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Defensoria de Minas inaugura novas instalações em Além Paraíba
Iniciativa dá continuidade à política institucional de oferecer instalações melhor estruturadas, custeadas
com recursos próprios, para aprimorar o atendimento às assistidas e assistidos
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) inaugurou novas instalações da Instituição na comarca de
Além Paraíba, na Zona da Mata. A comarca abrange
os municípios de Além Paraíba, Volta Grande e Santo
Antônio do Aventureiro. A solenidade de inauguração
aconteceu na quinta-feira (24/2), com a presença do
defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares, dentre outras autoridades.

Logo após o descerramento da placa, o padre Edmilson Ferreira de Souza abençoou o local.
Em seu pronunciamento, o defensor público-geral,
Gério Soares, agradeceu a presença de todos, ressaltando a união de esforços. “Entregamos um serviço com
mais qualidade, em um ambiente adequado, para que
estas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade
possam buscar no Estado o melhor serviço possível”.

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O DPG Gério Soares e as defensoras públicas Marta Xavier, Ana
Beatriz Laborinha e Rachel Tolomelli descerraram a placa inaugural
da unidade da DPMG em Além Paraíba
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AÇÕES EM DESTAQUE • NOVAS INSTALAÇOES
Defensoria de Minas inaugura novas instalações em Além Paraíba
>> continuação da capa

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

A cerimônia foi transmitida pelo canal da DPMG no YouTube

Defensoras e defensores públicos presentes na cerimônia

O vice-prefeito de Além Paraíba, José Márcio Fernandes, ressaltou o momento importante para o município,
assim como para Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro, que compõem a comarca.
A coordenadora local da unidade da DPMG na comarca,
defensora pública Marta Xavier de Lima Gouvêa, relembrou os esforços de todos aqueles que contribuíram para
o crescimento da Defensoria Pública ao longo dos anos.
A coordenadora local substituta, defensora pública Ana
Beatriz Laborinha Y Perez, agradeceu todo o percurso
da Defensoria Pública na comarca, desde a sua reinstalação, em 2007, quando foi acolhida pelos demais órgãos
de Justiça. Já o diretor-presidente da ADEPMG, Fernando
Campelo Martelleto, parabenizou as defensoras da comarca, assim como a Defensoria-Geral por proporcionar
uma unidade tão bem estruturada, “oferecendo um acolhimento digno, para que possa sair com o coração cheio
de esperança por dias melhores”.

Companhia de Polícia Militar, capitão Amarildo de Sá
Ferreira; o coordenador Regional da ADEPMG, defensor
público Davi Clériston; a presidente da 110ª Subsessão
da OAB-MG, Maria Celeste Matos; a chefe de Gabinete
da DPMG, defensora pública Raquel da Costa Dias; o defensor auxiliar da Defensoria-Geral, Wilson Hallak Rocha;
o chefe da Assessoria Militar da DPMG, tenente-coronel
William Machado; a coordenadora da Regional Mata I e
local em Juiz de Fora, defensora pública Rachel Tolomelli
Campos; a coordenadora da Regional Mata II e local em
Cataguases, defensora pública Eliana Maria de Oliveira
Espíndola; a coordenadora local em Ubá, defensora pública Paula Ávila Dantas Bruna; a defensora pública em
Juiz de Fora, Jeanne Barbosa; o proprietário do prédio
sede da unidade, Djalma Pinheiro de Souza; a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Educacional Rogéria Aparecida de Souza Oliveira; servidores e servidoras;
estagiários e estagiárias.

Presenças – Participaram também da cerimônia o presidente da Câmara Municipal, vereador Mateus Felipe
Lopes da Cruz; o diretor em exercício do Foro da comarca, juiz de Direito Marco Aurélio Souza Soares; a promotora de Justiça Adriana Carvalho Pereira; o subcomandante do 68º Batalhão de Polícia Militar major Ferraz;
o comandante do 1º Pelotão da PM de Além Paraíba,
tenente Carlos Roberto de Souza; o comandante da 52ª

Estrutura – A nova sede está localizada próxima ao Fórum da comarca, facilitando o acesso dos assistidos. Conta com o Serviço de Atendimento Processual (SAP), que
permite às pessoas assistidas saber sobre o andamento
do seu processo, entregar documentos ou buscar uma
informação, entre outros encaminhamentos, de forma
rápida, sem a necessidade de agendamento.

Leia na íntegra

 DEU NA MÍDIA
A inauguração das novas instalações da Defensoria Pública de Minas Gerais em Além Paraíba foi
notícia em diversos veículos.

Acesse aqui esse e outros destaques
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REPARAÇÃO BRUMADINHO

DPMG, Governo e demais Instituições de Justiça aprovam projetos de reparação
socioeconômica para 8 municípios atingidos por desastre de Brumadinho
Iniciativas serão encaminhadas para planejamento e orçamento pela Vale e posterior execução.
Ao todo, 103 projetos do Acordo de Reparação já foram selecionados
Os compromitentes do Acordo Judicial de Reparação – Governo de Minas, Defensoria Pública de Minas
Gerais, Ministério Público de Minas Gerais e Ministério
Público Federal – aprovaram, na terça-feira (22/2/22), os
projetos para reparação socioeconômica em oito municípios atingidos pelo rompimento das barragens da Vale
em Brumadinho, ocorrido em 2019. As iniciativas foram
selecionadas após a Consulta Popular e fazem parte dos
Anexos I.3 e I.4 do Acordo.
Foram aprovados três projetos para cada um dos oito
municípios, totalizando 24, e um projeto adicional foi selecionado para uma comunidade específica, totalizando
25. O material foi encaminhado à Vale para detalhamento e posterior execução. Somando-se aos 78 projetos
selecionados na semana anterior, foram enviados para
início do detalhamento pela Vale o total de 103 projetos.

Após o detalhamento a ser feito pela Vale e nova análise dos compromitentes, o material seguirá para a auditoria socioeconômica da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
que avaliará se o desenho do projeto está adequado e se
os custos e os prazos estão compatíveis com os parâmetros usuais de mercado.
O Acordo Judicial visa reparar os danos decorrentes
do rompimento de barragens da Vale S.A. em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas e gerou uma série
de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia
do Rio Paraopeba e em todo o Estado de Minas Gerais.
Tem como prioridade a reparação da região atingida,
sendo respeitada a premissa de participação das comunidades na definição das ações, inclusive mediante a
realização de consulta popular e escuta das prefeituras.

Leia na íntegra

População do Shopping da Minhoca é cadastrada no Programa de Transferência de Renda
Trabalho segue diretrizes estabelecidas pela Defensoria Pública de Minas Gerais, MPMG e MPF
O cadastramento para inclusão no Programa de Transferência de Renda (PTR) da população do Shopping da
Minhoca, extremamente atingida pelo rompimento da
barragem em Brumadinho, faz parte do Acordo de Reparação aos danos provocados pela tragédia. O local fica às
Foto: Veronica Manevy/FGV

margens da rodovia 040, em Caetanópolis, e é voltado à
venda de insumos e acessórios de pesca.
O trabalho foi realizado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) seguindo diretrizes aprovadas pelas Instituições de
Justiça (Defensoria Pública de Minas Gerais, Ministério
Público de Minas Gerais e Ministério Público Federal).
Nos dois primeiros dias, 146 pessoas foram cadastradas pela equipe da FGV, que esteve no local de 10
às 18 horas para receber e conferir os documentos
necessários para o pedido de inclusão no PTR. Agora,
o cadastro e a documentação estão sendo analisados
pela equipe de conformidade e os inscritos serão comunicados pela Fundação.
“Desde 2019 acompanhamos o Shopping da Minhoca. Moradores foram testemunhas essenciais na
ação civil pública, mostrando o grande impacto do
rompimento na vida dessa comunidade tradicional e a
necessidade de medidas de apoio e reparação. É uma
grande conquista conseguir auxiliar as pessoas atingidas na concretização de seus direitos”, diz a defensora pública Carolina Morishita, em atuação no Núcleo
de Proteção aos Vulneráveis em Situação de Crise, da
Defensoria Pública de Minas.

Leia na íntegra
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AÇÕES EM DESTAQUE

TJMG julga ADI da Defensoria Pública do Estado e suspende cobrança de
taxas municipais em Montes Claros
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 1.0000.19.046755-5/000 proposta
em face do artigo 108, artigo 109, artigo 110 e Anexo
VII (tabela I, II, III) da Lei Complementar nº 04/05 (Código Tributário do Município) de Montes Claros, no
Norte de Minas.
A medida liminar havia sido indeferida em 23 de
novembro de 2020, ao fundamento de que se trataria de normas que estão em vigora há quase 15 anos
e, desta forma, não haveria periculum in mora. No
entanto, ao apreciar o mérito, foi declarada a inconstitucionalidade da “Taxa de Expediente, Certidão e
Protocolo”, todas previstas na referida legislação. Por

maioria, houve a modulação temporal dos efeitos da
decisão, de modo que a ineficácia dos referidos dispositivos vigora somente a partir da data da publicação
daquela.
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério
Patrocínio Soares, enfatizou a importância da atuação
perante a jurisdição constitucional para promoção de
direitos humanos e proteção de direitos fundamentais. A Defensoria Pública-Geral contou com a colaboração da Defensoria Pública nas comarcas de Janaúba
e Montes Claros, por meio dos defensores públicos
Gustavo Dayrell e Cláudio Fabiano, para a elaboração
da petição inicial.

Para acessar o acórdão, clique aqui.

MUNDO OFICIAL

Defensoria de Minas participa de lançamento da Unidade Avançada de Inovação
em Laboratório (UAI-Lab) no TJMG
A chefe de Gabinete da Defensoria-Geral, Raquel da
Costa Dias, representou o defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares, na solenidade de assinatura do ato normativo que regulamenta e cria a Unidade
Avançada de Inovação em Laboratório (UAI-Lab) no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O evento aconteceu na quarta-feira (23/2).
O UAI-Lab é uma oficina de trabalho estruturada para
o desenvolvimento de soluções inovadoras que agreguem
valor e eficiência ao Judiciário, a partir de soluções de problemas complexos. Tem como atribuição propor, fomentar, desenvolver, gerenciar, impulsionar e apoiar iniciativas

de inovação de cunho experimental, assim como outras
ações inovadoras, sempre que possível em parceria com
os demais setores do TJMG e/ou com atores externos,
buscando a desburocratização, a melhoria de processos, o
aprimoramento de estruturas e a economia de recursos.
O ato normativo foi assinado pelo presidente Gilson
Lemes e também pelo 1º vice-presidente do TJMG, desembargador José Flávio de Almeida; pelo 2º vice-presidente do TJMG, desembargador Tiago Pinto; pelo 3º
vice-presidente do TJMG, desembargador Newton Teixeira Carvalho, e pelo corregedor-geral de Justiça, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo.

Foto: Cecília Pederzoli/TJMG

A chefe de Gabinete durante a solenidade de
assinatura que regulamenta e cria o UAI-Lab no
TJMG. Também compuseram a mesa de honra
no evento o superintendente administrativo
adjunto do TJMG, desembargador José Arthur
Filho; o vice-corregedor-geral de Justiça, Edison
Feital Leite; a juíza auxiliar da Presidência,
Rosimere das Graças do Couto; a diretora do
Foro da Seção Judiciária Federal de Minas
Gerais, Vânila Cardoso; o presidente do Tribunal
de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando
José Armando Ribeiro, o diretor-presidente da
Escola Nacional da Magistratura (ENM),
desembargador Caetano Levi Lopes; e o
procurador do Estado, Carlos Alberto Rohrmann
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HOMENAGENS
ESCOLA SUPERIOR • CAPACITAÇÃO
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atividades práticas de identificação, análise e avaliação de
riscos em um processo.
De acordo com o chefe da Auditoria Interna da Defensoria, João Gabriel Melo Alves, "a Gestão de Riscos é um
elemento essencial para a boa governança, pois assegura
que os responsáveis pela tomada de decisão tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos
aos quais a organização está exposta. Também aumenta a
probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis, além de agregar valor
à organização por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão”, finaliza o auditor.

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.”

Participaram do treinamento
defensoras, defensores públicos,
servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores do Conselho
Superior, Gabinete e setores administrativos da DPMG, no período
de de 21 a 23 de fevereiro

Coordenadora do Nudem/Montes Claros recebe título de Cidadã Honorária

Defensora pública participa de gravação para curso do Método APAC

A coordenadora da Defensoria Especializada na DeAnados
Paula
abordouda Mulher em Situação de Violência
fesa
Direitos
o quinto elemento
(Nudem),
da DPMG em Montes Claros, Maiza Rodrigues
da Metodologia
APAC,
que
a
da Silva, foiéagraciada
pela Câmara Municipal local com
assistência jurídica,
o título
de
Cidadã
Honorária.
A solenidade de homenamissão conferida
constitucionalmengem
aconteceu na quinta-feira (16/12), durante sessão
te à Defensoria
especial
celebrou os 189 anos da Câmara Municipal
Pública,que
na defesa
vulneráveis
dedos
Montes
Claros. Além de Maiza Rodrigues, mais nove
em privação de
autoridades
liberdade. foram homenageadas pelos serviços prestados à população.

A defensora pública Ana Paula Starling, que atua na
Defensoria de Execuções Penais da DPMG em Belo Horizonte, participou na quinta-feira (24/2) de gravação realizada pelo Centro Internacional de Estudos do Método
APAC (Ciema). A filmagem será incorporada ao curso do
Método APAC, desenhado pelo Ciema, para informar a
sociedade, em especial os estudantes e pesquisadores,
acerca da metodologia apaqueana, a fim de que conheçam, divulguem, apoiem e ajudem na expansão das unidades apaqueanas por todo o Brasil e pelo mundo.
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