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Defensoria Pública de Minas empossa 3ª turma de aprovados
no VIII Concurso para ingresso na carreira da Instituição
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Em sessão solene realizada na sexta-feira
(13/8), o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais deu posse a mais quatro defensoras e defensores públicos aprovados no
VIII Concurso de provas e títulos para ingresso na
carreira da Instituição. São eles Nayara Soares Guerra
Mozart, Victor Matthaus Moreira Silva Cunha, Mayara
Lima Rocha Macedo e Rodrigo Santos Valle.
Ao lado, novas defensoras e defensores públicos fazem o juramento
durante cerimônia realizada no auditório da Defensoria de Minas.
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Defensoras públicas falam sobre
o Agosto Lilás e os 15 anos da
Lei Maria da Penha
Defensoras públicas de Minas Gerais concederam entrevistas à imprensa sobre o combate à
violência contra a mulher, por ocasião do “Agosto
Lilás”, mês da campanha de conscientização contra a violência doméstica, e da celebração dos 15
anos da Lei Maria da Penha.
Rafaela Banchik ressaltou a importância da
data e debateu sobre as ações da Defensoria Pública de Minas Gerais em apoio às mulheres, sobretudo durante a pandemia, em que o aumento desse tipo de violência foi significativo. Já Ana
Flávia de Freitas destacou a importância da lei em
favor da mulher e enfatizou os avanços e desafios
à defesa das vítimas de violência.
Debate – A coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa do Direito da Mulher em Situação
de Violência (Nudem-BH), Maria Cecília Pinto e
Oliveira, participou de debate público sobre a Lei
Maria da Penha na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais. A defensora pública falou sobre a atuação
histórica da Defensoria de Minas, desde a década
de 80, na proteção das mulheres em situação de
violência doméstica.
LEIA MAIS NA PÁG. 6
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CONTINUAÇÃO DA CAPA
DPMG empossa 3ª turma de aprovados no VIII Concurso para ingresso na carreira da Instituição
Presidida pelo defensor público-geral de Minas Gerais
e presidente do Conselho Superior, Gério Patrocínio Soares, a solenidade de posse da terceira turma de aprovados no certame foi restrita, em função da pandemia de
Covid-19, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da
DPMG no YouTube (youtube.com/c/defensoriamineira).
Em seu pronunciamento, o defensor público-geral
Gério Patrocínio Soares deu as boas-vindas às novas defensoras e defensores públicos e ressaltou o papel deles
de levar o acesso a direitos aos cidadãos mineiros. “Temos
o desafio sempre presente de aperfeiçoar o atendimento
da nossa Instituição e buscar dar voz e vez aos vulneráveis
de todas as formas possíveis”, afirmou o DPG.
Os esforços empreendidos diariamente para que
a Defensoria seja melhor a cada dia, “sempre com os
olhos voltados para os assistidos da Instituição”, foram
lembrados pelo subdefensor público-geral, Nikolas Stefany Macedo Katopodis.
O corregedor-geral da DPMG, Galeno Gomes Siqueira, ressaltou a missão relevante dos novos defensores
de fazer a diferença na vida dos vulneráveis, observando
que, muitas vezes, a Defensoria Pública é a última trincheira do cidadão.
Os demais conselheiros – Gustavo Dayrell, Heitor
Baldez, Liliana Soares Martins Fonseca, Guilherme Rocha de Freitas (secretário do Conselho Superior) e Luiz
Roberto Costa Russo – enfatizaram a renovação da Instituição com o ingresso dos novos defensores públicos.

O diretor presidente da Associação das Defensoras
e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG),
defensor público Fernando Martelleto, observou que os
novos membros chegam em um momento em que a Instituição “passa pelo reconhecimento de suas missões”.

Nayara Soares
Guerra Mozart
destacou em
seu discurso a
relevância da
Defensoria na
concretização
dos direitos
humanos

Nayara Soares Guerra Mozart foi a oradora: “Temos
à nossa frente um novo desafio que, tenho certeza, será
alcançado dia após dia, porque mais que operadores do
Direito, somos hoje seres humanos diferentes, aprimorados pela nossa caminhada e muito mais capazes de
enxergar além das leis”.
Curso de Formação – Antes de começarem a atuar, os
novos defensores públicos participam, a partir do dia
16 de agosto, do Curso Oficial de Preparação à Carreira, ministrado pela Defensoria Pública, por meio de sua
Escola Superior (Esdep MG), cujo objetivo é capacitar e
dar mais qualidade aos serviços prestados à população.
Leia a matéria na íntegra

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Conselheiros e defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, durante cerimônia de posse no auditório na sede da DPMG

Subdefensor-geral, Nikolas Katopodis; corregedor-geral, Galeno Gomes Siqueira; e o diretor presidente da ADEP-MG, Fernando Martelleto
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AÇÕES EM DESTAQUE

CNJ lança edital para oitivas de atingidos por rompimento de
barragem em Mariana
Serão realizadas três audiências para manifestação de atingidos, especialistas, poder público e instituições
do Sistema de Justiça
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou, na
terça-feira (10/8), o Edital de Convocação das Audiências Públicas para oitiva de atingidos pelo rompimento
da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A atividade é um desdobramento do monitoramento feito pelo
Observatório Nacional sobre Questões Ambientais de
Alta Complexidade criado pelo CNJ, em parceria com o
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A cerimônia virtual foi conduzida pelo presidente do CNJ e do
Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux.
A iniciativa é uma realização do CNJ que envolve o
poder público e as instituições de justiça envolvidas nos
processos relacionados ao rompimento, como o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal e o Ministério
Público Federal e Estadual de Minas Gerais e do Espírito
Santo, o Tribunal de Justiça de MG, as Defensorias Públicas de Minas, do Espírito Santo e da União, além das Advocacias-Gerais do Estado de Minas Gerais e da União.
O objetivo das audiências públicas será ouvir as pessoas atingidas e os especialistas com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o rompimento e os danos

deles decorrentes, cujas informações subsidiarão o Observatório Nacional e as partes envolvidas no processo
de mediação, além de promover a devida transparência
nos limites legais sobre os atos realizados.
O edital prevê a realização de três audiências: nos
dias 10 de setembro, 6 de outubro e 1º de dezembro,
todas por meio da plataforma virtual Cisco Webex, com
transmissão pelo canal do CNJ no YouTube.
Barragem de Fundão – A barragem de Fundão, situada no
Complexo Industrial de Germano, no município de Mariana
(MG), rompeu no dia 5 de novembro de 2015, provocando
a vazão imediata de aproximadamente 40 milhões de metros
cúbicos de rejeitos de minério de ferro e sílica, entre outros
particulados. Outros 16 milhões de metros cúbicos continuaram escoando lentamente. O material liberado após o rompimento formou uma grande onda de rejeitos, atingindo a barragem de Santarém. Além do desastre ambiental, a tragédia
matou 19 pessoas.
Leia a matéria na íntegra e acesse o edital e
convocações das audiências

DPMG participa de reunião com a comunidade do Acampamento Pátria Livre
para tratar de reparação dos danos provocados pelo desastre de Brumadinho

No encontro a Instituição se colocou à disposição dos atingidos para auxiliar na elaboração de projetos de
reparação socioeconômica e ambiental previstos no acordo com a Vale
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) participou na quinta-feira (12/8) de reunião no Acampamento
Pátria Livre, localizado em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a presença do
defensor público Felipe Augusto Cardoso Soledade.
A reunião foi realizada para discutir as medidas de
reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem Mina do Feijão, em 2019, em Brumadinho, firmadas entre as instituições de Justiça, dentre elas a Defensoria Pública do Estado, Governo de Minas e a Vale S/A.
De acordo com o defensor público, a DPMG se coloca
à disposição dos atingidos para auxiliar na elaboração e
apresentação de projetos para a comunidade, conforme
o plano de reparação previsto no acordo com a Vale. “Na
condição de atingidos, a comunidade do Acampamento
Pátria Livre tem plenas condições de apresentar ideias
e projetos que atendam as demandas da população e

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O defensor público Felipe Soledade deu orientações sobre direitos aos
atingidos no Acampamento Pátria Livre

que possam colaborar com a melhoria de serviços como
saúde, educação, habitação e qualificação da agricultura
para a região”, ressaltou Felipe Soledade.
Leia a matéria na íntegra
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AÇÕES EM DESTAQUE

Governo de Minas, Instituições de Justiça, municípios atingidos e Vale
se reúnem para definir próximos passos dos projetos de reparação
Representantes dos compromitentes do Termo Judicial de Reparação – Governo de Minas, Ministério
Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal e
Defensoria Pública de Minas Gerais – e da compromissária – Vale S.A. – se reuniram na quarta-feira (11/8) com
prefeitos de 25 municípios atingidos pelo rompimento
das barragens em Brumadinho para definirem os próximos passos para execução dos projetos do programa de
Resposta Rápida, referentes ao Anexo I.3. A reunião foi
realizada de maneira online e com participação de mais
de 60 pessoas.
O termo de adesão, que foi enviado por ofício, formaliza a adesão dos municípios aos projetos para que
a Vale dê início aos trabalhos, bem como a atuação da
Auditoria Socioeconômica, que será realizada pela FGV.
Caso o município não faça adesão a algum projeto em específico, será necessário encaminhar justificativa técnica
para deliberação dos Compromitentes. De acordo com o
secretário-adjunto, a expectativa é que os primeiros equipamentos, inclusos no pacote de Resposta Rápida, sejam
entregues pela Vale no primeiro trimestre de 2022.
O Anexo I.3 contempla os projetos para reparação

socioeconômica em 25 municípios da Bacia do Paraopeba atingidos pelo rompimento das barragens da Vale.
Conta, basicamente, com projetos voltados à reparação
dos efeitos do rompimento e ao fortalecimento dos serviços públicos, que serão executados pela Vale. Parte
desses projetos será executada de forma mais célere,
trata-se do pacote de Resposta Rápida, que foi o tema
da reunião da quarta-feira. Os demais projetos que integram o chamado “Fluxo Ordinário” serão compostos por
iniciativas apresentadas pelo Poder Executivo estadual,
pelas prefeituras e pelas comunidades atingidas, que
vão passar por consulta popular para priorização.
O pacote de respostas rápidas de Brumadinho foi
discutido em reunião anterior. O município tem um conjunto de projetos específicos, previstos no Anexo I.4, que
conta com um montante de R$ 1,5 bilhão.
Detalhamento – Após a assinatura do Termo de Adesão
aos projetos do pacote de Resposta Rápida, a Vale concluirá o detalhamento e encaminhará para aprovação
dos compromitentes.

Leia a matéria na íntegra

INSTITUCIONAL
Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Defensor público-geral faz visita
institucional ao presidente do TRE-MG

Gabinete recebe visita institucional do
chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, fez na terça-feira (10/8) uma visita de
cortesia ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais (TER-MG), desembargador Marcos Lincoln
dos Santos. Na ocasião foram tratados assuntos institucionais. Também participou no encontro a chefe de Gabinete da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG),
defensora pública Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias.

O defensor público-geral Gério Patrocínio Soares recebeu na sexta-feira (13/8) a visita de cortesia do chefe da
Polícia Civil de Minas Gerais, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva. Também presentes, o subdefensor público-geral Nikolas Stefany Macedo Katopodis, a chefe de
Gabinete da DPMG, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias,
o assessor institucional Wilson Hallak Rocha e o coordenador da área Criminal Fernando Luis Camargos Araujo.
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AÇÕES EM DESTAQUE

DPMG desenvolve dinâmica com os servidores voltada para o
aprimoramento do atendimento ao público
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por
meio da Superintendência de Tecnologia da Informação
(STI), promoveu durante a semana uma dinâmica com os
servidores focada no aperfeiçoamento do atendimento
ao público. O evento aconteceu entre os dias 9 e 12 de
agosto. Participaram os servidores das seguintes áreas:
atendimento ao público presencial e remoto; triagem e
processos; e área da família, cível e criminal.
A iniciativa tem como objetivo aprimorar o fluxo, o
processo e o sistema de atendimento ao público dentro da DPMG. Para isso foram utilizadas as metodologias

Deep Dive (trabalha conceitos para desenvolvimento de
novos produtos, serviços e processos) e Design Thinking
(técnica de abordagem para solucionar problemas de
forma colaborativa).
O mediador do encontro, Antônio Lopes, diretor de
Desenvolvimento de Sistemas e Projetos (DDSP), explicou que o evento é um mergulho profundo em atendimento. “Por meio das metodologias somos capazes de
captar tudo o que acontece no atendimento e o que precisa para avançar. Conseguimos também compreender a
necessidade real que vai agregar valor para o atendente
e assistido, gerando um reflexo direto para os defensores públicos”, afirmou Antônio Lopes.
Durante a dinâmica, os servidores puderam relatar
os principais desejos, necessidades e problemas dentro
do atendimento. A partir das informações apresentadas,
buscaram compreendê-las e entender o que e como poderiam ser resolvidas, separando os problemas em sistêmico e não sistêmico, depois apontando o que é essencial, importante e supérfluo para o atendimento.
Leia a matéria na íntegra

PUBLICAÇÕES

DPMG lança cartilha sobre direitos do
idoso em instituições de acolhimento
A Defensoria Pública de Minas está lançando a cartilha “Instituição de Longa Permanência para Pessoas
Idosas (ILPI)”. Destinada ao público idoso em geral, familiares de pessoas idosas, dirigentes de ILPI’s e profissionais que trabalham nessas instituições, a cartilha busca
orientar a respeito dos direitos das pessoas idosas que
vivem nestes locais. O material foi elaborado pela Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com
Deficiência e pela 13ª Defensoria das Famílias, em parceria com o Setor Psicossocial, da DPMG, a partir das demandas dos atendimentos constantes que são prestados
tanto às instituições quanto a
idosas e idosos institucionalizados.
A cartilha está disponível,
em formato digital, imprimível,
no site da Defensoria Pública
de Minas Gerais.

Para acessá-la, clique aqui.

PUBLICAÇÕES

Disponível a 6ª edição do boletim
‘Drops dos Tribunais’, do Núcleo de
Atuação da DPMG em Brasília
O Núcleo de Atuação da Defensoria Pública de
Minas Gerais junto aos Tribunais Superiores lançou a 6ª edição deste ano do boletim informativo
“Drops dos Tribunais”. Teses e decisões envolvendo
a Lei de Drogas são os destaques desta edição do
informativo.
O “Drops dos Tribunais” é um informativo digital e periódico para divulgação de decisões dos
Tribunais Superiores e do
TJMG, pertinentes à atuação da DPMG, trazendo
também
informações
acerca do trabalho realizado, em Brasília, pelo
GAETS.
Clique aqui para ler
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15 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA
Defensora pública participa de debate na ALMG sobre avanços e desafios da lei
Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
completou 15 anos no dia 7 de agosto
A defensora pública Maria Cecília Pinto Oliveira, em
atuação na Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência (Nudem-BH), participou, na sexta-feira (6/8), do debate público
“15 anos da Lei Maria da Penha”. A iniciativa foi realizada
pela Comissão de Defesa das Mulheres da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Em sua apresentação, denominada “Trajetória e desafios da Defensoria Pública de Minas Gerais na defesa
dos direitos das mulheres”, Maria Cecília falou sobre a
atuação histórica da Defensoria Pública de Minas Gerais,
desde a década de 1980, na proteção das mulheres em
situação de violência doméstica. A defensora pública
lembrou que antes da Lei Maria da Penha essa atuação
era limitada a orientações e ações na área de Direito da
Família, que trata de questões como divórcio, guarda
dos filhos e pensões alimentícias.
Participaram também do debate, a especialista em
Administração Pública e Gestão de Pessoas, Madu Macedo, que falou da conscientização sobre a violência
contra as mulheres nas salas de aula; a coordenadora
de Políticas de Prevenção à Violência Doméstica da Comissão OAB Mulher, advogada Isabel Araújo Rodrigues,

Foto: Guilherme Dardanhan/ALMG

que destacou o aspecto híbrido da Lei Maria da Penha;
com a presença da deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da
Assembleia de Minas.
Ao longo da reunião, lideranças regionais da sociedade civil que atuam no enfrentamento da violência contra
as mulheres falaram sobre as características dos seus
municípios, os avanços e as dificuldades específicas.
Leia a matéria na íntegra

NA MÍDIA

Entrevistas à imprensa sobre o combate à violência contra a mulher
As defensoras públicas Ana Flávia de Freitas, em
atuação na Defensoria Pública Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência
(Nudem-BH), e Rafaela Banchik, em atuação na comarca de Teófilo Otoni, concederam entrevistas à imprensa, nos dias 5 e 6/8 respectivamente, sobre o combate
à violência contra a mulher.
Leia mais

PUBLICAÇÕES
Violência psicológica contra a mulher
O jornal O Tempo e o site de notícias Diário do Comércio veicularam, no dia 3/8, artigo de autoria da defensora pública de Minas Gerais Ana Cláudia Braga Areas
Pinheiro e da delegada de polícia e professora Ana Paula
Lamego Balbino. Com o título “Violência psicológica e
o X da questão”, o artigo traz considerações sobre a Lei
14.188/21, sancionada em 28 de julho deste ano.
Site Diário do Comércio
Jornal O Tempo
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensor público de Minas aborda educação em direitos da pessoa com
deficiência na 9ª Jornada de Capacitação da Enadep
O defensor público e coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da
Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), Luís Renato Arêas participou, na terça-feira
(10/8), da 9ª Jornada de Capacitação da Escola Nacional
das Defensoras e Defensores Públicos (Enadep).
O evento tem como temática a “Capacidade jurídica da
pessoa com deficiência e tomada de decisão apoiada”. Luís
Renato Arêas foi mediador da aula realizada no primeiro
dia de curso, que debateu a capacidade jurídica da pessoa
com deficiência à luz da Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI).
Leia a matéria na íntegra

ESCOLA SUPERIOR
DPMG inicia curso de formação em mediação escolar para profissionais da Educação
O projeto Mesc – Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar, desenvolvido pela Defensoria Pública
de Minas Gerais (DPMG), realiza o “Curso de Formação
para as Superintendências Regionais de Ensino e analistas do Órgão Central”, com abordagens sobre características e especificidades da mediação escolar.
No total, participarão 100 profissionais, divididos em
quatro turmas; a primeira começou na quinta-feira (12/8)
e termina no dia 26 de agosto. As apresentações são trans-

mitidas via Microsoft Teams, às terças e quintas-feiras, de
9 às 11 horas, se prolongarão até novembro. A defensora
pública e coordenadora do Mesc, Francis Coutinho, é a
palestrante do curso.
O curso é uma das metas do Termo de Cooperação
Técnica (TCT), firmado pela DPMG e a Secretaria Estadual de Educação (SEE/MG), voltado exclusivamente
para analistas da SES e das Superintendências Regionais de Ensino do Estado e de municípios participantes.

ESDEP INFORMA
Seplag promoverá o webinário “Retorno Gradual ao
Trabalho Presencial”
A Secretaria Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)
promove, no dia 17 de agosto, das 15 horas às 17h30, o webinário “Retorno Gradual ao Trabalho Presencial”. O evento
ocorrerá no canal do YouTube “Desempenho e Desenvolvimento Seplag-MG”. Será fornecida declaração de participação
para os servidores que assinarem a lista de presença no decorrer do evento.
Acesse aqui o webinário
Veja os palestrantes e temas

5° Congresso Brasileiro de Governança, Controle
Público e Gestão de Riscos nas Aquisições
A Escola Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais
(Esdep-MG) informa que a 5ª edição do Congresso Brasileiro
de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições será realizado nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2021.
O evento é promovido pelo Instituto Negócios Públicos e será
online, 100% ao vivo, com transmissão por meio da platafor-

ma Zoom. O objetivo do congresso é trazer aos agentes que
se encontram nas camadas diretivas e nas diferentes linhas
de defesa das organizações, incluindo os controles internos de
gestão, uma abordagem direta e prática de aspectos relevantes à sua atuação.
Saiba como se inscrever e
veja a programação completa do congresso.

Thomson Reuters promove evento sobre as novas
dinâmicas do mercado jurídico
No dia 15 de setembro, das 10 às 11 horas, a Thomson
Reuters promove evento online sobre “Conexão, Integração
e Colaboração: Novas Dinâmicas do Mercado Jurídico”. O encontro contará com a participação do advogado Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de
Janeiro, comentarista de tecnologia da Globonews, colunista
da Folha e da Revista Trip, professor das universidades de Columbia e UER e palestrante especialista em temas de tecnologia, inovação e futuro.
Veja aqui mais informações.
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ESCOLA SUPERIOR | CONVITES

DPMG e Esdep lançam minicurso virtual que terá sistema prisional e grupo
de hipervulneráveis como temas
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por
meio da sua Escola Superior (Esdep-MG), anuncia a
abertura do minicurso “Sistema Prisional e Grupo de
Hipervulneráveis”. Os encontros temáticos abordarão
temas diversos, como pautas LGBTQIA+, racismo, povos
indígenas, entre outros e serão realizados todas as sextas-feiras, às 15 horas, com primeira edição no dia 27 de
agosto. O encerramento será no dia 8 de outubro.
Será aberto ao público geral e transmitido via Microsoft Teams. Não é necessário fazer inscrições.
No próximo dia 20 de agosto haverá um evento virtual
de abertura, com a participação dos seis palestrantes do
minicurso: os defensores públicos de Minas Gerais, Alessa Pagan Veiga, Paulo César Azevedo de Almeida, Lígia
Olimpio de Oliveira Rodrigues, Rodrigo Murad do Prado,
Liliana Soares Martins Fonseca e o defensor público no
Estado do Pará, Johny Fernandes Giffoni.
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