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Defensoria Pública de Minas instala Posto de Atendimento na
Assembleia Legislativa para ampliar acesso à Justiça
A solenidade marcou também a instalação da Procuradoria da Mulher da ALMG
Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O local de atendimento da Defensoria
Pública, dentro da ALMG, é no Espaço
Cidadania, localizado na Rua Martim
de Carvalho 94, no Bairro Santo
Agostinho, na Capital.
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DPMG é signatária de resolução conjunta que cria a Central de
Vagas do Sistema Socioeducativo
Implementação do sistema busca também impedir a superlotação das unidades socioeducativas
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INSTITUCIONAL • CONTINUAÇÃO DA CAPA
Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Presidente da ALMG, Agostinho Patrus, e o defensor público-geral Gério Soares durante cerimônia realizada no Salão Nobre da Casa Legislativa

DPMG instala Posto de Atendimento na Assembleia Legislativa para ampliar acesso à Justiça
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) iniciou
na terça-feira (14/12) o atendimento jurídico gratuito à
população em um posto instalado no Espaço Cidadania,
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério
Patrocínio Soares, representou a DPMG na cerimônia
realizada pela ALMG para marcar o início dos trabalhos
da Defensoria na sede do Legislativo mineiro. A solenidade marcou também a instalação da Procuradoria da
Mulher da ALMG. Ambos os serviços funcionarão no
Espaço Cidadania.
A solenidade celebrou a união de esforços e parcerias
entre as duas instituições, visando à efetivação dos direitos das mulheres, o enfrentamento à violência de gênero e também a abertura de mais uma porta de acesso à
Justiça para a população carente.
Em seu pronunciamento, ao destacar os novos serviços e a instalação da Procuradoria da Mulher, o defensor
público-geral Gério Soares ressaltou a importância da
iniciativa para todo o estado, que avança na efetivação
dos direitos e proteção das mulheres.
O presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus,
destacou a importância da parceria com a Defensoria,
que soma com outras ações, como a instituição da Bancada Feminina da ALMG e a efetivação da Comissão
de Defesa dos Direitos da Mulher, que antes atuava de

Defensora pública Samantha Vilarinho; deputadas Leninha e Ione Pinheiro; presidente da ALMG, Agostinho Patrus; DPG Gério Soares; e
as deputadas Rosângela Reis, Ana Paula Siqueira, Delegada Sheila e
Beatriz Cerqueira

modo extraordinário.
O evento contou com a presença do corregedor-geral
da DPMG, defensor público Galeno Gomes Siqueira; da
chefe de Gabinete da Defensoria Pública-Geral, defensora pública Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias; e da
coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da DPMG, defensora pública Samantha
Vilarinho.
Pela ALMG, também participaram a procuradora-geral
da Mulher, deputada estadual Ione Pinheiro, a procuradora adjunta da Mulher, deputada Delegada Sheila, as deputadas estaduais Ana Paula Siqueira (presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher), Leninha (líder
da bancada feminina da ALMG), Rosângela Reis e Beatriz
Cerqueira; além de outros parlamentares e autoridades.
O posto de atendimento da Defensoria Pública vai
atender cidadãos, encaminhados pelas deputadas e
deputados, que precisam dos serviços da Instituição. A
iniciativa foi viabilizada por meio de um Termo de Cooperação Técnica firmado entre a DPMG e a Assembleia
Legislativa. Com a parceria da Defensoria Pública, a Procuradoria vai atuar também no enfrentamento das discriminações e violências contra a mulher, por meio do
recebimento e da análise de denúncias e do encaminhamento dos casos aos órgãos competentes.

Leia na íntegra

Defensor-geral, defensoras e defensores públicos presentes no evento
e a servidora da DPMG Kênia Ferreira, que fará o acolhimento das
assistidas e assistidos no Espaço Cidadania
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INSTITUCIONAL

Defensoria Pública de Minas é signatária de resolução conjunta que cria
a Central de Vagas do Sistema Socioeducativo
O coordenador da Defensoria Especializada dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes/Ato Infracional,
Alexandre Henrique Oliveira Barbosa, representou o defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio
Soares, na solenidade de assinatura da resolução conjunta que que institui a criação da Central de Vagas do
Sistema Socioeducativo. A solenidade aconteceu na sexta-feira (17/12), na Cidade Administrativa.
A ferramenta será lançada nos próximos 90 dias para
gestão e coordenação das vagas de internação da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase).
A implementação do sistema busca também impedir
a superlotação das unidades socioeducativas, além de
proporcionar um demonstrativo mais dinâmico com o
mapa das vagas de todo o estado.
A Defensoria Pública de Minas Gerais é uma das instituições apoiadoras da construção da Central de Vagas,
junto com o Tribunal de Justiça, Ministério Público de Minas, Polícia Civil e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O coordenador da
Defensoria Especializada dos Direitos
das Crianças e dos
Adolescentes/ Ato
Infracional,
Alexandre Henrique
Oliveira Barbosa,
assinou a resolução conjunta pela
DPMG

Leia na íntegra

Defensora pública participa de reunião junto à Fraternidade de Assistência aos Condenados
A defensora pública Ana Paula Carvalho Starling Braga,
também conselheira da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC), participou da reunião do
Conselho da FBAC para avaliação das atividades realizadas
em 2021. O encontro aconteceu no dia 14 de dezembro.

A FBAC é responsável por manutenção das Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (Apacs),
além de orientar, assistir e fiscalizar pelo fiel cumprimento da metodologia da Apac.
Na ocasião, foi apresentado o portal da transparência
utilizado pela FBAC e Apacs, bem como a apresentação
do site do Centro Internacional de Estudos do Método
APAC (CIEMA), extensão da FBAC. Também foi noticiada
a inauguração das novas unidades Apacs nas cidades de
Divinópolis, Nepomuceno, Guanhães e Almenara.
Estiveram presentes o diretor-geral da FBAC, Valdeci
Antônio Ferreira; o presidente do Conselho de Administração, juiz Luiz Carlos Rezende e Santos; e o vice-presidente do Conselho de Administração, Cledorvino Belini;
conselheiros e representantes da sociedade civil.

AÇÕES EM DESTAQUE

TJMG acolhe pedido de revisão criminal da Defensoria Pública e anula segunda
condenação pelo mesmo fato
Amparado pela Defensoria Pública de Minas, o assistido G.F.L. propôs ação de revisão criminal em face de
sua condenação definitiva proferida em ação penal. Foi
comprovado que, em sua execução criminal, em trâmite
perante a Vara de Execuções da Comarca de Ribeirão das

Neves, constam duas condenações, porém ambas tratam
do mesmo fato criminoso cometido em agosto de 2018.
O defensor público Francis Junio de Oliveira, em cooperação na Defensoria de Execução Penal, pediu a procedência do pedido revisional criminal para anular.
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensorias Públicas de Minas e da União ajuízam ação em favor de
comunidades geraizeiras do Norte de Minas
A Defensoria Pública de Minas Gerais e a Defensoria
Pública da União ajuizaram, no último dia 11 de dezembro, Ação Civil Pública (ACP) com o objetivo de garantir o
direito à consulta de comunidades tradicionais geraizeiras
do Vale das Cancelas, território de Grão Mogol, Josenópolis e Padre Carvalho, na região Norte de Minas Gerais.
A ação foi proposta contra o Estado de Minas Gerais,
a Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente (Ibama), a empresa Sul Americana
de Metais S/A (SAM), e a Lótus Brasil Logística e Comércio (Lotus), sob o fundamento de que essas entidades têm violado o direito de comunidades tradicionais
ao tentar implementar empreendimento minerário de
grande porte, sem garantir a este público específico o

direito à consulta e ao consentimento livre, prévio, informado e de boa-fé.
Recomendação conjunta – Em novembro de 2021, a
DPMG e a DPU enviaram recomendação conjunta aos
órgãos demandados requerendo, dentre outras medidas, a suspensão imediata do processo de licenciamento
do projeto Bloco 8, assim como a regularização fundiária
das comunidades tradicionais geraizeiras. Em resposta
à recomendação, o Estado de Minas Gerais manifestou
entendimento no sentido de que a consulta, neste caso,
seria feita de forma concomitante ao empreendimento.
A ação foi distribuída para a 3ª Vara Federal Cível e
Criminal de Montes Claros.

Leia na íntegra e acesse também a ACP.

INSTITUCIONAL

Defensor público visita Centro de Apoio a Educação Inclusiva em Betim
O defensor
público Luis
Renato Arêas
junto à diretora
e vice-diretora
do Centro de
Referência e
Apoio a Educação Inclusiva,
Veridiana Antônia Alves de
Souza e Clara
Geralda Gomes
Barcelos, respectivamente

O defensor público Luis Renato Braga Arêas Pinheiro,
gestor do projeto “Inclusão Verde Mundo” e coordenador
adjunto da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas
com Deficiência, da Associação Nacional das Defensoras
e Defensores Públicos (Anadep), participou de uma reunião, no dia 10 de dezembro, no Centro de Referência e
Apoio a Educação Inclusiva Rafael Veneroso (Craei – RV),
em Betim. Na ocasião, foi viabilizada a atuação da Rede de
Proteção em apoio às demandas das pessoas com deficiência do município e o início as tratativas para a realização
de evento comemorativo ao Dia da Luta das Pessoas com
Deficiência, em Betim – o SuperAção 2022.

Debate de ação conjunta para inclusão de pessoas com deficiência
O defensor público Luis Renato Braga Arêas Pinheiro, gestor do Projeto Inclusão Verde Mundo – Rede em
Proteção, da Defensoria Pública de Minas Gerais, e coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), se reuniu na
quinta-feira (16/12) com a diretora executiva da Associação dos Moradores dos Bairros Santa Cruz, Vila Cemig e
Vila Jataí, Vânia Elias.
O encontro, que aconteceu na sede da Defensoria Pública de Minas Gerais, teve como objetivo debater a realização de uma ação conjunta entre a DPMG e a associação em projetos de inclusão da pessoa com deficiência e
reabilitação no mercado de trabalho.

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

A Associação dos Moradores dos Bairros Santa Cruz,
Vila Cemig e Vila Jataí atua há 38 anos capacitando cidadãos para inserção no mercado de trabalho.
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INSTITUCIONAL
DPG recebe visita do deputado Antonio Carlos Arantes, do prefeito e de vereadores de Arcos
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocíno Soares, recebeu na quarta-feira (15/12) a visita do deputado estadual Antonio Carlos Arantes, 1º vice-presidente
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e do prefeito de
Arcos, Claudenir Melo. Na ocasião foram tratados assuntos
institucionais de interesse da Defensoria Pública.
Também partiAciparam do encontro o presidente da Câmara Municipal de Arcos, vereador Ronaldo Gaspar Ribeiro, e os vereadores do município, Laerte Cesário Mateus
e José Calixto da Fonseca. Pela Defensoria-Geral da DPMG
estiveram presentes ainda a chefe de Gabinete, defensora
pública Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, e o assessor
auxiliar do Gabinete-Geral, defensor público Wilson Hallak.

CONGRAÇAMENTO

Centro Psicossocial faz confraternização de fim de ano com presença do DPG
Um café da manhã na sexta-feira (17/12) marcou
a confraternização de fim de ano entre as servidoras e servidores do Centro Psicossocial da Defensoria Pública de Minas Gerais. O evento foi organizado
pela coordenadora do setor, Luciana Raquel Azevedo
Gama, que fez um balanço das atividades em 2021 e
agradeceu o empenho de todas e todos. O defensor
público-geral Gério Patrocínio Soares, e a defensora
pública auxiliar da Defensoria-Geral, Giza Magalhães
Gaudereto, prestigiaram o congraçamento.
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ESCOLA SUPERIOR
Defensoria Pública de Minas dá início ao 10º Curso de Formação Inicial das
novas defensoras públicas empossadas
A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio de sua
Escola Superior (Esdep-MG), deu início, na segunda-feira
(13/12), ao 10º Curso de Formação Inicial – da quinta turma – das defensoras públicas aprovadas no VIII Concurso
Foto: Marcelo Sant’Anna / DPMG

Abertura do 10º Curso de Formação Inicial, com a presença do DPG
Gério Soares; chefe de Gabinete Raquel Gomes; coordenadora da
Esdep-MG, Neusa Guilhermina Lara; e defensora e defensores públicos auxiliares do Gabinete-Geral, Sílvia Leonel Ferreira, Wilson Hallak
Rocha e Francisco de Assis de Castro Calcagno

de provas e títulos para ingresso na carreira da Instituição
e recém-empossadas. Participam da capacitação as defensoras públicas Nycole Lins Gonzaga, Mônia Aparecida
de Araújo Paiva e Juliana Sobral Chicrala, empossadas na
sexta-feira (10/12).
O defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares,
abriu o encontro dando as boas-vindas às novas colegas e forneceu informações sobre o Curso. “Este contato é essencial para nossa organização interna, para
irmos construindo um padrão de atendimento e termos segurança de atuação. O nosso desafio é tornar o
conhecimento técnico um trabalho de transformação
para as nossas assistidas e assistidos”, disse o DPG.
Após a apresentação individual das novas defensoras
públicas e da equipe da Defensoria-Geral presente no
evento, a chefe de Gabinete, defensora pública Raquel
Gomes de Sousa da Costa Dias, forneceu um panorama
das atribuições da Chefia de Gabinete, como atuação
administrativa, comunicação e agenda institucional.

Leia na íntegra

 DEU NA MÍDIA
Defensor público fala sobre assédio em espaços públicos no Brasil das Gerais
O defensor público Paulo César Azevedo de Almeida, da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial,
Gênero e Diversidade Sexual da Defensoria Pública
de Minas Gerais (DPMG), participou de entrevista no
programa “Brasil das Gerais”, da Rede Minas, do dia 9
de dezembro. Ele falou sobre assédio às mulheres em
espaços públicos.
Durante a sua participação no programa, Paulo César Azevedo pontuou as definições relacionadas à im-

portunação sexual, o machismo estrutural e os comportamentos já enraizados em sociedade.
Ele ressaltou também a Lei Mariana Ferrer – Lei nº
14.245 –, que tem o intuito de defender vítimas de crimes sexuais e o impedimento de abordagens que envolvam históricos comportamentais da pessoa como
forma de humilhação e culpabilização.
Além disso, o defensor público falou sobre a importância do apoio de instituições no combate ao assédio,
como o trabalho da Defensoria Pública em relação às
queixas e denúncias das mulheres vítimas da violência
decorrente do machismo presente na sociedade.
Também participaram do programa a psicóloga Sirlene Pedro, que falou sobre a necessidade de políticas
educativas e a realidade de mulheres brasileiras em
uma sociedade predominantemente machista; a modelo Bruna Araújo, vítima de assédio no Mineirão; e a
gerente de Negócio do Mineirão, Bruna Drummond.d.

Clique aqui para assistir no YouTube
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PUBLICAÇÕES
Portal Conjur publica artigos de defensora e defensores mineiros sobre o
instituto da ADPF em Minas e poder de requisição
O portal Consultor Jurídico (ConJur) publicou os artigos “A instituição da ADPF em Minas e a nova vertente
de atuação da Defensoria Pública”, de autoria da defensora pública Renata Martins de Souza e do defensor público Gustavo Dayrell; e “A constitucionalidade do poder
de requisição da Defensoria Pública”, dos defensores
Lincoln Jotha Soares e Gilson Santos Maciel, todos com
atuação na Defensoria Pública de Minas Gerais.
O primeiro artigo trata do combate ao desrespeito de
normas jurídicas estaduais e municipais à Constituição
de Minas Gerais, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). O artigo foi comentado na rede social do deputado estadual Doorgal
Andrada, autor da proposta de emenda à Constituição
59/20, que inclui na Constituição mineira a previsão de

se questionar atos e normas por Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).
O texto “A constitucionalidade do poder de requisição
da Defensoria Pública” faz uma análise sobre a validade
constitucional da prerrogativa de requisição da Defensoria Pública, questionada pela Procuradoria-Geral de Justiça (PGR) em 22 ações ajuizadas no Supremo Tribunal
Federal (STF).

Clique aqui para ler o artigo “A instituição da
ADPF em Minas e a nova vertente de atuação da
Defensoria Pública”.
Acesse aqui o artigo “A constitucionalidade do
poder de requisição da Defensoria Pública”

DPMG lança cartilha sobre as fases do atendimento na área de Família
A Defensoria Pública de Minas Gerais lançou cartilha
com o passo a passo para o atendimento na área de Família. O material está sendo distribuído, inicialmente no
formato eletrônico, aos cidadãos e cidadãs que buscam
o serviço nas unidades da Instituição. Além disso, está
disponível na página da DPMG

Acesse aqui o PDF

A cartilha “Passo a passo das fases do processo de Família – Atendimento na Defensoria Pública” foi elaborada pela Câmara de Estudos de Tutela das Famílias e traz
informações desde a análise da documentação e entrada
do pedido na Justiça até a fase de sentença e recursos.
De acordo com a coordenadora da Câmara de Estudos, defensora pública Fernanda de Sousa Saraiva, a
ideia da cartilha decorreu da necessidade de instruir os
assistidos e assistidas do passo a passo do processo, especialmente para mostrar que o andamento do feito não
depende apenas do (a) defensor (a) público (a). “Tendo
conhecimento das fases do processo, a parte entenderá
a situação em que seu caso está. Reforço, ainda, a necessidade de as assistidas e os assistidos sempre manterem
seus dados atualizados e qualquer modificação fática do
caso. Muitas vezes, o processo fica parado ou até mesmo extinto em razão de não conseguirmos contato com
as partes”, explica defensora pública Fernanda Saraiva.

Núcleo de Atuação em Brasília divulga nova edição do ‘Drops dos Tribunais’
O Núcleo de Atuação da Defensoria Pública de Minas
Gerais junto aos Tribunais Superiores lançou a 10ª edição de 2021 do boletim informativo “Drops dos Tribunais”, referente ao mês de dezembro. A publicação traz
nesta edição o caso do habeas corpus em favor de assis-

tido condenado por estar portando uma tesoura no centro de Belo Horizonte. Aborda também decisão favorável
a assistido apenado por porte de drogas, entre outras
decisões e atuações.

Clique aqui para ler.
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HOMENAGENS

Defensores públicos são homenageados em Betim e Janaúba
A Câmara Municipal de Betim homenageou o defensor público Luís Renato Braga Arêas Pinheiro com o título
de Cidadão Honorário. Luís Renato é gestor do projeto
“Inclusão Verde Mundo”, da DPMG, e coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com
Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep).
A solenidade de agraciamento aconteceu na sexta-feira (10/12) e contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o vereador Edson Leonardo Monteiro,
o Léo Contador, que fez a entrega do título ao defensor
público (à direita, na foto ao lado).

Homenagem da PM em Janaúba
O defensor público João Helton Barbosa, em atuação
na Defensoria Pública de Minas Gerais em Janaúba, no
Norte do estado, recebeu homenagem da Polícia Militar
de Minas Gerais, na segunda-feira (13/12), por ocasião
da comemoração dos 12 anos do Batalhão da PMMG naquele município.
Ele recebeu uma placa com os dizeres: “Amigo do 51º
Batalhão de Polícia Militar – João Helton Barbosa. Homenagem do 51º BPM a quem muito tem contribuído para
o crescimento da Unidade.”

Coordenadora do Nudem/Montes Claros recebe título de Cidadã Honorária
A coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência
(Nudem), da DPMG em Montes Claros, Maiza Rodrigues
da Silva, foi agraciada pela Câmara Municipal local com
o título de Cidadã Honorária. A solenidade de homenagem aconteceu na quinta-feira (16/12), durante sessão
especial que celebrou os 189 anos da Câmara Municipal
de Montes Claros. Além de Maiza Rodrigues, mais nove
autoridades foram homenageadas pelos serviços prestados à população.
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