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Inscrições abertas para o Mutirão ‘Direito a Ter Pai 2021’ da 
Defensoria Pública de Minas Gerais
Iniciativa anual da DPMG busca o exercício do direito à paternidade, além de fomentar a estruturação da
família, principal referência na formação de vínculos de afetividade, sociabilidade e identidade das crianças. 
O Mutirão já realizou quase 60 mil atendimentos, desde sua primeira edição, em 2011

Quem quiser participar deve ficar atento ao  
período de inscrição, que vai até 22/10.

Belo Horizonte e mais 55 unidades no interior do 
estado participam da iniciativa. Devido à pandemia de 
Covid-19, em algumas unidades as inscrições e o atendi-
mento do Mutirão serão realizados de forma remota e, 
em outras, presencialmente.

Todo o serviço é gratuito e contempla exames de 
DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e 
maternidade. Para participar do mutirão, o solicitante 
deverá comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe 
na certidão de nascimento.

Leia a matéria na íntegra, veja as unidades do interior  
participantes e como se inscrever.

Pesquisa realizada entre os cidadãos que usam os serviços da Defensoria 
Pública aponta mais de 82% de satisfação

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio 
Soares, e o subdefensor público-geral, Nikolas Stefany 
Macedo Katopodis, abriram o “Innovation Today” – jor-
nada de palestras, painéis e oficina sobre inovação, que 
aconteceu na sexta-feira (24/9).

DPMG e Judiciário Exponencial  
promovem jornada sobre inovação
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https://defensoria.mg.def.br/funcionamento-da-defensoria-publica-ate-31-5-2020-resolucao-conjunta-no-004-2020/
https://defensoria.mg.def.br/inscricoes-abertas-para-o-mutirao-direito-a-ter-pai-2021-da-defensoria-publica-de-minas-gerais/
https://defensoria.mg.def.br/inscricoes-abertas-para-o-mutirao-direito-a-ter-pai-2021-da-defensoria-publica-de-minas-gerais/
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A edição da terça-feira (21/9) do telejornal “Bom 
Dia Minas” veiculou uma reportagem sobre o Mutirão 
“Direito a Ter Pai 2021”. 

A defensora pública Caroline Goulart, coordena-
dora regional de Famílias e Sucessões da Capital da 
Defensoria Pública de Minas Gerais, concedeu en-
trevista, prestando informações sobre as inscrições e 
orientações aos interessados.

Clique aqui para ver a reportagem.

Mutirão ‘Direito a Ter Pai’ da DPMG é tema de reportagem do ‘Bom Dia Minas’

Repercussão
O Mutirão “Direito a Ter Pai 2021” tem sido notí-

cia também em diversos outros veículos de comuni-
cação no estado. Abaixo, atalho para a página Deu na 
Mídia, do site DPMG, na qual podem ser acessados 

dezenas de órgãos de imprensa que estão divulgando 
as inscrições para o mutirão, entre outros eventos da 
Defensoria de Minas que são notícia.

"Deu na mídia"

A Defensoria Pública de Minas Gerais divulga os pri-
meiros resultados da pesquisa realizada para avaliar o 
grau de satisfação dos serviços prestados pela Instituição 
aos cidadãos. Cerca de 82,54% dos cidadãos atendidos 
entre 8 de julho a 31 de agosto de 2021 pela Defensoria 
Pública, na Capital e no Interior do Estado, se demons-
traram satisfeitos com o serviço.

Ao final de cada atendimento, o cidadão foi direcio-
nado à enquete para avaliar, entre outros, a qualidade 
do serviço e das informações prestadas e o tempo de 
atendimento.

Quanto ao atendimento do defensor público, 85% 
dos cidadãos responderam de forma positiva à pes-
quisa. Em relação ao atendimento geral, 80% dos en-

trevistados se declararam satisfeitos.
Outros pontos também foram bem classificados pe-

los cidadãos, tais como: pontualidade (90,26%), gentile-
za (84,26%), duração do atendimento (80,09%) e limpe-
za do ambiente (93,49%).

A pesquisa integra um dos 30 projetos previstos no 
Planejamento Estratégico 2018-2023 da DPMG e tem 
por objetivo conhecer a opinião qualificada do cidadão 
assistido para buscar a prestação do serviço mais ade-
quada e condizente com as necessidades da população.

A inciativa foi desenvolvida pela Defensoria Pública-
-Geral em parceria com a Corregedoria-Geral e a Supe-
rintendência de Tecnologia da Informação (STI).

Leia a matéria na íntegra

Pesquisa realizada entre os cidadãos que usam os serviços da 
Defensoria Pública de Minas aponta mais de 82% de satisfação

AÇÕES EM DESTAQUE

NA MÍDIA

https://globoplay.globo.com/v/9877278/
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/ 
https://defensoria.mg.def.br/pesquisa-realizada-entre-os-cidadaos-que-usam-os-servicos-da-defensoria-publica-aponta-mais-de-82-de-satisfacao/
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Dados Pessoais no Tribunal de Contas mineiro (TCEMG), 
Rafaela Alvarenga.

Desta vez, o encontro aconteceu no Gabinete da 
Subdefensoria Pública-Geral, com a participação do sub-
defensor público-geral do Estado, Nikolas Katopodis, e 
o assessor de Planejamento e Infraestrutura da DPMG, 
defensor público Rafael de Freitas Cunha Lins.

Durante a reunião, foram compartilhadas experiên-
cias e informações entre as instituições.

O TCEMG é reconhecido estadual e nacionalmente 
por estar avançado na garantia e proteção dos dados 
pessoais nos trabalhos desenvolvidos e executados na 
Corte de Contas mineira.

Assessor de Planejamento e Infraestrutura Rafael de Freitas Cunha; 
encarregada de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no 
TCEMG, Rafaela Alvarenga; e o subdefensor público-geral do Estado, 
Nikolas Katopodis 

PUBLICAÇÕES
Disponível a 7ª edição do ‘Drops dos Tribunais’, do Núcleo de Atuação em Brasília

O Núcleo de Atuação da Defensoria Pública de Mi-
nas Gerais junto aos Tribunais Superiores, em Brasília, 
lançou a 7ª edição deste ano do boletim informativo 
“Drops dos Tribunais”.  A edição traz importantes de-
cisões atinentes à atuação da Defensoria Pública na 
área Criminal. 

O “Drops dos Tribunais” é um informativo digital 
e periódico para divulgação de decisões dos Tribu-
nais Superiores e do TJMG, pertinentes à atuação da 
DPMG, trazendo também informações acerca do tra-
balho realizado, em Brasília, pelo GAETS.

Clique aqui para ler

INSTITUCIONAL
Defensoria Pública e TCE de Minas trocam experiências sobre LGPD

Em continuidade ao aprimoramento da aplicação da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Defensoria 
Pública de Minas Gerais, a Instituição realizou mais uma 
reunião com a encarregada de Privacidade e Proteção de 

Foto: Claudinei Souza / DPMG

motor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos. A 
condecoração foi entregue a 11 personalidades que, por 
seus méritos e relevantes serviços prestados à socieda-
de e à cultura jurídica, têm contribuído para o desenvol-
vimento do país e para a justiça social.

Este ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro 
Luiz Fux, foi homenageado com o grande colar. O pre-
sidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto 
Martins, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pa-
checo, foram homenageados com a medalha de honra.

A chefe de gabinete da DPMG, Raquel Gomes de 
Sousa da Costa Dias, também participou da solenidade.

Leia a matéria na íntegra

MUNDO OFICIAL
Defensoria Pública participa de solenidade de entrega da Medalha do MPMG

O defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares, 
participou, na sexta-feira (17/9), da cerimônia de ou-
torga da Medalha do Mérito do Ministério Público Pro-

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2021/09/DROPS-DOS-TRIBUNAIS-_setembro21-1.pdf
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-participa-de-solenidade-de-entrega-da-medalha-do-mpmg/
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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 na quarta-feira (22/9) 
do Fórum de Saúde da Mulher. O encontro teve o tema 
“Compreendendo as violências para fortalecer o cuida-
do em rede”.

No debate, a defensora pública falou sobre a impor-
tância da atuação conjunta da Defensoria Pública e os 
centros de saúde locais, destacando a necessidade de re-
presentantes na participação de políticas públicas junto 
à Instituição. Também foram evidenciados os trabalhos e 
papéis da Defensoria Pública, da Coordenação Estadual 
de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, além do 
destaque à Defensoria Especializada na Defesa dos Direi-
tos das Mulheres em Situação de Violência (Nudem). Sa-
mantha Vilarinho aproveitou o momento para falar ainda 

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensora pública participa de encontro virtual sobre combate à violência 
contra a mulher

a respeito do projeto “Defensoras Populares”, criado com 
o intuito de formar lideranças comunitárias por mulheres 
que se destacam como lideranças populares.

Estavam presentes na mesa virtual – representando 
a regional Norte – a chefe de gabinete, Simone Andere, 
e a gerente de Unidade Básica de Saúde da Prefeitura 
de Belo Horizonte, Denise Camargos Batista. A mediação 
foi feita pela representante do Núcleo de Atenção Psi-
cossocial, Promoção, Prevenção e Intersetorialidade da 
GAERE-N, Sirlei Francisca.

Leia a matéria na íntegra

Defesa dos direitos das mulheres no  
'Circuito de Conversa Girassol' 

A defensora pública Samantha Vilarinho parti-
cipou também do Circuito de Conversa Girassol, na 
quinta-feira (23/9), iniciativa da Prefeitura de Belo 
Horizonte que tem o objetivo de acompanhar de per-
to as necessidades sociais, além de iniciar um debate 
com moradoras e moradores sobre os riscos e formas 
de prevenção de violações de direitos dos quais as 
mulheres estão expostas, principalmente no período 
de pandemia. Durante sua participação, Samantha Vi-
larinho falou sobre as atividades da Coordenação de 
Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres na De-
fensoria Pública.

'Via Justiça' debate direitos das pessoas com transtorno do espectro autista
O defensor público Luis Renato Braga Arêas Pinhei-

ro, gestor do projeto “Inclusão Verde Mundo”, da De-
fensoria Pública de Minas Gerais, e coordenador adjun-
to da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da Associação Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos (Anadep), participou da última 
edição do programa 'Via Justiça'.

Luis Renato e o juiz de Direito Leonardo Moreira fa-
laram sobre os direitos das pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA). A Lei 12.764/2012 determina que 
a pessoa com autismo seja considerada pessoa com de-
ficiência para todos os efeitos legais.

Eles abordaram também o projeto” Inclusão Ver-
de Mundo – Rede em Proteção”, da Defensoria Pública 
mineira, que motivou a formalização de um Termo de 
Cooperação Técnica com Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, com a finalidade de ajudar a garantir os direitos 

desse segmento da população como política pública 
permanente de trabalho.

Clique aqui para assistir.

O defensor público Luis Renato ao lado do juiz Leonardo Moreira  
e o apresentador Carlo Menezes

https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-participa-de-encontro-virtual-sobre-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
https://www.youtube.com/watch?v=DrujpwQEuiA
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Na sexta-feira (24/9), a Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), por meio de sua Escola Superior (Esdep-
-MG) e em conjunto com o Judiciário Exponencial, pro-
moveu uma jornada de palestras, painéis e oficina sobre 
inovação – o “Innovation Today”.

Abriram o evento o defensor público-geral do Esta-
do, Gério Patrocínio Soares, e o subdefensor público-
-geral, Nikolas Stefany Macedo Katopodis. Gério Soares 
destacou os desafios da mudança da forma de gerir uma 
instituição como a Defensoria Pública mineira, que pres-
ta serviços à população vulnerável, enfatizando a impor-
tância de que todos os esforços empreendidos no senti-
do da inovação tenham como foco os destinatários dos 
serviços da Instituição. O subdefensor Nikolas Katopodis 
lembrou que a pandemia de Covid-19 oportunizou e 
acelerou o processo de ressignificação na Defensoria Pú-
blica de Minas, não apenas na seara da tecnologia, mas 
também, no mindset da Instituição, de seus integrantes 
e de suas assistidas e assistidos.

Palestras – O juiz Federal e coordenador da Inovação da 
Justiça Federal de São Paulo, Caio Moysés de Lima, abriu a 
programação técnica com a palestra “Liderança para ino-

ESCOLA SUPERIOR
DPMG e Judiciário Exponencial promovem jornada sobre inovação
Iniciativa teve o objetivo de capacitar e debater a aplicação da inovação e da tecnologia no Sistema de 
Justiça, com ênfase na Defensoria Pública

vação”. Na sequência, o doutor em Educação e gerente 
de DHO, da Summit – Tris & Artools, Augusto Niche Tei-
xeira, abordou o processo de implementação das ferra-
mentas para inovação dentro das instituições judiciárias. 
Fechando os trabalhos da manhã, o advogado, ativista de 
inovação e idealizador do Judiciário Exponencial, Ademir 
Piccoli, ministrou a palestra “Tendências de Tecnologia”.

Painéis – Em seguida, foram realizados os painéis 
“Laboratórios de Inovação na Justiça” e “Segurança e 
LGTD”.  No primeiro, foram apresentadas as inovações 
realizadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tri-
bunal de Justiça Federal em Minas Gerais e Procurado-
ria Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida, 
o subdefensor público-geral, Nikolas Katopodis, e o 
juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
Oscar Valente Cardoso, falaram sobre segurança e Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD). O superintenden-
te de Tecnologia e Informação da DPMG, Flávio Júlio 
Alves da Silva, foi o moderador do painel. Fechando os 
trabalhos da manhã, o advogado, ativista de inovação 
e idealizador do Judiciário Exponencial, Ademir Piccoli, 
ministrou a palestra “Tendências de Tecnologia”.

Oficina – A atração da tarde foi a oficina “Legal Design 
e Visual Law”, ministrada pelos advogados e fundado-
res da EdTech Admirável Direito Novo, Bruno Nóbrega 
e Bruno Lewer.

Leia a matéria na íntegra

As apresentações do evento virtual foram feitas pelo advogado, ativis-
ta de inovação e idealizador do Judiciário Exponencial, Ademir Piccoli

Acesse aqui a gravaçao no evento no canal do Judiciário Exponencial no YouTube.

NA MÍDIA

Portal CNJ
Portal Cidade Conecta

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-e-judiciario-exponencial-promovem-jornada-sobre-inovacao/
https://www.youtube.com/c/Judici%C3%A1rioExponencial/videos
https://www.cnj.jus.br/defensoria-publica-mineira-promove-innovation-today-na-sexta-feira-24-9/
https://cidadeconecta.com/evento-online-aborda-tecnologia-e-inovacao-no-sistema-de-justica/
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Produção e diagramação: Ascom/DPMG

www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

ESCOLA SUPERIOR

NA MÍDIA

A Escola Superior da Defensoria Pública de Minas 
Gerais (Esdep MG) informa a 9ª edição da Feira de Car-
reiras da PUCRS. Para participar do evento virtual, que 
acontece nos dias 19 e 20 de outubro, os interessados 
deverão se inscrever por meio do site:

https://feiradecarreiraspucrs.com.br/
O evento conta com participações de empresas de 

diferentes segmentos no mercado que prezam o diálogo 
entre o bem-estar e carreira. Para isso, o encontro, além 
das palestras sobre diversos temas – como cibercultura 
– trará também oficinas e bate-papos voltados à saúde 
mental de colaboradores e líderes empresariais.

Para aqueles que desejarem será emitido certificado.

Defensorias de Minas e do Paraná pro-
movem congresso sobre acesso à Justiça

Portal CNJ

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

Portal Cidade Conecta

ESDEP INFORMA
Feira de Carreiras da PUC-RS Curso virtual “Acordo de Não Persecução  

Penal – Questões práticas e jurisprudência”
A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE/

MA), por meio da Escola Superior da DPE-MA, promove 
o curso online “Acordo de Não Persecução Penal – Ques-
tões práticas e jurisprudência”. A capacitação será no dia 
30 de setembro, às 17 horas, e terá como palestrante o 
juiz Alexandre Morais da Rosa, doutor em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

O evento é voltado para defensores públicos e de-
fensoras públicas, assessores e assessoras, e estagiários 
e estagiarias. O acesso é via Google Meet. As inscrições 
são através do SISCON ou pelo e-mail da Escola Superior: 
escolasuperior@ma.def.br 

https://defensoria.mg.def.br/
https://www.youtube.com/results?search_query=c%2Fdefensoriamineira
https://twitter.com/defensoriamg
https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://defensoria.mg.def.br/defensorias-de-minas-e-do-parana-promovem-i-congresso-interdefensorias-de-acesso-a-justica/
https://feiradecarreiraspucrs.com.br/
https://www.cnj.jus.br/defensorias-de-minas-e-do-parana-promovem-congresso-sobre-acesso-a-justica/
https://cidadeconecta.com/defensorias-de-minas-e-do-parana-promovem-i-congresso-interdefensorias-de-acesso-a-justica/

