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Universitários do 'Dois Contra o Mundo' recebem nova capacitação
da Defensoria Pública de Minas Gerais
No sábado, dia 7, foi realizado o segundo ciclo de capacitação dos universitários integrantes do projeto
“Dois Contra o Mundo”, na sede I da DPMG, respeitando as medidas de distanciamento social
e de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus

PÁGINA 5

Ocupação Rosa Leão recebe atendimento itinerante das
Defensorias Públicas do Estado e da União
A Defensoria Pública de Minas Gerais e a Defensoria Pública da União (DPU) realizaram atendimento na
Ocupação Rosa Leão, por meio da Defensoria Itinerante.
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O ônibus da DPMG foi utilizado no atendimento, que respeitou as medidas de segurança e distanciamento vigentes

Defensor público participa de
audiência que discutiu reparação
aos atingidos pelo rompimento
da barragem em Brumadinho

Pela DPMG, participou da ação a Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais
(DPDH), por meio da Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC).
O atendimento itinerante aconteceu no dia 10/11,
com a participação da defensora pública Cleide Aparecida Nepomuceno, de Minas Gerais, e do defensor da
União, Estevão Ferreira Couto.
Além de ouvir a comunidade, a fim de apurar se estão tendo acesso aos programas assistências nos três níveis de esfera governamental (cestas básicas, ofertadas
pelo Município; auxílio merenda, do Estado; e auxílio
emergencial, do Governo Federal), foram feitos também
atendimentos de diversos assuntos na área de família.
Os atendimentos relacionados ao Auxílio Emergencial foram realizados pela Defensoria Pública da União.
No total, foram feitos cerca de 50 atendimentos.

Defensores públicos estaduais
tomam posse no Conselho de
Criminologia e Política Criminal
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensores públicos estaduais tomam posse no Conselho de
Criminologia e Política Criminal
Os defensores públicos Paulo Moreira Ventura e
Emília Eunilce Alcaraz Castilho foram empossados, dia
6/11, pelo governador Romeu Zema, como membros do
Conselho de Criminologia e Política Criminal (CCPC/MG),
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
(Sejusp), durante cerimônia na Cidade Administrativa.
Fotos: Dirceu Aurélio/Sejusp

O CCPC é um órgão consultivo do Governo de Minas Gerais, instituído pelo Decreto 4.451/2007, sendo
formado por especialistas em políticas criminais, com
atuação em quatro frentes principais: estudo de políticas públicas, proposição de leis e programas, consultas
e pesquisas aplicadas e fiscalização do sistema prisional.
O defensor público Paulo Moreira Ventura, em atuação na 11ª
Defensoria Criminal de Belo Horizonte, foi empossado como titular
e Emília Alcaraz, que atualmente
integra a Assessoria Institucional
da Defensoria Pública-Geral, tomou posse como suplente.
Com informações da Agência Minas

Matéria na íntegra

Defensoras e defensores públicos realizam inspeção e atendimento
no Complexo Penitenciário Estevão Pinto
Os defensores públicos Ana Paula Carvalho Starling
Braga e Rodrigo Zamprogno, em atuação na Defensoria de
Execuções Penais, fizeram uma visita de inspeção e atendimento no Complexo Penitenciário Feminino Estevão
Pinto (Piep), em Belo Horizonte, na quarta-feira (11/11).
Acompanharam os trabalhos os novos defensores
públicos Lucas Aparecido Alves Nunes, Pedro Henrique
Martins Lima Lacerda, Pedro Henrique Pedretti Lima e
Giulia Gonzalez Prieto Torres, que participam do 6º Curso de Formação Inicial na Carreira da Defensoria Pública.
Também esteve presente o juiz da Vara de Execuções
Penais da Capital, Marcelo Lucas Pereira, que discorreu

palavras de boas-vindas aos novos defensores públicos.
Conforme a defensora pública Ana Paula Starling,
“a experiência marcará a carreira dos novos defensores,
pois tiveram, de fato, um aprendizado prático da atuação
institucional em unidades prisionais, sendo certo que
irão se deparar com tal missão pelo interior do Estado”.
Inspeção de rotina na Apac feminina da Capital
Os defensores públicos Ana Paula Carvalho Starling
Braga e Rodrigo Zamprogno participaram, no dia 9/11, de
inspeção na Apac feminina de Belo Horizonte, juntamente
com o juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira, o presidente e
o vice-presidente da unidade da Apac em Belo Horizonte,
Marcelo Costa e Maurilio Pedrosa, respectivamente.
A Apac-BH conta com 83 recuperandas. Além da inspeção de rotina, o grupo conversou e participou de um
almoço com as internas.
Para a defensora Ana Paula Starling, a metodologia
cumpre o propósito da execução penal, que é a ressocialização do apenado. “Realizamos uma inspeção de rotina.
Contudo, para nós, habituados com o sistema prisional
convencional, foi uma manhã de muita alegria e prazerosa, culminada com um almoço com as recuperandas.
A DPMG acredita na ressocialização do ser humano e as
Apacs proporcionam isso concretamente e com amor.”
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Defensor público participa de audiência pública que discutiu reparação
aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho
O defensor público Felipe Augusto Soledade representou a Defensoria Pública de Minas Gerais em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na quarta-feira
(11/11). O encontro teve como tema a reparação aos
atingidos pelo rompimento da barragem Mina do Feijão,
em Brumadinho.
Participaram da audiência, além dos deputados,
membros do Governo de Minas Gerais, do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), do Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal e
representantes dos atingidos.
Em sua participação, Felipe Soledade enfatizou que o
objetivo de todo esse debate é entregar à sociedade uma
solução diferente da adotada no rompimento da barragem
de Mariana. Desde o dia da tragédia, em 25 de janeiro de
2019, a Defensoria Pública de Minas realizou cerca de
5.100 atendimentos e construiu um acordo inédito para
pagamentos de indenizações extrajudiciais aos atingidos.



Foto: Willian Dias/ALMG

“Já ouvimos 5.100 histórias diferentes só em Brumadinho, outras tantas centenas de milhares de histórias
em Mariana, e não queremos que elas se repitam. E, a
conciliação é sim, para nós, um caminho viável”, afirmou
Felipe Soledade na audiência.
Leia a matéria na íntegra

NA MÍDIA

BARRAGENS

VAGAS NA PRÉ-ESCOLA

Defensor público participa de audiência pública
que discutiu reparação aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho

Defensora pública esclarece situação de vagas na
pré-escola em BH

Portal CNJ / CNMP

Defensoria Pública participa de homenagem às
vítimas de Mariana
Portal CNJ/ CNMP

Portal G1 Minas

EDUCAÇÃO EM DIREITOS
Defensoria oferece educação em direitos para adolescentes mineiros
Portal Agência Minas

PUBLICAÇÕES
Defensoria-Geral e Corregedoria-Geral da
DPMG disponibilizam cartilha sobre
critérios para atendimento ao cidadão
A Defensoria Pública-Geral e a Corregedoria-Geral da
Defensoria Pública de Minas Gerais lançaram a cartilha “Critérios de Atendimento pela Defensoria Pública de Minas
Gerais”. O objetivo da publicação é orientar a população
sobre as normas utilizadas para a prestação dos serviços da
Instituição e quais os requisitos e documentos que precisam ser apresentados no momento do atendimento.
O material será entregue àqueles que procurarem os
serviços a Instituição, seja de forma presencial ou remota.
Para acessá-lo, clique aqui

Núcleo de Atuação em Brasília lança
3ª edição do ‘Drops dos Tribunais’
O Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores
da Defensoria Pública de Minas Gerais lançou a 3ª edição
do boletim informativo “Drops dos Tribunais”, que traz
importantes decisões atinentes à atuação da Defensoria
Pública na área Criminal.
Clique aqui para ler
O informativo, digital e periódico para divulgação de
decisões dos Tribunais Superiores e do TJMG, pertinentes à
atuação da DPMG, tem ainda informações acerca do trabalho realizado, em Brasília, pelo Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores (GAETS).
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

Defensora pública apresenta trabalho sobre população transgênero no
XXI Encontro de Pesquisadores – Desafios em Desenvolvimento Regional
A defensora pública Mônica Alves da Costa, em atuação na Defensoria Pública de Minas Gerais em Ituiutaba, participou como expositora do XXI Encontro de
Pesquisadores: Desafios em Desenvolvimento Regional,
promovido pela Uni-Facef/Franca-SP, apresentando o
trabalho “Direto Difuso: a População Transgênero e o
Provimento nº 73/208 do Conselho Nacional de Justiça”,
elaborado em conjunto com o professor doutor Flander
Calixto, da Universidade Federal de Uberlândia.
O tema foi desenvolvido com base no “Mutirão de
Alteração do Prenome e Gênero da Pessoa Transgênero”, realizado pela Defensoria de Minas em Ituiutaba em
janeiro deste ano. A inciativa foi deferida para concorrer
ao 17º Prêmio Innovare.

Na apresentação, a defensora pública falou sobre a
dificuldade de pessoas transgêneros hipossuficientes de
realizar a alteração do prenome diretamente no Cartório
de Registro Civil, conforme decisão do Supremo Tribunal
Federa (STF) em março de 2018, em razão do valor das
taxas cobradas.
“Como alternativa, a Defensoria Pública de Minas,
em uma ação vanguardista, desenvolveu nova metodologia para garantir a alteração de forma gratuita e rápida
para as pessoas transgêneros carentes e residentes na
comarca de Ituiutaba”, explicou Mônica Costa.
Acesse aqui o caderno de resumo dos
trabalhos apresentados

ESCOLA SUPERIOR

Defensoria Pública trabalha escuta e sensibilização em evento para
profissionais da Superintendência de Políticas Pedagógicas
Com o objetivo de sensibilização ao acolhimento de
si mesmo e seus pares nas relações de trabalho remoto,
a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por meio
de sua Escola Superior (Esdep MG), promoveu o “Café
Virtual com Afeto – Empatia como valor no ambiente de
trabalho”. Realizado de forma virtual, o evento aconteceu nos dias 12 e 13 de novembro e contou com a participação de mais de 100 pessoas.
A iniciativa integra o Projeto Mediação de Conflitos
no Ambiente Escolar (Mesc) “Paz em Ação”, desenvolvido pela DPMG em parceria da Secretaria de Estado de
Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

O “Café Virtual com Afeto” foi uma ação piloto para
106 integrantes da Superintendência de Políticas Pedagógicas (SPP) da SEE/MG.
Conforme explica a defensora pública Francis Coutinho, que coordena o Projeto Mesc, os encontros são desdobramentos dos webinários realizados pela DPMG em
parceria com a SEE/MG, por meio da SPP e suas diretorias.
A programação contemplou o estudo da empatia, tipos e abordagens, diálogos em comunicação não-violenta com enfoque na importância da escuta e criação de
consenso no ambiente organizacional, para uma política
democrática e redução de conflitos interpessoais.

ESDEP INFORMA

Chamada de artigos para Cadernos da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
A Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
abre o prazo para envio de artigos para o Caderno da Defensoria Pública do Estado de São Paulo: Defensoria Pública, Sociedade Civil e Movimentos Sociais.
O dossiê temático da publicação será sobre Defensoria
Pública, Sociedade Civil e Movimentos Sociais.
Saiba mais

Curso “Direitos Humanos e Tecnologia:
desafios e perspectivas para a cidadania”
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Instituto de Tecnologia e Sociedade vão promover o curso “Direitos Humanos
e Tecnologia: desafios e perspectivas para a cidadania. O que
pode ser feito para unir tecnologia e direitos humanos?”.
Totalmente online e gratuito, o curso irá discutir com a população e pessoas interessadas no tema possíveis usos da tecnologia na garantia de direitos e para promoção da cidadania.
Clique aqui para mais informações e para se inscrever
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ESCOLA SUPERIOR

Estudantes do “Dois Contra o Mundo” recebem nova capacitação da
Defensoria Pública de Minas
No sábado, dia 7, foi realizado o segundo ciclo de
capacitação dos universitários integrantes do projeto
“Dois Contra o Mundo”, na sede I da DPMG, respeitando
as medidas de distanciamento social e de prevenção ao
contágio pelo novo coronavírus.
Foto: Claudinei Souza/DPMG

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 Defensoria Pública mineira.
Esta etapa da capacitação contemplou matérias do
Direito Penal. Os defensores públicos Roberta de Mesquita Ribeiro, Thiago Dutra Vaz de Souza, Maria Cecília
Pinto e Oliveira e Fábio Eugênio Vieira abordaram urgências criminais, tóxicos, violência contra a mulher e execução penal, respectivamente.
O “Dois contra o mundo” tem sido construído em
conjunto com a Defensoria mineira e representantes das
comunidades desde o primeiro semestre deste ano.
Além de levar a Defensoria Pública para o dia a dia
das comunidades, o “Dois Contra o Mundo” tem como
objetivos contribuir para ampliar o conhecimento jurídico dos estudantes e favorecer a inclusão social da população destas localidades.

Coordenadoria de Estágio informa retorno do sistema de publicação
A Coordenação de Estágio e Serviço Voluntário
(CESV) da DPMG informa que o sistema de consultas
de processos seletivos simplificados e convocações foi
restaurado, retornando assim as suas atividades.
Os processos seletivos que foram impactados, em
razão dos prazos previamente estabelecidos em edital, terão suas datas prorrogadas.

As convocações de novos estagiários ou substituições, que foram solicitadas durante a paralisação e
que estavam pendentes, foram todas publicadas em
13 de novembro de 2020 e continuam com os prazos
legais para apresentação da documentação.
Clique aqui para ver a relação das publicações
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