duração de cerca de 40 minutos. O objetivo
é orientar o participante quanto ao mobiliário utilizado
no período de teletrabalho e adaptá-lo às características
pessoais.
Saiba mais

-g
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ESCOLA SUPERIOR

‘Diálogos com as Desits’ analisa estatísticas de resultados da
DPMG na seara criminal
O 14º encontro da série “Diálogos com as Desits”,
realizado na sexta-feira (23/10), teve como tema “Estatísticas e viabilidade de teses recursais no TJMG e nos
Tribunais Superiores”. O encontro, promovido pela Escola Superior da Defensoria Pública (Esdep-MG), contou
com a participação das defensoras e defensores públicos
da área Criminal.
A coordenadora do Núcleo de Atuação junto aos
Tribunais Superiores, defensora pública Adriana Patrícia
Campos Pereira, conduziu os trabalhos, juntamente com

o coordenador da Defensoria Especializada de Segunda
Instância e Tribunais Superiores – Criminal (Desits-Crim),
Marcelo Ribeiro Nicoliello.
O encontro teve como foco a apresentação de pesquisas estatísticas elaboradas pela Desits-Crim e pelo
Núcleo de Brasília, visando à análise da viabilidade das
teses recursais que estão sendo sustentadas pelos defensores públicos em apelações.
Foram analisados um estudo dos processos da Desits-Crim e uma amostra das decisões criminais favoráveis
e desfavoráveis no Superior Tribunal de Justiça.
Este foi o último encontro dessa edição do “Diálogos com as Desits”. A iniciativa 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. A intenção é tornar esses encontros
uma prática regular, facilitando e aprimorando o trabalho conjunto.

Defensoria de Minas inicia capacitação de universitários residentes
em comunidades por meio do projeto “Dois contra o mundo”
No sábado, 24, a DPMG, por meio de sua Escola Superior (Esdep) e da Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC), iniciou capacitações voltadas
para estudantes de Direito cadastrados no projeto “Dois
contra o mundo”.

O treinamento é uma das fases de execução do projeto, iniciativa de seis comunidades de Belo Horizonte
(Alto Vera Cruz, Pedreira Prado Lopes, Morro das Pedras,
Morro do Papagaio, Sumaré e Conjunto Santa Maria) em
conjunto com a DPMG. O objetivo é levar a Defensoria
Pública para o dia a dia da comunidade.
O “Dois contra o mundo” tem sido construído em
conjunto com a Defensoria mineira e representantes
das comunidades desde o primeiro semestre deste ano,
quando foram iniciadas as tratativas e o alinhamento do
projeto, em reuniões que contaram com a participação
do defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio
Soares, assessores da Defensoria-Geral, defensores públicos e representantes das localidades.
O objetivo da capacitação é proporcionar aos estudantes de Direito e de Assistência Social residentes nas
comunidades um envolvimento maior com a Defensoria
Pública de Minas.
Leia matéria na íntegra
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ESCOLA SUPERIOR

Esdep promove 2ª edição do webinário ‘Coletivizando as Lutas
– A Educação em Direitos com a Defensoria Mineira’
No dia 27 de outubro, acontece o segundo encontro do webinário “Coletivizando as Lutas – A Educação
em Direitos com a Defensoria Mineira”. A iniciativa tem
como objetivo incentivar a educação em direitos, com
abordagem comunicacional direta e debate de temas
atuais e de interesse geral ou de grupos específicos envolvendo os vulnerabilizados.
“Educação, Democracia e Acolhimento dos Atores
na Escola (como lidamos com o afeto durante e pós-pandemia)” é o subtema dessa edição, que acontece a partir
das 16 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Defensoria – youtube.com/c/defensoriamineira.
Participam do debate Geniana Guimarães Faria, subsecretária de Desenvolvimento de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, e Joyce
Mary Adam, professora doutora associada da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. A defensora
pública Francis Coutinho, autora do Projeto “Mediação de
Conflitos no Ambiente Escolar (Mesc) – Paz em Ação” e
idealizadora do webinário, será a facilitadora do diálogo.
A proposta dos encontros é avaliar a escuta enquanto instrumento de grande importância para as relações
humanas, seja no ambiente de trabalho ou na escola.

O webinário “Coletivizando as Lutas – A Educação
em Direitos com a Defensoria Mineira” é aberto ao público em geral.
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