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DPMG realiza reunião com a Vale e a AVABRUM para analisar aspectos
relacionados à compensação por danos morais
O coordenador do Núcleo Estratégico da Defensoria
Pública de Proteção aos Vulneráveis em Situações de
Crise, defensor púbico Antônio Lopes de Carvalho Filho,
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

se reuniu com representantes da empresa Vale S/A e da
Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos de Brumadinho, AVABRUM.
O encontro aconteceu na sexta-feira (10/9), na sede
da Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para analisar aspectos do Termo de Compromisso, viabilizado pela DPMG, em 2019, no que se referem ao dano
moral por perda de familiar e abalo à saúde mental.
De acordo com o defensor público, após as explicações sobre o Termo de Compromisso, foi possível perceber a conscientização dos participantes de que em
situações especiais, com causas distintas pode haver
a cumulação entre dano moral por perda de familiar e
abalo à saúde mental.

Audiência pública do CNJ sobre a barragem de Fundão, em Mariana,
tem participação da Defensoria Pública de Minas

PÁGINA 5

Defensor público-geral de Minas Gerais participa de reunião com chefes
dos Poderes e instituições autônomas do Estado
A situação do pagamento da dívida do Estado com a União foi a pauta da reunião

DPMG e Judiciário Exponencial promovem
‘Innovation Today’ na sexta-feira (24/9)
Aberto ao público e gratuito, o evento aborda tecnologia
e inovação no Sistema de Justiça. Especialistas da área
e operadores do Direito dividem painéis, palestras e
oficina
Na sexta-feira (24/9), a Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais (DPMG), por meio de sua Escola Superior, e o Judiciário Exponencial realizarão o “Innovation
Today”, evento que tem o objetivo de capacitar e debater a aplicação da inovação e da tecnologia no Sistema
de Justiça, com ênfase na Defensoria Pública.
A transmissão online ocorrerá no YouTube e terá início às 9 horas. Os interessados em participar podem fazer a inscrição de forma gratuita. As instruções de acesso
serão fornecidas próximo ao início do evento.
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INSTITUCIONAL

Defensor público-geral de Minas Gerais participa de reunião com
chefes dos Poderes e instituições autônomas do Estado
Foto: Riva Moreira/TJMG

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio
Soares, participou, na segunda-feira (13/9), de reunião
com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e os
demais chefes dos Poderes do Estado e instituições autônomas. O encontro aconteceu no Palácio da Liberdade,
com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Agostinho Patrus; do presidente
do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes; do
presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro
Mauri Torres; do procurador-geral de Justiça de Minas,
Jarbas Soares Júnior; do secretário de Estado de Governo,
Igor Eto; e do advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa.
A situação do pagamento da dívida do Estado com a
União foi a pauta da reunião.

Defensor público-geral de Minas recebe diretor-presidente da MGS
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério
Patrocínio Soares, recebeu na quinta-feira (9/9) a visita institucional do diretor-presidente da Minas Gerais
Administração e Serviços S.A. (MGS), Marcelo Magalhães Rosa Isoni. O encontro foi realizado no gabinete
da Defensoria-Geral com a presença do subdefensor
público-geral, Nikolas Stefany Macedo Katopodis; e da
assessora de Planejamento e Infraestrutura, defensora
pública Giza Magalhães Gaudereto.
Pela MGS também participaram a gerente de negócios,
Patrícia de Lima Machado; a diretora de Recursos Humanos, Lucianna Feres Bichara Peixoto Gomes; e o diretor de
Operações e Serviços, Michel Lopes França Chaves.

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Na ocasião, foram tratados assuntos institucionais
de interesse da Defensoria Pública de Minas.

Defensoria Pública de Minas e TCEMG debatem Lei Geral de Proteção de Dados
O assessor de Planejamento e Infraestrutura da Defensoria Pública de Minas Gerais, defensor público Rafael
Foto: Hernando Garcia/TCEMG

de Freitas Cunha Lins, se reuniu com a encarregada de
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no Tribunal de
Contas mineiro (TCEMG), Rafaela Alvarenga. O encontro
aconteceu no início de setembro, na sede do TCEMG e
teve por objetivo conhecer a aplicação da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) no Tribunal de Contas, buscando conhecimentos e experiências para aplicação na
Defensoria Pública. A Corte de Contas mineira é reconhecida estadual e nacionalmente por estar avançada na
garantia e proteção dos dados pessoais nos trabalhados
desenvolvidos e executados na Casa.
A reunião contou com a participação do diretor de
Compras e Contratos da DPMG, Henrique Castro Boaventura, e da assessora jurídica Priscila Newley Kopke.
Com informações do TCEMG
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INSTITUCIONAL

DPMG integra gabinete para monitorar movimentações no 7 de setembro
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) foi umas
das instituições que integrou o gabinete de crise, formado
por forças de segurança e instituições de controle externo,
para acompanhar as manifestações no dia 7 de setembro.
Durante todo o dia, o assessor Institucional Wilson Hallak
Rocha acompanhou diretamente do gabinete, instalado
no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na

Cidade Administrativa, as manifestações no estado.
Além disso, defensores públicos em atuação na Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e
Socioambientais (DPDH), permaneceram de plantão para
fins de orientação e eventuais providências relacionadas
ao exercício dos direitos de reunião e de livre manifestação do pensamento.

O gabinete integrado
monitorou as
movimentações
do feriado em Belo
Horizonte e em cerca
de 150 municípios,
sob a coordenação
da Polícia Militar

MUNDO OFICIAL

Defensoria Pública participa da abertura das atividades da Semana do MPMG
Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Defensor público-geral
Gério Patrocínio Soares
(no alto, 2a. posição no
dispositivo de autoridades, à esquerda).
A chefe de gabinete da
DPMG, Raquel Gomes
de Sousa da Costa Dias,
também participou da
solenidade

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, participou da cerimônia de abertura da
Semana do Ministério Público.
A solenidade aconteceu na segunda-feira (13/9), na
sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte. As comemorações celebram o Dia do Ministério Público (11 de setembro).
O procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior,
abriu a solenidade, que contou com descerramento de
placa em homenagem à Assembleia Legislativa. O presidente da ALMG, Agostinho Patrus, foi o orador oficial
Também participaram da cerimônia, o presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes; o secretário de Estado de
Governo, Igor Eto Mascarenhas; além de deputados estaduais e outras autoridades.
A Semana do MPMG 2021 discutiu as relações entre
as inovações tecnológicas, os desafios éticos e a necessidade de defesa da dignidade humana e dos direitos fundamentais, para a construção de uma sociedade menos
injusta e mais humana.
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MUNDO OFICIAL

DPMG participa de abertura da XVII Conferência Estadual da Advocacia
O defensor público-geral do Estado Gério Patrocínio
Soares participou na terça-feira (14/9) da cerimônia de
abertura da XVII Conferência Estadual da Advocacia, promovida pela OAB/MG, com apoio da Caixa de Assistência
dos Advogados (CAA/MG).
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

A solenidade foi presidida pelo presidente da OAB/
MG, Raimundo Cândido Júnior, e pelo presidente da
CAA/MG, Luís Cláudio da Silva Chaves. O evento contou
com a participação do presidente do Senado Federal,
Rodrigo Pacheco, e do governador Romeu Zema. Em
seu discurso, o presidente do Senado informou que em
breve colocará em discussão a criação do projeto de lei
TRF-6 em Minas Gerais. No encontro, estiveram presentes também, conselheiros estaduais, dirigentes subseccionais, delegados CAA/MG e diretorias das comissões
estaduais, que participaram do Encontro de Dirigentes
do Sistema OAB e CAA/MG.
A conferência aconteceu entre os dias 14 e 16 de setembro, com a temática “Direito e Justiça, Advocacia e
Cidadania”.
Com informações da OAB/Minas Gerais

Assembleia Legislativa de Minas realiza Reunião Especial em homenagem
aos 40 anos da ADEPMG
Na quinta-feira (16/09), a Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) realizou a Reunião Especial no
Plenário em homenagem aos 40 anos da Associação
das Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais
(ADEPMG). A solenidade, requerida pelo deputado estadual Dalmo Ribeiro, fecha as comemorações das quatro
décadas de existência da Associação.
A sessão foi transmitida de forma remota e contou
com poucos convidados presencialmente devido às restrições sanitárias causadas pela Covid-19.
Compuseram a mesa de honra o deputado estadual
Dalmo Ribeiro, representando o presidente da ALMG,
Agostinho Patrus; o subdefensor defensor público-geral, Nikolas Stefany Macedo Katopodis, representando

A placa em
homenagem
aos 40 anos
da ADEPMG
foi entregue
ao presidente
da entidade,
Fernando
Martelleto,
pelo deputado
Dalmo Ribeiro

o defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares; o presidente da ADEPMG, Fernando Martelleto; o diretor vice-presidente jurídico-legislativo da
ANADEP, Flávio Wandeck, representando a presidenta
Rivana Ricarte; e a ex-presidente da ADEPMG e decana
da Defensoria Pública de Minas Gerais, Maria Auxiliadora Viana Pinto.
A solenidade contou, ainda, com a presença do corregedor-geral da DPMG, Galeno Siqueira; da chefe de gabinete da Defensoria-Geral, Raquel Gomes de Souza da
Costa Dias; do conselheiro do CSDPMG, Gustavo Francisco de Magalhães Santos; além de defensores públicos
da Capital e do Interior, em atuação e aposentados, e do
corpo diretivo da Associação.
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensoria Pública de Minas participa de audiência pública sobre o
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana
Iniciativa foi realizada pelo CNJ e Observatório Nacional para ouvir os atingidos pela tragédia e as instituições
envolvidas nos processos
O subdefensor público-geral de Minas Gerais, Nikolas Stefany de Macedo Katopodis, participou, na sexta-feira (10/9), da primeira audiência pública virtual sobre
o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.
A iniciativa é uma realização do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) e do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão.
O objetivo foi ouvir as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 5 de novembro de 2015, em Mariana, assim como as instituições de Justiça que atuam nos processos relacionados à
tragédia, como o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça
Federal e o Ministério Público Federal e Estadual de Mi-

nas Gerais e do Espírito Santo, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, as Defensorias Públicas de Minas Gerais,
do Espírito Santo e da União, além das Advocacias-Gerais do Estado de Minas Gerais e da União.
Em sua fala, subdefensor público-geral Nikolas Katopodis falou sobre a missão constitucional da Defensoria
Pública de atender aos mais vulneráveis, “que têm mais
dificuldades no acesso, especialmente à informação e a
respostas rápidas e justas”. “A Defensoria Pública vem
ampliando espaços de escuta e participação pública,
realizando reuniões nos territórios e dando especial
atenção à saúde física e mental dos atingidos de Minas
Gerais”, completou o subdefensor público-geral, destacando, ainda, a contribuição do Observatório Nacional
em oferecer um espaço para acolhimento e escuta dos
atores e das instituições envolvidas.
Nikolas Katopodis ressaltou que a DPMG está atuando em questões que envolvem os laudos técnicos, principalmente em temas ligados a saúde e acesso a água,
garantindo que as informações cheguem aos atingidos
de forma clara, segura e em tempo hábil, resguardando,
assim as tomadas de decisões.
Leia a matéria na íntegra

MUNDO OFICIAL

Defensoria de Minas participa de homenagem aos 40 anos da mulher na PMMG
A assessora Institucional da Defensoria Pública-Geral do Estado e coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Samantha Vilarinho Mello Alves, representou a Defensoria Pública
de Minas Gerais na solenidade comemorativa dos 40
anos de inclusão da mulher na PMMG. A celebração
aconteceu no dia 3/9, na Academia de Polícia Militar.
Durante a solenidade, foi entregue uma moeda comemorativa à policiais militares femininos homenageadas,
além de colaboradores, parceiros da instituição e autoridades do Governo do Estado. A corporação também
realizou diversas atividades, ao longo do ano, como
forma de enaltecer a importância das policiais militares
femininos no exercício das atividades.
Com informações da PMMG

Foto: Sgt. Ornelas/PMMG

A assessora Institucional, Samantha Vilarinho (à direita), durante
as comemorações dos 40 anos da mulher na PMMG
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensoria de Minas participa de audiência pública tratar das condições do
Presídio Jason Albergaria
Somente no ano de 2021, de janeiro até agora, a unidade prisional, voltada para a custódia de pessoas
LGBTQIA+, registrou seis suicídios e 21 tentativas de autoextermínio
Em razão desse quadro de perdas consecutivas de
vidas e agravos de saúde mental, os defensores públicos
Paulo Cesar Azevedo de Almeida, da Câmara de Estudos
de Igualdade Étnico-Racial, Gênero e Diversidade Sexual
da Defensoria Pública de Minas Gerais, e Camila Sousa dos
Reis Gomes, em atuação na Defensoria Pública de Execução Penal em Igarapé, participaram da audiência pública
realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na quarta-feira
(11/9). A reunião foi convocada para tratar das condições
da Penitenciária Jason Soares Albergaria, situada em São
Joaquim de Bicas, atualmente destinada exclusivamente
para pessoas LGBTQIA+, com destaque para a falta de
cronograma para ações de melhorias na unidade e para
discutir as deficiências no acesso à saúde.

Em julho, a DPMG ingressou com uma ação civil pública contra o Estado para que os problemas na unidade fossem resolvidos, e uma liminar judicial determinou
medidas imediatas, como a instalação de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) no estabelecimento. Embora reconheça a importância das ações já adotadas pelo Poder
Executivo, a defensora pública Camila Gomes, uma das
autoras da ACP, disse que essas ações não foram suficientes, já que outras tentativas foram registradas em agosto.
De acordo com o defensor público Paulo César de
Almeida, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu
que pessoas transexuais presas devem ter o direito de
escolher cumprir a pena em unidade que esteja em conformidade com a sua identidade de gênero.
Leia a matéria na íntegra

Foto: Willian Dias/ALMG

Na mesa, a deputada
Andréia de Jesus e a vice-presidente da Comissão
Estadual de Diversidade
Sexual e Gênero da OAB-MG, Emilia Viriato. No
destaque, a defensora pública Camila Sousa dos Reis
Gomes e o defensor público
Paulo Cesar Azevedo
de Almeida

Superlotação de penitenciária de segurança máxima em Francisco Sá
O defensor público estadual João Victor Santos
Muruci, em atuação na comarca de Francisco Sá, participou, como custos vunerabilis (em interesse dos vulneráveis), da audiência pública, realizada no dia 2 de setembro, sobre violações de direitos na Penitenciária de

Segurança Máxima de Francisco Sá I, na região Norte do
estado. Foram debatidos, entre outros temas, a superlotação carcerária e a ausência de preenchimento dos
cargos do corpo técnico de profissionais, notadamente
de saúde básica, da unidade prisional, objetos de três
ações civis públicas em trâmite na comarca.
Em sua manifestação inicial, o defensor destacou
o indeferimento dos pedidos, feitos pela DPMG, para
o cadastro e participação virtual dos familiares dos reclusos na Penitenciária de Francisco Sá. Apresentou documentos colhidos durante a atuação, como listas de
sentenciados com problemas de saúde, odontológico,
psicológico e psiquiátrico, não fornecimento de remédios necessários, assim como a ausência de oportunidades suficientes de trabalho para fins de remissão da
pena na unidade.
Leia a matéria na íntegra
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AÇÕES DE DESTAQUE

Defensoras e defensores públicos visitam Apac Feminina de BH
A defensora pública estadual e conselheira da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC),
Ana Paula Carvalho Starling Braga – em atuação na Defensoria de Execuções Penais em Belo Horizonte – visi-

tou, na manhã da quarta-feira (15/09), a Apac Feminina
da capital mineira.
Com ela, estiveram presentes também outros seis defensores públicos, empossados no último mês de agosto.
São eles: Nayara Soares Guerra Mozart, Victor Matthaus
Moreira Silva Cunha, Mayara Lima Rocha Macedo, Rodrigo Santos Valle, Ana Beatriz Meirelles de Miranda e Ana
Elisa de Carvalho Fernandes Matos dos Santos.
O encontro, que aconteceu com o intuito de apresentar aos novos defensores públicos a metodologia das
Apac’s, contou com a participação do juiz da Vara de
Execuções Penais (VEP) e presidente da FBAC, Luiz Carlos Rezende e Santos; da estagiária de pós-graduação da
DPMG, Juliara Arantes Avelar, e do presidente da Apac
Feminina, Marcelo Costa.

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
DPMG participa de seminário sobre autismo em Pedro Leopoldo
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) foi
uma das instituições que participaram do 1º Seminário “Autismo, Presente, Futuro”, promovido pela Câmara Municipal de Pedro Leopoldo.
O evento aconteceu no dia 9 de setembro a requerimento do vereador Fred Piau, e teve como objetivo tratar da construção de políticas públicas em prol
da pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
Pela DPMG participaram os defensores públicos
Manoel Luiz Ferreira, em atuação na comarca, e Luis

Defensores públicos Manoel Luiz Ferreira e Luis Renato Arêas

Renato Braga Arêas Pinheiro, que é coordenador
adjunto da Comissão Especial dos Direitos das
Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos (Anadep). Luis Renato é também gestor do projeto “Inclusão Verde
Mundo – Rede em Proteção”, inciativa extrajudicial
da Defensoria mineira, que busca agregar em uma
atuação mais ampla a estruturação da rede de proteção das pessoas com deficiência entre as instituições
do Sistema de Justiça e outras instituições públicas
ou privadas.
Durante o seminário, Luis Renato falou sobre alguns direitos da pessoa com autismo e compartilhou
um pouco sua experiência pessoal como pai de uma
criança autista.
O seminário está disponível no Facebook da
Câmara Municipal de Pedro Leopoldo.
Clique para ver.

 NA MÍDIA
Defensorias de Minas e do Paraná promovem congresso sobre acesso à Justiça

Portal CNJ

Defensorias de Minas e do Paraná promovem I
Congresso Interdefensorias de Acesso à Justiça

Portal Cidade Conecta
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ESCOLA SUPERIOR

Povos indígenas foi o tema do 3º encontro do minicurso ‘Sistema Prisional e
Grupo de Hipervulneráveis’
Na sexta-feira (10/09) foi realizado o terceiro encontro do minicurso “Sistema Prisional e Grupo de Hipervulneráveis”. Desta vez, o palestrante foi o defensor público
do Estado do Pará, mestre e doutorando em direitos humanos, Johny Fernandes Giffoni. No evento, ele debateu
a respeito dos direitos e garantias de povos indígenas.
O defensor público ressaltou sobre as racionalidades
jurídicas – liberal e emancipatória – a necessidade de
compreensão à categoria “povos indígenas” e a diferença entre os diretos indigenista e indígena. Foi destaque
também a distribuição dessa população no Brasil e os
povos indígenas na Constituição.

ESDEP INFORMA

Prorrogado prazo para envio de artigos para
revista da Defensoria Pública de São Paulo
A Escola da Defensoria Pública de São Paulo prorrogou o prazo para envio de artigos para o próximo número da Revista da DPESP, cujo dossiê temático será sobre o
“Processo Penal Juvenil”. Prazo vai até 5/10.
Saiba mais

Governo de Minas Gerais firma parceria com
escola de inglês e oferece benefício aos
servidores do Estado
Por meio da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG), a parceria com a
Higher Challenge disponibiliza aos servidores do Estado
um benefício exclusivo no curso de Inglês.
Saiba mais

Site Empório do Direito disponibiliza espaço
para divulgação de textos
O site Empório do Direito informa a disponibilização
de espaço na coluna “Defensoria Pública e Sistema de
Justiça” para publicação de textos. A ideia de franquear a
coluna para o saber defensorial, surgiu com o objetivo de
compartilhar os conhecimentos de defensoras e defensores públicos.
Saiba mais
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