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Conselho Superior da Defensoria Pública empossa 6ª turma de
aprovados no VIII Concurso para ingresso na carreira da DPMG
Em ato solene na sexta-feira (28/1), o Conselho
Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais
(CSDPMG) deu posse a três defensoras e um defensor público, aprovados no VIII Concurso de Provas e
Títulos para ingresso na carreira da Instituição.
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Brumadinho, três anos depois: acordos extrajudiciais são
via para reparação mais célere
Rompimento da barragem da mineradora Vale causou 272 mortes e gerou severos impactos
ambientais e socioeconômicos em diferentes municípios mineiros. Processo de reparação de danos
das pessoas atingidas tem caminhado e apresenta resultados concretos.
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Setor Psicossocial da Defensoria de Minas
fecha 2021 com aumento de quase 30% nos
atendimentos às assistidas e assistidos
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AÇÕES EM DESTAQUE
6ª turma de aprovados no VIII Concurso para ingresso na carreira da DPMG
Em ato solene na sexta-feira (28/1), o Conselho Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais (CSDPMG)
deu posse a três defensoras e um defensor público, aprovados no VIII Concurso de Provas e Títulos para ingresso
na carreira da Instituição. Com a posse, a DPMG passa a
contar com a atuação de 675 defensoras e defensores
públicos, distribuídos em 110 comarcas do estado.
A solenidade foi presidida pelo presidente do CSDPMG e defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares,
e restrita à participação de convidados, em função da
pandemia de Covid-19, com transmissão ao vivo pelo
canal da Instituição no Youtube (youtube.com/c/defensoriamineira).
Pelo Conselho Superior, participaram presencialmente o corregedor-geral da DPMG, Galeno Gomes Siqueira,
o secretário Felipe Augusto Cardoso Soledade, as conselheiras Andréa Abritta Garzon e Gilmara Andrade dos
Santos Maciel e o presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG),
Fernando Campelo Martelleto.

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

As defensoras públicas Amanda Alves Buere Serafim, Janine Laís Moratelli e Larissa Vieira Jadjiski e o defensor Bruno Demétrio da Luz Tofanelli são a 6ª turma de empossados do certame realizado em 2019

Acompanharam virtualmente a sessão o subdefensor
público-geral Nikolas Stefany Katopodis de Macedo, as
conselheiras Liliana Soares Martins Fonseca e Camila
Machado Umpierre, e o conselheiro Gustavo Francisco
Dayrell de Magalhães Santos.

Leia na íntegra

Setor Psicossocial da Defensoria fecha 2021 com aumento de quase
30% nos atendimentos às assistidas e assistidos
O Setor Psicossocial da Defensoria Pública de Minas Gerais fechou o ano de 2021 com o total de 4.069
atendimentos. O resultado equivale a um aumento de
29,71% em comparação com o ano de 2019 (pré-pandemia de Covid-19), quando foram realizados 3.137 atendimentos. No ano passado, setembro foi o mês de maior
demanda, totalizando 540 atendimentos. Em dezembro,
quando os indicadores da pandemia apresentavam queda, este número caiu para 268. Desde 2012, ano de sua
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Núcleo Psicossocial da DPMG acolhe, atende e encaminha demandas
das pessoas assistidas

implementação, o Setor Psicossocial da DPMG totaliza
18.210 atendimentos.
De acordo com Luciana Raquel Azevedo, coordenadora do setor, a pandemia contribuiu muito para o crescimento da procura pelo atendimento psicossocial. “Houve aumento nos acolhimentos de assistidas e assistidos
que apresentam demandas jurídicas das diversas áreas
e principalmente solicitações psicossociais, em busca de
acesso a diversas áreas de atuação de instituições públicas, como saúde, assistência social, sistema prisional,
órgãos de defesas em geral, entre outras”.
O Setor Psicossocial da Defensoria conta com três psicólogas, quatro assistentes sociais, duas estagiárias de psicologia e uma funcionária administrativa, além da coordenadora. Como objetivo, busca humanizar a assistência
à assistida e ao assistido, agregando à eficiência técnica e
científica da Psicologia e da Assistência Social os valores
éticos, além de respeito, compreensão sistêmica do ser
humano, valorização da vida, promoção da dignidade, da
igualdade, da transformação social e da cidadania. O acolhimento é feito considerando as circunstâncias sociais,
culturais, étnicas, educacionais e psíquicas que envolvem
a assistida e o assistido na sua singularidade.

Leia na íntegra
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Brumadinho, três anos depois: acordos extrajudiciais são via
para reparação mais célere
Embora ainda haja muito o que se avançar, passados
três anos do rompimento da barragem da mineradora
Vale em Brumadinho – que em 25 de janeiro de 2019 causou 272 mortes e gerou severos impactos ambientais e
socioeconômicos em diferentes municípios mineiros – o
processo de reparação de danos das pessoas atingidas
tem caminhado e apresenta alguns resultados concretos.
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) é um
dos atores que contribuem significativamente para isso.
Termo de Compromisso – O inédito Termo de Compromisso (TC) elaborado pela Instituição e firmado com a
empresa Vale já viabilizou 532 acordos de indenização
extrajudicial, totalizando R$ 205.472.262,42, que alcançaram 937 beneficiários, entre reparações individuais e
por núcleo familiar.
Deste total de acordos firmados via Defensoria Pública, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade,
527 já foram homologados pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) e cinco estão em tramitação. Outros 111 acordos intermediados pela DPMG em conjunto com as pessoas atingidas estão em andamento.
Por outra via, o Termo de Compromisso da DPMG
também auxiliou milhares pessoas ou núcleos familiares, que fecharam acordos diretamente com a empresa
Vale. A empresa tem utilizado os parâmetros do TC em
acordos com pessoas que possuem advogado particular
e, por isso, não podem ser atendidos pela Defensoria. Os
acordos são para indenizações extrajudiciais, individuais
ou por núcleo familiar, referentes a danos patrimoniais.
“O Termo de Compromisso elaborado pela Defensoria
Pública de Minas Gerais é um marco na reparação de pes-

soas extremamente vulnerabilizadas por acontecimentos
dessa monta e estou seguro de que abriu um novo paradigma a partir de Brumadinho”, afirma o defensor público-geral Gério Patrocínio Soares. “Defensoras e defensores públicos estão em Brumadinho desde as primeiras
horas do ocorrido e, com um minucioso trabalho de acolhimento e escuta, construímos um mecanismo de reparação célere e justa, seguindo padrões internacionais, o
que permitiu que as vítimas pudessem retomar suas vidas
com a dignidade que merecem”, completa.
O coordenador do Núcleo Estratégico da DPMG de
Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise, defensor público Antônio Lopes de Carvalho Filho, explica que
o Termo de Compromisso da Defensoria abarca extensa multiplicidade de danos e foi elaborado seguindo a
melhor técnica jurídica, adotando os melhores padrões
jurisprudenciais, tanto nacionais quanto internacionais.
Acordo Judicial de Reparação – A reparação segue também em âmbito coletivo, com o início da execução dos
projetos de reparação socioeconômica em Brumadinho
e nos outros 25 municípios considerados atingidos pelo
rompimento da barragem. Os projetos foram pré-definidos no Acordo Judicial de Reparação mediado pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e assinado,
em fevereiro de 2021, pela Vale, Governo de Minas,
Defensoria Pública de Minas Gerais, Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG) e Ministério Público Federal
(MPF). A assinatura não prejudica as ações individuais
por indenizações e criminais, que seguem tramitando
normalmente.

Leia na íntegra
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Acordos de indenização extrajudicial, fechados com a orientação de defensoras e defensores públicos na sede de Brumadinho, já alcançaram
quase 1.000 famílias
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HOMENAGENS
ESDEP MG INFORMA
Defensores
públicos são homenageados em Betim e Janaúba
Justiça Federal realiza IX Jornada de Direito Civil
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A Jornada tem por objetivo promover condições
para o delineamento de posições interpretativas sobre o Direito Civil contemporâneo, adequando-as às
inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais,
a partir de debates entre especialistas e professores,
conferindo segurança jurídica em sua aplicação.

O encontro tem a coordenação-geral do vice-presidente do CJF e diretor do CEJ, ministro Jorge Mussi,
e a coordenação científica dos ministros do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, Marco
Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino.
Para mais informações, clique aqui.

Curso “Direito Sucessório: Alvará Judicial”

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, por
meio da Escola Superior (Esdpe), informa a divulgação do curso “Direito Sucessório: Alvará Judicial”, que
debaterá a teoria e casos práticos da Lei 6.858/80. O
curso acontece no dia 2 de fevereiro (quarta-feira),
Homenagem da PM em Janaúba
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Corregedoria-Geral da DPMG fará
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ventuárias e serventuários, demais autoridades, usuários
do serviço da Defensoria Pública e interessados em geral.
Na oportunidade serão recebidas sugestões e eventuais reclamações sobre as atividades dos membros da Instituição.
Veja aqui o Edital Correição Extraordinária Defensoria dos
Juizados
Veja aqui o Edital da 1ª, 2ª e 3ª Defensoria de Saúde

de Montes Claros. Além de Maiza Rodrigues, mais nove
autoridades foram homenageadas pelos serviços prestados à população.
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