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Defensoria Pública participa de cerimônia de anúncio da expansão
do Ensino Médio em Tempo Integral na rede estadual
O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio
Soares, foi representado pela chefe de Gabinete,
defensora pública Raquel Gomes de Sousa da Costa
Dias, na cerimônia “Construindo seu futuro – Expansão
do Ensino Médio em Tempo Integral em Minas Gerais”,
promovida pelo Governo de Minas Gerais nesta quartafeira (27/10).
Durante o evento, o governador Romeu Zema
anunciou o aumento da oferta do Ensino Médio em
Tempo Integral (EMTI). A partir do próximo ano serão
210 novas escolas, que se juntam às atuais 391 unidades
que já disponibilizam o EMTI, chegando ao total de 601
escolas de EMTI em 2022.
A cerimônia aconteceu no Auditório JK, na Cidade
Administrativa, e contou com a participação da secretária
de Estado de Educação, Julia Sant’Anna, diretores de
escolas e parceiros na implementação do programa em
Minas Gerais.
Na ocasião, também foi lançado o livro “Ensino
Médio Integral Profissional de Minas Gerais – Construção

A chefe de Gabinete Raquel Dias (3ª à direita) representou o DPG
Foto: Marcelo Sant’Anna / DPMG

de política inovadora com rede de parceiros”.
Destacando os avanços alcançados pelo seu governo
na área da educação, Romeu Zema afirmou que a
expansão do ensino em tempo integral propicia “um
futuro melhor para os alunos, aumentando as chances
de conseguir um emprego, de passar em um vestibular”.
Leia mais

Ação de educação em direitos
na Vila da Luz tem atuação da
DPMG
A defensora pública Samantha Vilarinho Mello Alves,
assessora Institucional da Defensoria-Geral, na função
de Coordenadora Estadual de Promoção e Defesa dos
Direitos das Mulheres, participou de ação de educação
em direitos realizada no sábado (23/10), na Vila da Luz,
comunidade localizada às margens do Anel Rodoviário e
da BR-381, em Belo Horizonte.
Promovido pela Comunidade dos Moradores do Anel
Rodoviário (CMAR) e pela Associação Mães que Informam
(AMI), o evento celebrou o Dia das Crianças e contou com

Defensoria Pública faz vistoria
em abrigo de BH onde estão
recolhidos venezuelanos da
etnia Warao
PÁGINA 4

ações alusivas ao Outubro Rosa, convidando as moradoras
para uma conversa sobre a saúde da mulher.
A participação da defensora pública se deu a convite
das defensoras populares integrantes da CMAR. Samantha
Vilarinho conversou com as pessoas presentes sobre a
violência doméstica e familiar contra as mulheres.

AINDA NESTA EDIÇÃO
> Mundo oficial
> Ações em destaque
> Escola Superior
> Procedimentos e comunicados internos
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MUNDO OFICIAL
Defensoria Pública de Minas Gerais prestigia outorga da Medalha de
Mérito Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena
O defensor público-geral do Estado, Gério
Patrocínio Soares, foi representado pela coordenadora
do Atendimento da Capital, defensora pública Sílvia
Leonel Ferreira, na cerimônia de outorga da Medalha
de Mérito Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena,
honraria concedida pela Corregedoria-Geral de
Justiça do Estado de Minas Gerais. A coordenadora
estava acompanhada pelo corregedor-geral da
DPMG, Galeno Gomes Siqueira.

Presidente do TJMG, Gilson Soares Lemes; presidente da ADEP-MG,
Fernando Martelleto; e o corregedor-geral de Justiça, Agostinho
Gomes de Azevedo – Foto: Marcelo Sant’Anna / DPMG

Coordenadora do Atendimento da Capital, Sílvia Leonel; o
homenageado, diretor-presidente da ADEP-MG, Fernando
Martelleto; e o corregedor-geral da DPMG, Galeno Gomes Siqueira
Foto: Marcelo Sant’Anna / DPMG

A cerimônia aconteceu Na segunda-feira no
Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. O diretorpresidente da Associação das Defensoras e dos
Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEPMG), Fernando Campelo Martelleto, foi um dos
homenageados.

Relativa a 2021, esta edição da comenda
homenageou 17 pessoas que prestaram relevantes
serviços ao Tribunal e à Justiça de Primeira Instância
em Minas Gerais.
Além do defensor público e presidente da
ADEP-MG, Fernando Campelo Martelleto, foram
condecorados o presidente do Congresso Nacional,
senador Rodrigo Pacheco, o vice-governador de
Minas, Paulo Brant, e o deputado mineiro Antônio
Carlos Arantes, entre outras personalidades.
Também prestigiou a solenidade o defensor
público João Otávio Santiago Martelleto, aprovado
no VIII Concurso para a carreira da DPMG e filho do
diretor-presidente da ADEP-MG.

Evento do Cruzeiro na Creche Gente Inocente, em Janaúba, tem participação
da Defensoria Pública
Nesta quinta (28/10), a coordenadora Local da
Defensoria Pública de Minas Gerais em Janaúba,
defensora pública Claudijane dos Santos Gomes,
participou de evento promovido pelo Cruzeiro Esporte
Clube na Creche Professora Heley de Abreu Silva
Batista, nome atual da antiga Creche Gente Inocente.
Estavam presentes as crianças que frequentavam
a creche em 2017, ano em que aconteceu o incêndio
intencional, bem como as atuais. Também participaram

a secretária municipal de Educação, Maria Aparecida
Fagundes Jácomo Pereira, a diretoria da creche e
representantes do Cruzeiro.
A equipe do Cruzeiro fez uma homenagem em
solidariedade às vítimas da tragédia. Mascotes do time
brincaram com as crianças e as presentearam com
brindes como camisas e outros produtos do clube.
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CONTINUAÇÃO
Atuação da DPMG
A Defensoria Pública de Minas acompanha
o drama das famílias desde a tragédia. Autora
de três ações individuais e de uma ação coletiva
por indenização, a Instituição busca um acordo
extrajudicial com o Município de reparação aos
danos provocados às vítimas.

Chefe de Gabinete da DPMG participa de solenidade de assinatura de
acordo pelo Estado para repasse de recursos da saúde aos municípios
A chefe de Gabinete da Defensoria Pública de
Minas Gerais, defensora pública Raquel Gomes de
Sousa da Costa Dias, representou o defensor públicogeral Gério Patrocínio Soares na solenidade de
assinatura, pelo Governo de Minas, de acordo para
pagamento da dívida de R$ 6,7 bilhões relacionada
a repasses da verba da saúde para municípios e
instituições.
O acordo, firmado pelo governador Romeu Zema
e a Associação Mineira de Municípios (AMM), foi
intermediado pela Procuradoria-Geral de Justiça de

Governador Romeu Zema destaca a importância do diálogo e da
conciliação para solucionar os problemas de Minas – Foto: Marcelo
Sant’Anna/DPMG

DPMG participa da abertura de
seminário em defesa da saúde
O coordenador da Defensoria Especializada
de Saúde, defensor público Bruno Barcala Reis,
representou o defensor público-geral de Minas
Gerais, Gério Patrocínio Soares, na solenidade de
abertura do II Seminário Estadual do Ministério
Público em Defesa da Saúde.
A inciativa é uma realização da Escola Institucional
do MPMG, com o objetivo de subsidiar a atuação de
seus membros em prol do fortalecimento da atenção
primária à saúde e da melhoria dos indicadores de
mortalidade materna e infantil em Minas Gerais.

Minas Gerais, também signatária. Assinaram ainda o
termo o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG) e o Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde de Minas Gerais (Cosems/MG).
Os valores devidos são provenientes de repasses
para a saúde previstos no orçamento do Governo do
Estado entre 2009 e 2020, mas não haviam sido quitados.
O pagamento será realizado em 98 parcelas, sendo R$
400 milhões até dezembro de 2021, R$ 400 milhões no
primeiro semestre de 2022 e o residual em 96 parcelas
mensais e consecutivas (no valor de R$ 42 milhões cada)
a partir de outubro de 2022.
“Este acordo significa que os municípios serão
integralmente ressarcidos das dívidas que o Estado
contraiu nos últimos anos perante aos mesmos, não
fazendo as transferências devidas. Nosso governo tem
trabalhado no sentido de equilibrar as contas, e isso
só tem sido possível devido a todas as medidas de
austeridade que tomamos desde o dia que tomamos
posse”, disse o governador Romeu Zema durante a
cerimônia. “Estamos satisfeitos em mostrar que o
diálogo e a conciliação são caminhos melhores do que
o litígio”, afirmou.
Leia mais
Foto: Claudinei Souza/DPMG

O defensor público Bruno Barcala saudou os
participantes do seminário. A mesa foi composta,
ainda, pelo corregedor-geral do Ministério Público,
Luciano França da Silveira Júnior; pela ouvidora
do MPMG, Nádia Estela Ferreira Mateus; e pelo
coordenador do CAO-Saúde, Luciano Moreira de
Oliveira.
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MUNDO OFICIAL
Coordenadora local em Janaúba fala sobre direitos dos idosos em
Verdelândia
Na sexta-feira (22/10), a defensora pública Claudijane
dos Santos Gomes, coordenadora local da Defensoria
Pública de Minas Gerais (DPMG) em Janaúba, ministrou
palestra em evento voltado para idosos inseridos no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para Idosos do Município de Verdelândia.
Claudijane dos Santos abordou os direitos dos idosos
em geral, tratando especialmente daqueles assegurados
no Estatuto do Idoso, bem como os direitos sociais
inseridos na Constituição Federal.

O evento foi realizado no Parque de Eventos Nerval Leite Flávio

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria Pública faz vistoria em abrigo de BH onde estão recolhidos
venezuelanos da etnia Warao
A defensora pública Rachel Aparecida de Aguiar
Passos, em atuação na Defensoria Especializada em
Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais (DPDH),
da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), realizou
na segunda-feira (25/10) vistoria no Abrigo São Paulo, no
bairro Primeiro de Maio, Região Norte de Belo Horizonte.
A inspeção foi motivada por denúncias de abrigamento
irregular de 74 imigrantes venezuelanos da etnia Warao.
De acordo com Rachel Passos, apesar dos esforços da
coordenação do abrigo em manter condições de segurança
e salubridade no atendimento aos indígenas Warao,
verifica-se uma “verdadeira violação dos direitos” dessa
população. Dentre algumas irregularidades, a defensora
pública destaca a manutenção inadequada do grupo no
abrigo, que não é formatado para acolhimento de famílias.
“O Abrigo São Paulo não possui estrutura adequada
de hospedagem para famílias e principalmente para povos
tradicionais, em franco desrespeito à legislação, tendo em
vista a falta de política pública municipal de acolhimento
de migrantes. O grupo encontra-se amontoado em local
insalubre, separados apenas por uma tela de proteção dos
demais abrigados”, ressalta a defensora pública.
Rachel Passos informa que, frente às irregularidades
verificadas, a DPDH vai oficiar a Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) e a direção da instituição solicitando
informações documentais do abrigamento. Além disso,

será encaminhado ofício à Secretaria Social da PBH
pedindo, em caráter de urgência, o atendimento das
necessidades básicas da comunidade e, num prazo de 10
dias, a transferência dos migrantes para um local adequado.
“Caso a tentativa extrajudicial não tenha um resultado
positivo, a Defensoria de Direitos Humanos estuda a
possibilidade de uma ação judicial”, completa a defensora
pública.

Parte do grupo testou positivo para Covid-19, sendo que uma criança
morreu pelo coronavírus, no último dia 22

Leia mais
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AÇÕES EM DESTAQUE
Defensora pública debate sobre apoio a crianças e adolescentes de BH
em evento da Prefeitura
A defensora pública Eden Mattar, em atuação na
Defensoria Especializada dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes (DEDICA-Cível), representou a Defensoria
Pública de Minas Gerais (DPMG) no webinário “Descubra:
Novos caminhos da aprendizagem profissional no
acolhimento institucional”. O evento aconteceu na terçafeira (26/10).
O webinário foi realizado com o objetivo de apresentar
o Descubra, programa de incentivo à aprendizagem
profissional, suas propostas e caminhos para garantir o
acesso de jovens do Serviço de Acolhimento Institucional
de Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte.
Eden Mattar falou sobre a importância do programa,
o respeito às características pessoais de crianças e
adolescentes e a importância da parceria entre as
diversas instituições para a concretização dos direitos dos
adolescentes.
“Este é um importante projeto para os adolescentes
enquanto sujeitos de direitos, aos quais se dá voz ativa para
que possam construir seu futuro, com introdução a cursos

A defensora pública Eden Mattar durante sua apresentação – Foto:
Ascom/PBH

de capacitação e de profissionalização que atendam aos
seus desejos e sonhos”, afirmou a defensora pública.
O encontro contou com a participação dos adolescentes
Kesia, José Mário e Lucas, que dividiram com os participantes
suas histórias e experiências com o programa de apoio.
Leia mais

Defensoria Pública em Contagem obtém absolvição sumária de assistidos
reconhecidos por engano pela vítima
A Defensoria Pública do Júri da comarca de Contagem,
por meio dos defensores públicos Luiz Roberto Costa Russo
e Rodrigo Zouain da Silva, obteve a absolvição sumária de
dois assistidos acusados pelo delito de roubo conexo ao
delito de homicídio, mesmo a vítima tendo reconhecido os
acusados por fotografia na delegacia e em Juízo.
Na defesa, os defensores públicos argumentaram que
“os assistidos, ora acusados, ‘reconhecidos’ pela vítima,
estavam privados de liberdade na data do fato, logo,
evidente que o ‘reconhecimento’ realizado na Delegacia de
Polícia de forma atípica e sem observância do disposto no

Código de Processo Penal foi equivocado, demonstrando a
fragilidade e as consequências dos elementos informativos
colhidos na investigação na formação da convicção no
julgamento”.
Luiz Roberto Russo e Rodrigo Zouain evidenciaram
também a vulnerabilidade do reconhecimento pessoal,
mesmo em Juízo, e com a observância do disposto no
Código de Processo Penal em virtude de inúmeros fatores,
em especial decorrentes das falsas memórias, transferência
inconsciente, efeito compromisso e percepção precedente.
Leia mais

 NA MÍDIA
Bom Dia Minas
Defensoria Pública apura condições de
acolhimento de indígenas venezuelanos na
Capital
Acesse aqui

Portal R7
Menor fazia parte de grupo que está em
abrigo na capital mineira; Defensoria
Pública denuncia condições insalubres na
hospedagem
Acesse aqui
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensor público palestra em evento voltado para a discussão e
aprimoramento do método Apac em Minas Gerais
O defensor público Paulo César Azevedo de Almeida
foi um dos palestrantes do painel “A consolidação
e expansão política de APACs em Minas Gerais”. A
apresentação aconteceu na sexta-feira (22/10) durante
o “Encontro Anual de Magistrados de Execução Penal
que aplicam o método da Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados nas comarcas de Minas
Gerais”, realizado pelo Tribunal de justiça de Minas
Gerais (TJMG).
Além do defensor público, também participaram
do painel o secretário-adjunto de Estado de Justiça e
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Jeferson
Botelho Pereira, e o promotor de Justiça e assessor
Especial do Procurador Geral de Justiça, Hugo Barros
de Moura Lima. A mediação do painel ficou a cargo do
desembargador do TJMG, Franklin Higino.

Abertura
A solenidade abertura do encontro aconteceu na
quinta-feira (21/10), com a participação da defensora
pública e conselheira da Fraternidade Brasileira de
Assistência aos Condenados (Fbac ), Ana Paula Starling,
representando o defensor público-geral Gério Patrocínio
Soares.

A defensora pública Ana Paula Starling (1ª à direita) compôs a mesa
na abertura do evento

O defensor público Paulo César Azevedo durante o painel: “Nosso
trabalho não se reduz a monitorar a execução da pena, mas também
para que sejamos efetivos com a aplicação da lei de execução penal
no que tange a à ressocialização”- Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O defensor público ressaltou ainda que a condução
dos juízes que integram o sistema de Justiça e são
comprometidos com a efetividade da aplicação da pena
e não com um método meramente repressor do crime,
punitivo, é fundamental para que, não só o sistema
prisional mineiro se renove, como o Brasil todo compre
esta causa.
Leia mais
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AÇÕES EM DESTAQUE

Coordenadora do Nudem-BH faz atendimento em evento do APUBH
na Praça 7
A coordenadora da Defensoria Especializada
na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de
Violência (Nudem-BH), defensora pública Maria Cecília
Pinto e Oliveira, participou na sexta-feira (22/10) de
atividades promovidas pelo Sindicato dos Professores de
Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros
e Ouro Branco (APUBH).
Promovido em comemoração ao Dia do Professor, o
evento contou com tendas temáticas para conversar com
a população sobre a importância do professor, do servidor
público e do serviço público.
A defensora pública compôs a tenda Justiça e
Democracia, realizando atendimento e orientação
jurídica, distribuindo cartilhas do Nudem-BH e divulgando
o trabalho da Defensoria na defesa das mulheres em
situação de violência.

Defensora pública Maria Cecília Pinto e Oliveira atendeu na Tenda
Justiça e Democracia

Defensor público participa de lançamento de ‘Relatório sobre
Transmasculinidade no Brasil’
O defensor público de Minas Gerais, Paulo César
Azevedo, foi um dos participantes da live “A dor e a delícia
das transmaculinidades no Brasil: da invisibilidade às
demandas”. A apresentação aconteceu na manhã desta
quinta-feira (28/10).
O evento foi promovido pelo “Institute on Race,
Equality and Human Rights”, uma ONG parceira da ONU
e da Corte Interamericana na vigilância quanto a Direitos
Humanos ao redor do mundo. Na ocasião, foi feito o
lançamento do “Relatório sobre Transmasculinidade no
Brasil”.
Além do defensor público, participaram do encontro
o diretor executivo de Raça e Igualdade, Carlos Quesada;
o co-fundador e coordenador da Revista Estudos
Transviades, Bruno Pfeli; o repórter da Agencia Mural,
Caê Vasconcelos; o assessor do programa LGBTI de Raça e

Igualdade, Isaac Porto; o coordenador nacional da IBRAT
(Instituto Brasileiro de Transmasculinidades), Kaio Lemos;
e o coordenador de Políticas Públicas Étnico-Raciais do
IBRAT, Phelipe Caetano. A mediação do encontro ficou a
cargo da oficial do programa LGBTI de Raça e Igualdade,
Zuleika Rivera.
Leia mais

 NA MÍDIA
Portal Estado de Minas
Bebê de indígenas venezuelanos morre de
COVID-19 após ficar em abrigo de BH

Bom Dia Minas
Defensoria Pública arrecada donativos para
distribuir no Dia Mundial do Pobres

Acesse aqui

Acesse aqui
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensora pública debate medidas protetivas de urgência à mulher
em encontro virtual
A assessora Institucional da Defensoria-Geral, na
função de Coordenadora Estadual de Promoção e Defesa
dos Direitos das Mulheres, defensora pública Samantha
Vilarinho, foi palestrante do “Espaço de Formação – Rede
Outubro”.
O encontro virtual foi realizado nesta quarta-feira
(27/10) e promovido pela Rede de Enfrentamento à
Violência contra a Mulher de Minas Gerais.
No evento a defensora pública abordou a temática
“Medidas Protetivas de Urgência: procedimento, tipos e
atendimento à mulher em situação de violência”.
Samantha Vilarinho destacou conceitos relacionados
às medidas protetivas e evidenciou a respeito do direito
e garantia da mulher, com artigos e leis que protegem
mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ela
ressaltou também a atuação de órgãos e instituições em
casos de violência contra a mulher.
Durante o debate, a defensora falou ainda sobre os
pontos principais de apoio e atendimento à mulher em
situação de violência. Dentre eles, evitar preconceitos e

manter a atenção às questões emotivas da vítima durante
o atendimento.
A coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa
dos Direitos da Mulher em Situação de Violência (NudemBH), defensora pública Maria Cecília Pinto e Oliveira, foi a
mediadora do encontro.
Estiveram presentes também representantes e
integrantes da Rede de Enfrentamento à Mulher.

ESCOLA SUPERIOR

DPMG promove Fórum Intersetorial – Defensoria Pública e Rede
Socioassistencial
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), em
parceria com os Municípios de Igarapé e São Joaquim de
Bicas, promove o “Fórum Intersetorial – Defensoria Pública
e Rede Socioassistencial”. O evento acontece no dia 5/11
(sexta-feira), das 8 às 12 horas, e contará com dois painéis
temáticos.
O 1° painel – “O papel da Defensoria Pública junto à
Rede Socioassistencial na defesa de garantias de direitos”
– terá como palestrante a defensora pública Daniele
Bellettato Neslara, em atuação na Defensoria Especializada
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – Cível
(DEDICA-Cível).
Em seguida, “A competência da Defensoria Pública na
mediação de conflitos junto à Rede Socioassistencial” será
o tema do segundo painel, que contará com a participação
da defensora pública Janaynna Marrocos Macaúbas Tôrres,
em atuação na Defensoria da Infância e Juventude da
comarca de Igarapé.
O evento, que acontece de forma presencial no
Auditório do Centro de Educação Complementar de Igarapé,
é voltado para os profissionais da rede socioassistencial das
prefeituras de Igarapé e São Joaquim de Bicas.
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ESCOLA SUPERIOR

DPMG realiza evento virtual em
comemoração ao Dia Estadual da
Favela
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por
meio da Escola Superior (Esdep), realiza no próximo dia
4 de novembro (quinta-feira), a partir das 18 horas, o
encontro online em comemoração ao Dia Estadual da
Favela.
O evento, que será transmitido via YouTube, pelo canal
da DPMG (c/DefensoriaMineira), terá a apresentação da
defensora pública de Minas Gerais, Cleide Nepomuceno,
em atuação na Defensoria Especializada em Direitos
Humanos, Coletivos e Socioambientais.
Leia mais

Racismo foi tema de 7º encontro do minicurso “Sistema Prisional e
Grupo de Hipervulneráveis”
A defensora pública Lígia Oliveira, em atuação
na comarca de Pedro Leopoldo, foi palestrante do 7º
encontro do minicurso “Sistema Prisional e Grupo de
Hipervulneráveis”. O evento aconteceu na sexta-feira
(22/10).
Lígia Oliveira abordou o racismo no sistema
prisional, com reflexões a respeito da colocação
escassa de negros e negras no ambiente de justiça em
relação à quantidade de pessoas negras assistidas pela
Defensoria Pública.
Ao longo de sua apresentação, para falar a respeito
do racismo no sistema carcerário, Lígia Oliveira destacou
sobre a escravidão e seus reflexos na sociedade atual.
Ela também falou acerca da necessidade de se entender
as concepções do racismo – individualista, institucional
e estrutural – e as diferenças dos conceitos racismo,
preconceito racial e discriminação racial.
A defensora pública ressaltou a importância de
ações civis públicas e posições ativas que debatam o
combate ao racismo, além do destaque ao retrato da
abordagem policial, números da população carcerária
em relação a homens e mulheres negros e dados da
violência contra pessoa negra. Apontou ainda o papel
da Defensoria Pública em defesa a essa parcela da
população.

“O domínio de homens brancos em instituições
públicas e privadas decorre, em primeiro lugar, da
existência de regras e padrões que dificultem a
ascensão de negros no sistema”, reforçou durante a
apresentação.

Sistema Prisional e Grupo de Hipervulneráveis
O minicurso “Sistema Prisional e Grupo de
Hipervulneráveis”, promovido pela Defensoria Pública
de Minas Gerais (DPMG), por meio da Escola Superior
(Esdep), foi dividido em encontros temáticos, todas as
sextas-feiras, desde o dia 20 de agosto.
O curso debateu temas diversos como racismo,
grupo de mulheres, estrangeiros, entre outros.
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