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SEMANA DA DEFENSORIA PÚBLICA
Palestra com o ministro Sebastião Reis abre a Semana da Defensoria Pública

Série especial de lives, painéis eletrônicos com mensagens, além de iluminação verde em prédios históricos na
Capital e interior integraram homenagens à Instituição. Data foi notícia nos veículos de imprensa de Minas

Live com padre Fábio de Melo
marca o dia 19 de maio
A Defensoria de Minas realizou na noite da quarta-feira (19/5), “Dia Nacional da Defensoria Pública”,
a live “Motivação e Superação em Tempos Difíceis”,
com o padre Fábio de Melo. O convidado especial
abordou, entre outros temas, a resiliência, a necessidade de autoconhecimento e o papel de transformador social das defensoras e defensores públicos.
A live com o padre Fábio de Melo encontra-se disponível nos canais da Defensoria Pública no Instagram
(@defensoriamineira) e no Youtube (www.youtube.
com/c/defensoriamineira).
“A participação especial do padre Fábio de Melo é
uma homenagem a todos da classe. Nos traz palavras
de esperança e fé para superar as dificuldades do dia a
dia, dá forças para enfrentarmos as dificuldades e continuarmos a trabalhar em prol da parcela carente da
sociedade”, pontuou o defensor-geral.
Leia a matéria na íntegra
Na abertura, o
defensor públicogeral Gério Patrocínio
Soares parabenizou
as defensoras e
defensores públicos
pela data, lembrando
ser um dia de orgulho
para todos aqueles
que trabalham em
prol do cidadão
hipossuficiente.
Padre Fábio de Melo:
“Toda comemoração
é uma oportunidade
para rever aquilo que
está sendo feito e o
que ainda precisa ser
avaliado, construído.
Uma honra participar
de um momento tão
significativo para
uma categoria que é
fundamental para a
Justiça brasileira”.

MAIS SOBRE A DIA 19 NA PAG. 3

Palestra online de estreia da série ‘Expresso
e-Defensoria’ promove debates na ótica das
transformações digitais
MAIS SOBRE A SEMANA DA DEFENSORIA, PÁGINAS 2 a 5

AINDA NESTA EDIÇÃO
> Ações em destaque
> Na mídia
> Mundo oficial
> Escola Superior
> Procedimentos e comunicados internos

PÁGINAS 6, 7 e 8
PÁGINAS 3, 4 , 6 e 7
PÁGINAS 8 e 9
PÁGINA 9
PÁGINAS 1O e 11

NOTÍCIAS DA DPMG • Boletim Informativo da DPG • Ano VII • N. 148 • 15 a 21 de maio de 2O21 • Pág. 2

SEMANA DA DEFENSORIA PÚBLICA
Palestra com o ministro Sebastião Reis, do STJ, abre as comemorações da
Semana da Defensoria Pública em Minas
Abrindo as comemorações da Semana da Defensoria
Pública, a Defensoria de Minas Gerais (DPMG), por meio
de sua Escola Superior (Esdep), realizou na segunda-feira (17/5) a live “As repercussões do pacote anticrime”,
com os defensores públicos mineiros Flávio Aurélio Wandeck Filho e Alessa Pagan Veiga, tendo como convidado especial o ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Sebastião Reis.
Na abertura, o defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares, apresentou a programação oficial da semana. Ele agradeceu a participação do ministro Sebastião
Reis na palestra de abertura e ressaltou a importância do
debate para se buscar melhores formas de se trabalhar
pelos direitos dos assistidos.
Iniciando sua apresentação, o ministro Sebastião
Reis parabenizou a Defensoria Pública pelo trabalho junto aos Tribunais Superiores. “É impressionante o trabalho realizado junto à Justiça, de forma geral. A Instituição desempenha papel na defesa da população carente.
Grandes decisões de repercussão, que fixam novas testes, foram todas proferidas em ações patrocinadas pelas
Defensorias Públicas estaduais”, enfatizou o ministro.
Sobre o tema, Sebastião Reis começou trazendo
um panorama do contexto em que a lei foi aprovada.
“O debate que antecedeu a aprovação, ao meu ver, foi

Os defensores públicos Flávio Wandeck e Alessa Pagan (à direita)
destacaram a relevância de se debater o Pacote Anticrime – Lei nº
13.964/2019 – e as repercussões no STF. “Foi, sem dúvida, uma das
maiores alterações legislativas nas áreas Criminal, Processual Penal,
Execução Penal e, obviamente, já repercute nos Tribunais Superiores”,
disse Flávio Wandeck.

prejudicado pelo momento antagônico pelo qual o país
atravessava, sem um meio termo de aceitar de um lado
e criticar do outro”, disse.
A palestra do ministro do STJ, Sebastião Reis encontra-se disponível no canal da Defensoria Pública.
Para assistir, clique aqui.
Leia a matéria na íntegra

Comunicação pacificadora é tema da 2ª live da programação
“Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho”. O pensamento do líder pacifista indiano Mahatma
Gandhi, citado pelo juiz de Direito do TJMG, Haroldo Dutra Dias, ilustra bem a palestra “Comunicação Não Vio-

Ao abrir o evento e apresentar o palestrante, a defensora pública
Francis Coutinho, coordenadora do Projeto Mediação de Conflitos no
Ambiente Escolar (Mesc) “Paz em Ação”, salientou a importância do
tema, que “é caro à Defensoria Pública e à Justiça”.

lenta”, proferida pelo magistrado na terça (18/5), durante as atividades promovidas pela Defensoria mineira em
celebração à Semana da Defensoria Pública.
Haroldo Dutra Dias falou sobre comunicação pacificadora. Destacou que a violência é um mal, uma erva daninha que pode acometer qualquer pessoa. Segundo ele,
a violência é a primeira ferramenta que dispomos ao ter
um problema e, apesar de seu uso ter impacto e gerar a
impressão de solucionar o conflito, na maioria das vezes
agrava o problema a médio e a longo prazo, e pode deixar
efeitos devastadores. Conversando com o público que o
assistia, Haroldo Dutra falou ainda sobre alguns princípios
básicos que devem ser buscados para uma comunicação
voltada para a pacificação e a solução de conflitos.
A palestra está disponível no canal da Defensoria Pública no YouTube. Para assistir, clique aqui.
Clique aqui para ler a matéria na íntegra
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SEMANA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Amor, emoção e resiliência marcam a palestra na manhã do dia 19 de maio
A trajetória de vida da jornalista Larissa Carvalho, palestrante da live promovida pela DPMG na quarta-feira
(19/5), na programação da Semana da Defensoria, cruzou com a atuação da Defensoria mineira há cinco anos.
Ao contar sua história e falar sobre maternidade, superações de frustrações e organização da rotina familiar,

Larissa enfatizou a importância da resiliência, da coragem e do amor. Foi por meio da Instituição que Larissa
conseguiu na Justiça o direito de ter o fornecimento pelo
Estado da alimentação especial de alto custo, imprescindível para a sobrevivência de seu filho Theo, que nasceu
com uma doença genética rara.
O subdefensor
público-geral
Nikolas Katopodis
abriu a live,
parabenizando
as defensoras e
defensores
públicos, servidoras e servidores,
estagiárias e
estagiários da
DPMG e ressaltou
a atualidade do
tema da palestra

Dia da Defensoria Pública é destaque na imprensa e nas ruas de Minas
Em entrevista ao programa Plantão da Cidade, na
Rádio Itatiaia, o defensor público-geral Gério Patrocínio
Soares falou sobre os atuais desafios da Instituição em
levar o atendimento aos mineiros necessitados.
Clique aqui para ouvir.

O telejornal Bom Dia Minas, da TV Globo, trouxe a
programação comemorativa e a homenagem realizada
em prédios públicos de Belo Horizonte, que foram iluminados em verde.
Assista aqui.

O MG Inter TV, em Governador Valadares, destacou
a data em reportagem sobre os principais serviços prestados pela DPMG na comarca. Em entrevista, o defensor
público Gilvan Machado falou sobre a o trabalho da Instituição em atender em todas as instâncias judicias, promovendo o exercício da democracia igualitária para todos.
Assista a entrevista aqui.

A Defensoria Pública também foi destaque no portal
Cidade Conecta.
Acesse aqui.

O programa Jornal da Educadora, da Rádio Educadora, de Coronel Fabriciano, entrevistou a defensora pública Isabela Nogueira Lopes, que apresentou o trabalho
desenvolvido pela Defensoria Pública em Ipatinga, Santana do Livramento e Ipaba.
Ouça aqui.
continua >>
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SEMANA DA DEFENSORIA PÚBLICA
Outros destaques
A data mereceu destaque ainda nos portais do
Conselho Nacional de Justiça, Condege, Anadep,
TV Vale do Aço, Carta de Notícias, entre outras publicações. A celebração da data teve também a participação
de importantes parceiros, como a empresa PAD, Banco
do Brasil, Minas Arena, Torre Altavila e BHTrans, que homenagearam a Defensoria Pública de Minas Gerais com
iluminação verde (cor da Instituição) em prédios históricos e turísticos de Belo Horizonte e interior, além de
veiculação de mensagens nos terminais bancários do BB
de todo o país e em painéis eletrônicos em pontos estratégicos da capital.
Veja fotos com a iluminação verde e de paineis

MUNDO OFICIAL

Senado celebra o Dia da Defensoria Pública em sessão especial
Solenidade foi realizada na segunda-feira (17/5) de forma remota, com transmissão ao vivo pela
TV Senado e no Canal do Senado Federal no Youtube.
O subdefensor público-geral do Estado, Nikolas
Katopodis, representou a Defensoria Pública de Minas
Gerais (DPMG) na sessão solene promovida pelo Senado Federal em homenagem às defensoras e defensores públicos e ao Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio.
A homenagem foi solicitada pelo senador Fabiano
Contarato. Durante sua formação em Direito, o parlamentar foi estagiário na Defensoria Pública.
Clique aqui para assistir.

NOTÍCIAS DA DPMG • Boletim Informativo da DPG • Ano VII • N. 148 • 15 a 21 de maio de 2O21 • Pág. 5

SEMANA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Live aborda ‘Direito sistêmico e constelações familiares’
“Direito sistêmico e as constelações familiares na Defensoria Pública” foi o tema da live promovida, na quinta-feira (20/5) na programação da Semana da Defensoria.
O assunto foi abordado pelo juiz de Direito do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, Sami Storch. O magistrado
é pioneiro na utilização da abordagem sistêmico-fenomenológica das constelações familiares para promover conciliações e a resolução de conflitos na Justiça.
A abertura foi feita pela ex-subdefensora pública-geral de Minas Gerais e coordenadora da Câmara de Estudos de Métodos Adequados de Solução de Conflitos e
Atuação Extrajudicial da DPMG, defensora pública Luciana Leão Lara Luce, que ressaltou que uma das funções
da Defensoria Pública é promover a pacificação e a solução extrajudicial de conflitos e ponderou que a cultura
adversarial não é suficiente para garantir a paz.
Sami Storch falou sobre a aplicação de constelações
familiares sistêmicas no Direito, que geram bons resulta-

dos na facilitação das conciliações e na busca de soluções
que tragam paz aos envolvidos nos conflitos. E também
sobre a relação da Defensoria Pública com os excluídos,
destacando o papel da Instituição em dar voz e empoderar essas pessoas. O magistrado conduziu o público em
um exercício prático de vivência da constelação.
Leia a matéria na íntegra

A live está disponível no canal da Defensoria Pública.
Para assistir, clique aqui.

Palestra sobre ‘desafios para a era digital’ encerra a programação
O lançamento do projeto “Expresso e-Defensoria”,
na sexta-feira (21/5), fechou a programação especial da
Semana da Defensoria Pública. Trata-se de uma série
com episódios mensais, promovidos pela Defensoria Pública de Minas Gerais, com o objetivo de debater temas
do mundo contemporâneo relacionados com a atuação
da Instituição sob a ótica das transformações digitais.
No primeiro episódio, com o tema “Desafios para a
Defensoria Pública na era digital”, o professor da Universidade Federal da Bahia, André Lemos, falou sobre cibercultura, a mistura do físico com o digital, a dinâmica
da sociedade e a mudança de comportamento imposta
pelos avanços da cultura digital.
A abertura do programa foi feita pelo defensor público Roger Vieira Feichas, idealizador do projeto. De acordo com ele, a websérie propõe lidar de temas contemporâneos fazendo a releitura dos aspectos legais.

Em sua palestra, o professor André Lemos fez uma
retrospectiva do surgimento e construção da cultura
digital, desde os anos 80. “Hoje estamos em um outro
momento, com desafios importantes a serem vencidos”,
afirmou. André Lemos falou sobre o atual panorama da
cibercultura, onde se vê um domínio do rastreamento
da vida para diversos fins, a necessidade de mecanismos
de polarização da informação e abordou a curadoria dos
algoritmos definindo o destino daquilo que é postado ou
lido nas redes sociais.
Para a live “Expresso e-Defensoria”, clique aqui.
Leia a matéria na íntegra

Os outros episódios estão programados para acontecerem nas últimas sextas-feiras de cada mês e vão tratar
das provas digitais e das novas formas de comunicação
no Direito, Legal Design e Visual Law.
“Expresso e-Defensoria” – Esta transformação digital
não vem para substituir e sim, para acoplar. Por isso, o
nome Expresso, que remete à ideia de um trem que vai
passando, com os vagões acoplados, parando nas estações para embarque e desembarque, agregando conhecimento, inovação e transformação. São passageiros
do trem – defensoras e defensores públicos, servidores,
estagiários e colaboradores da DPMG, assistidos e cidadãos mineiros. O prefixo e- refere-se à dinâmicas e atividades em meios digitais.
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensoria Pública de Minas Gerais atua no combate ao racismo. Questão
é tema da campanha anual da Anadep
“Não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados”.
A frase, que nos põe para pensar e mostra a profundidade e amplidão da prática do racismo no Brasil,
é da educadora e líder religiosa Makota Valdina, uma
das principais ativistas contra o racismo e a intolerância religiosa no país.
O pensamento reflexivo de Makota Valdina consta no preâmbulo da ação civil pública que a defensora pública de Minas Gerais, Ana Cláudia da Silva
Alexandre Storch, propôs em favor da Comunidade
Quilombola de Manzo Ngunzo Kaiango, vítima de
discriminação e violação dos seus direitos (ACP nº
5132618-50.2016.8.13.0024).
Ana Cláudia Storch, que atua na Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais (DPDH), explica que o racismo está presente
em muitas situações de recusa de acesso a direitos, e
que a Especializada atua a favor de povos e comunidades tradicionais. “Toda defesa por direitos de equidade racial e respeito pelos ritos e modos de criar fazer e
viver destes povos – indígenas, quilombolas, ciganos,
ribeirinhos, dentre outros, é também uma luta contra
o racismo”, observa a defensora.
A ação civil pública foi proposta em 2016, em face
do Município de Belo Horizonte, e requer a reparação
dos danos causados por uma obra realizada sem autorização e participação da Comunidade Quilombola de
Manzo Ngunzo Kaiango no seu território tradicional.
Foto: Arquivo Makota Cássia

Campanha nacional da Anadep: “Racismo se combate em todo
lugar: Defensoras e Defensores Públicos pela equidade racial”.
A iniciativa visa fomentar a necessidade de equidade étnico-racial
no acesso a direitos e às políticas públicas de pessoas indígenas,
negras, quilombolas e povos tradicionais, para provocar a sociedade, o Estado e a imprensa para que o antirracismo seja uma luta
de todas e de todos

A obra causou prejuízos de ordem material e ao patrimônio imaterial da comunidade quilombola, com destruição dos seus rituais e espaços sagrados. Além disso,
a comunidade foi retirada durante dez meses do seu
território e encaminhada a abrigo municipal, “sem respeito e resguardo à sua identidade e especificidades,
sendo submetida a constrangimento moral nas suas
relações sociais e afetivas”, conforme a ACP. A ação civil
pública aguarda julgamento em primeira instância.
A matéria aborda, ainda o racismo institucional
como consequência do racismo estrutural ou, também chamado, racismo estruturado. Além disso,
aborda a política institucional adotada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio da Deliberação
154/2020 do seu Conselho Superior, que criou a Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-racial, Gênero
e Diversidade Sexual. E ainda, o depoimento de defensores públicos e as ações da DPMG no sentido de
afirmar a equidade racial como política institucional.
Leia a matéria na íntegra.
Veja a live de lançamento da campanha.

NA MÍDIA
Defensoria Pública de Minas Gerais atua no
combate ao racismo
Matriarca do Quilombo Manzo, Efigênia Maria, conhecida como
Mam’etu Muiande, e bisnetos

Portal CNJ, 20/maio
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AÇÕES EM DESTAQUE

Único Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade de
Minas Gerais não será mais desativado
Defensoria Pública atua em prol da manutenção da unidade prisional para preservar os direitos das mães
e das crianças
O Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, atualmente única unidade prisional destinada à recepção de grávidas e lactantes em Minas Gerais,
não será mais desativado.
A decisão foi informada pelo secretário de Estado de
Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, que assumiu
o cargo em fevereiro deste ano, durante reunião realizada

em 12 de maio com defensoras e defensores públicos que
atuam nas áreas criminal, urgência criminal e execução
penal da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).
A Defensoria Pública de Minas teve importante participação para garantir a manutenção dos direitos das
gestantes e puérperas (que deram à luz há pouco tempo), lactantes em privação de liberdade e das crianças
recém-nascidas.
Leia a matéria na íntegra



NA MÍDIA

REASSENTAMENTO IMEADIATO
Defensoria Pública cobra reassentamento de
famílias desapropriadas para obras contra
enchentes na Tereza Cristina

CENTRO DE REFERÊNCIA À GESTANTE
PRIVADA DE LIBERDADE
Minas desiste de desativar único presídio que
recebe gestantes
Após negociação com a Defensoria Pública,
governo estadual desistiu de realocar detentas para
unidade em Belo Horizonte
Portal R7

BARBACENA

Rádio Itatiaia

Após cobrança da Defensoria Pública, Prefeitura
de Barbacena inicia distribuição de 'kit hortifruti'
para alunos da rede municipal
G1 Zona da Mata, 21/05/2021

Defensoria de Minas participa de reunião para debater o retorno às
aulas presenciais em BH
A coordenadora regional de Família e Sucessões da
Capital da Defensoria Pública de Minas Gerais, defensora
pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira, participou de
reunião no Ministério Público para debater o retorno às
aulas presenciais em Belo Horizonte.
O encontro aconteceu na terça-feira (18/5) no gabinete do procurador-geral do Estado, Jarbas Soares Dias,
com a presença de representantes de grupos de mães de
crianças e adolescentes em idade escolar e do promotor
Marcos Anjo, da 25ª Promotoria de Justiça da Defesa.
O retorno das aulas presenciais, em Belo Horizonte,
tem sido o grande pleito das famílias. O grupo de mães
procurou os órgãos para solicitar apoio a fim de que a
Prefeitura acelere a volta às aulas presenciais, independentemente de serem particulares ou públicas.

A expectativa é de que o protocolo epidemiológico
referente ao retorno às aulas seja apresentado em breve, tanto pelo governo municipal quanto pelo governo
do Estado, evitando assim a judicialização da causa.
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensor público fala sobre direitos das pessoas com deficiência em live
Na quarta-feira (19/5), o Centro de Referência e
Apoio à Educação Inclusiva (CRAEI) promoveu a live “O
direito da pessoa com deficiência”, com a participação
do defensor público Luis Renato Braga Arêas Pinheiro,
da Defensoria de Tóxicos e Organização Criminosa da
DPMG e coordenador adjunto da Comissão Especial dos

Direitos das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep).
Também participou a psicóloga e doutora em Educação,
Fabíola Fernanda do Patrocínio.
Durante o evento, o defensor público Luis Renato
abordou os direitos das pessoas com deficiência. Fabíola
Fernanda falou sobre a vida dessa parcela da população,
seus desafios e maternidade.
A live está disponível no canal do CRAEI no YouTube.
Clique aqui para assistir.

A iniciativa integrou as atividades do Projeto “Inclusão
Verde Mundo – Rede em Proteção”, idealizado pela Defensoria Pública mineira. Por meio do projeto, a DPMG pretende agregar e dar suporte, por meio da atuação extrajudicial,
às diversas instituições representativas, aos assistidos com
deficiência e suas famílias para a efetivação dos direitos.

MUNDO OFICIAL
Defensor público-geral faz visita
institucional a deputado estadual Zé Reis
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério
Patrocínio Soares, acompanhado do subdefensor-geral
Nikolas Katopodis, fez na quinta-feira (20/5) uma visita
de cortesia ao deputado estadual Zé Reis, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais. No encontro, que aconteceu
no gabinete do parlamentar, foram tratados assuntos
institucionais e pautas importantes para a Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais.

Defensoria Pública participa da inauguração do novo Fórum de Araguari
O coordenador Local da Unidade da Defensoria Pública em Araguari, Jefferson Guimarães Soares, e o coordenador da Regional Triângulo II, Evaldo Gonçalves da Cunha,
representaram a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
na cerimônia de inauguração do novo Fórum da comarca de
Araguari, município do Triângulo Mineiro.
A solenidade aconteceu na sexta-feira (14/5), com a
presença do presidente do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes.
O novo Fórum possui seis andares, salas para magistrados da comarca e abriga o Tribunal do Júri, salas para administração, arquivo, Cejusc, salas para o Ministério Público,
Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria Pública, além
de possuir total acessibilidade para pessoas com deficiência.
Com informações do TJMG

Foto: Mirna de Moura/TJMG
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MUNDO OFICIAL

Defensoras públicas e defensor público recebem homenagem em Sete Lagoas
As defensoras públicas Camila Cortes Rezende Silveira Dantas e Juliana Teichmann e o defensor púbico
Daniel Teixeira Dantas foram homenageados pela Polícia
Militar de Sete Lagoas, sob o comando do tenente coronel Luiz Faustino Marinho Júnior.
A reunião e homenagem aconteceram no Batalhão
do 25º Comando da Polícia Militar de Sete Lagoas, na
quarta-feira (19/5), data em que se comemora o Dia
Nacional da Defensoria Pública. Durante o encontro,
os defensores públicos que atuam nas áreas criminal e
execução penal em Sete Lagoas foram apresentados à
Gerência de Inteligência da Polícia Militar.

ESCOLA SUPERIOR
Coordenadora do Mesc falará sobre ‘Comunicação não violenta no
trabalho’ em live da Esdep
A defensora pública Francis Coutinho, que coordena 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), vai ministrar palestra sobre “Comunicação não violenta no ambiente de trabalho”.
Promovida por meio da Escola Superior da Defensoria Pública (Esdep-MG), a live será na quarta-feira (25/5),
de 9 às 11 horas. O evento será transmitido ao vivo pelo
canal da DPMG no YouTube (www.youtube.com/c/defensoriamineira).
A iniciativa é parte integrante do trabalho colaborativo entre a Defensoria Pública de Minas e a SEE/MG, com
o Projeto Mesc e sua execução junto às Superintendências Regionais de Ensino e escolas.
Será disponibilizado um link para certificado para os
participantes.
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