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Defensoria Pública de Minas Gerais dá posse à sétima turma
de aprovados no VIII concurso para ingresso na carreira
Na sexta-feira (18/3), em sessão solene do Conselho
Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), foram empossados 14 defensoras e defensores públicos aprovados no VIII Concurso de provas e

títulos para ingresso na carreira da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais. Esta foi a sétima turma empossada de aprovados no certame.

LEIA + PÁGINA 2

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG
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Empossadas, empossados, membras e membros do Conselho Superior da Defensoria de Minas, e o presidente da Associação de Classe

Resolução Conjunta 011/2022 atualiza medidas de prevenção à Covid-19
Texto dispõe sobre o retorno integral das atividades presenciais no âmbito da DPMG a partir do dia 4 de abril
A Defensoria Pública-Geral e a Corregedoria-Geral da
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) expediram,
no dia 18/03, a Resolução Conjunta 011/2022, que atualiza as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus no âmbito da Instituição e dispõe sobre o retorno
integral das atividades presencias em todas as unidades,
a partir do dia 4 de abril de 2022.
A partir dessa data, o acolhimento e atendimento
passam a ser presenciais, durante o horário de funcio-

Galeno Siqueira é nomeado para o segundo
mandato de Corregedor-Geral da DPMG
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Mediação da DPMG é destaque em 2021
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namento de cada unidade, podendo também ser virtual,
caso seja de interesse da assistida ou do assistido.
Também passam a ser prioritariamente presencial
o acompanhamento da situação dos estabelecimentos
para cumprimento de medidas privativas de liberdade
e do sistema socioeducativo, as sessões para solução
extrajudicial de conflitos e audiências designadas n forma presencial.

Leia na íntegra
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INSTITUCIONAL
Defensoria de Minas dá posse à sétima turma de aprovados no VIII concurso

>> continuação da capa

O dispositivo foi composto pelo DPG
e presidente do Conselho Superior,
Gério Patrocínio Soares, e demais
membros do CS: o corregedor-geral
da DPMG, Galeno Gomes Siqueira;
o subdefensor público-geral Nikolas
Stefany Katopodis de Macedo;
os conselheiros Felipe Augusto
Cardoso Soledade e Gustavo
Francisco Dayrell de Magalhães
Santos; as conselheiras Andréa
Abritta Garzon, Gilmara Andrade
dos Santos Maciel, Liliana Soares
Martins Fonseca e Camila Machado
Umpierre; e o presidente da
Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais
(ADEP-MG), Fernando Campelo
Martelleto

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Presidida pelo defensor público-geral de Minas Gerais e presidente do Conselho Superior, Gério Patrocínio
Soares, a solenidade de posse da sétima turma do VIII
concurso foi restrita, em função das medidas de segurança sanitária para prevenção à Covid-19, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da DPMG no YouTube
(c/defensoriamineira).
Após a leitura do compromisso de posse pelo empossando Marcos Guimarães da Mata Machado, os
integrantes do Conselho Superior saudaram os novos
membros da Instituição, ressaltando em seus pronunciamentos os sentimentos de pertencimento, orgulho
e vocação. Os empossados Lucas Faria Alves, João Mateus Silva Fagundes Oliveira e Júlia Souza Dalcin foram
os oradores da turma. O Quarteto da Academia Musical Orquestra Show da Polícia Militar de Minas Gerais
executou o Hino Nacional.
A sessão solene contou com a presença da chefe de
Gabinete da DPMG, Raquel da Costa Dias; da coordenadora da Esdep-MG e secretária-geral da Comissão do

VIII Concurso, Neusa Guilhermina Lara; e do defensor
público-auxiliar da Defensoria-Geral, Gustavo Gonçalves
Martinho; entre outros assessores; coordenadores; defensoras e defensores públicos; servidores e servidoras;
estagiárias e estagiários.

Mesmo com restrição de número, devido à Covid-19, familiares dos
novos defensores puderam prestigiar a cerimônia presencialmente

Novas defensoras e novos defensores públicos de Minas Gerais
prestam o compromisso

Curso de Formação – Nesta segunda-feira (21/3), as defensoras e o defensor público empossados iniciam o Curso de Orientação e Preparação, ministrado pela Defensoria Pública estadual, por meio de sua Escola Superior
(Esdep-MG). O objetivo é capacitar e dar mais qualidade
aos serviços prestados à população.
VIII Concurso – Mais de dez mil candidatos concorreram
a 30 vagas – inicialmente – para defensora e defensor
público de Minas Gerais. O certame foi composto por
cinco etapas, sendo a primeira – prova objetiva de múltipla escolha – realizada no dia 26 de maio de 2019 e a última – prova de títulos – concluída em fevereiro de 2020.

Leia na íntegra
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INSTITUCIONAL

Galeno Siqueira é nomeado para o 2º mandato de Corregedor-Geral da DPMG
Na quinta-feira (17/3), o defensor público Galeno Gomes Siqueira foi nomeado, pelo defensor público-geral
Gério Patrocínio Soares, ao cargo de corregedor-geral
da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) para o
biênio 2022-2024. A nomeação foi oficializada pelo Ato
nº 1176/2022, publicado no Diário Oficial da Defensoria
Pública no dia 18/03.
Durante a singela cerimônia, o defensor-geral Gério
Patrocínio Soares salientou o trabalho de excelência e seriedade desenvolvido por Galeno Siqueira, que assume o
segundo mandato consecutivo no cargo. “A Defensoria de
Minas possui hoje uma Casa Correicional que atingiu um
patamar de excelência e maturidade institucional, resultado da contribuição de todos os ex-corregedores-gerais

que por ela passaram e do primor da sua atuação técnica
e de sua equipe de assessores”, afirmou o DPG.
O corregedor-geral Galeno Siqueira destacou que o
trabalho realizado é fundado no diálogo entre o Gabinete, o Conselho Superior e a Corregedoria-Geral, e
renovou seu propósito de “entregar uma Corregedoria cada vez melhor para a Instituição, o que reflete no
crescimento institucional e no bom atendimento às assistidas e assistidos”.
Estiveram presentes no ato de nomeação o subdefensor-geral Nikolas Katopodis; a chefe de Gabinete, Raquel
da Costa Dias; e os defensores públicos-auxiliares da
Corregedoria-Geral, Ana Cláudia Leroy, Frederico Saraiva
e Marina Buck Sampaio.

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Defensor-geral Gério Soares assina o ato de nomeação do corregedor-geral Galeno Siqueira, que assume o segundo mandato consecutivo

MUNDO OFICIAL

Defensor-geral participa de lançamento de projeto cultural no Palácio das Artes
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, representou a Defensoria Pública de
Minas Gerais (DPMG) na solenidade de lançamento do
programa “O Modernismo em Minas Gerais”, na noite
da segunda-feira (14/3). O evento aconteceu no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, com a presença do
governador Romeu Zema.
Druante o lançamento houve apresentação da Orquestra Filarmônica e do Coral Lírico do Palácio das Artes.
O programa é uma parceria inédita entre a Fundação Clóvis Salgado (FCS), o Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) e a Appa Arte e Cultura para celebrar
o centenário do modernismo brasileiro, representado
pela Semana de Arte Moderna de 1922, com destaque
para o núcleo modernista de Minas Gerais.

Foto Marcelo Sant’Anna/DPMG

A Fundação Clóvis Salgado preparou uma programação para todo ano de 2022 que vai destacar a participação de Minas Gerais no modernismo.
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MUNDO OFICIAL

Defensor público-geral do Estado participa da solenidade de posse no TJMMG
O defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares,
participou da sessão de posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), biênio 2022/2023. A solenidade aconteceu na quinta-feira
(17/3), no auditório do Clube dos Oficiais da PMMG.
Na presidência, foi empossado o desembargador Rúbio Paulino Coelho; vice-presidência, desembargador
Fernando Galvão da Rocha; corregedoria, desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; e ouvidor, desembargador Osmar Duarte Marcelino.

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Defensoria Pública de Minas recebe visita institucional do deputado Bartô
A chefe de chefe de Gabinete da Defensoria Pública de
Minas Gerais, defensora pública Raquel da Costa Dias, recebeu o deputado estadual Bartô, acompanhado da diretora do Programa de Protegidos de Abusos e Maus Tratos
de Belo Horizonte, Keyla Cristina Parreiras Aredes. O encontro foi realizado na segunda-feira (14/3) para tratar de
assuntos de interesse institucional. Participaram, também, o defensor público Marcos Lourenço Capanema,
em atuação em Contagem, e os auxiliares da DefensoriaGeral, defensora e defensor público Giza Gaudereto e Gustavo Martinho, respectivamente. O deputado estava acompanhado das assessoras Luciana e Graciela.

ESCOLA SUPERIOR

Defensoras e defensores públicos fazem treinamento sobre Planejamento
Estratégico numa parceria com a Polícia Militar
Defensoras e defensores públicos participaram nos dias
16 e 17 de março de treinamento sobre “Planejamento Estratégico”, numa parceria da Defensoria Pública de Minas
(DPMG) com a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da
Escola Superior (Esdep-MG). O curso foi ministrado pelo
tenente-coronel Ralfe Veiga de Oliveira e pelo capitão João
Paulo Fiúza da Silva.
No primeiro dia, conduzido pelo tenente-coronel Ralfe, foram discutidos o pensamento
estratégico e a importância do planejamento
estratégico nas organizações públicas. No segundo dia de curso o tema

proposto pelo capitão Fiúza foi a construção, implementação
e monitoramento do Plano Estratégico em uma instituição.
Os participantes foram convidados a realizar atividades
em grupo, utilizando ferramenta de edição colaborativa,
aplicando os conceitos aprendidos no âmbito da Defensoria Pública.
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ESCOLA SUPERIOR

Sede 2 da Defensoria de MInas recebe treinamento do Corpo de Bombeiros
Fotos: Claudinei Souza/DPMG

Além da
fundamentação
teórica, os
funcionários
simularam, na
prática, operações básicas

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por meio
de sua Escola Superior (Esdep-MG), realizou treinamento
sobre “Primeiros Socorros e Prevenção e Combate ao Incêndio” na quarta-feira (16/3). Participaram da capacitação funcionários lotados na Sede 2, em Belo Horizonte.
O curso, oferecido pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e ministrado pelo sargento Artur Vinhal Nunes Souza e tenente Wanderson Teodoro de Mendonça, teve como objetivo instruir os funcionários de todos
os setores do prédio para que sejam capazes de agir
em situações emergência, até que a assistência especializada seja prestada.
Durante o treinamento foram abordados problemas
clínicos que podem ocorrer em uma empresa, detalhados os sistemas preventivos de combate ao incêndio e
como operá-los.

Leia na íntegra

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

DPMG em Uberlândia participa de debate sobre a rede de atenção psicossocial
O defensor público Fernando Sousa Vilefort participou
da audiência pública “Desafios da Rede de Atenção Psicossocial de Uberlândia (RAPS)”, promovida pela Câmara
Municipal de Uberlândia. A iniciativa aconteceu no final
de fevereiro. Em sua participação, o defensor público
apontou maior eficácia do sistema CAPS-AD (Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) sobre o desenvolvido pelas Comunidades Terapêuticas. Os pontos que
necessitam de aprimoramento na RAPS, levantados na
audiência pública, foram sistematizados e encaminhados por ofício à Secretaria Municipal de Saúde.

“É importante
que portas não
sejam fechadas,
a fim de que haja
o encaminhamento daqueles
assistidos em
situação de rua
que manifestam
interesse em
tratamento em
comunidade
terapêutica”
– Fernando Vilefort, durante sua manifestação na audiência

Defensor público debate sobre Lei de Inclusão em live promovida pela Fenep
Na quarta-feira (16/3), o defensor público Luis Renato
Braga Arêas Pinheiro, gestor do projeto “Inclusão Verde
Mundo” da DPMG e membro da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional
das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), participou
Luis Renato Arêas em
sua apresentação:
“é necessário que as
instituições públicas
participem ativamente dos processos
de conscientização
e articulação de direitos, para além da
atuação do dia-dia
nos gabinetes”.

de live sobre a temática” Lei de Inclusão: o que precisamos
saber?”, promovida pela Federação Nacional das Escolas
Particulares (Fenep). A live teve como propósito a discussão da implementação desta normativa e quais mudanças
ela trouxe para a vivência das instituições de ensino. Debateram ainda o histórico legal da inclusão no Brasil, o acolhimento à família no atendimento ao aluno com deficiência
no ensino privado, entre outros. Também participaram a
assessora pedagógica e de legislação do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinepe), Naime Pigatto,
e o assessor jurídico da Fenep, Diego Muñoz.
A live está disponível no canal da Fenep no YouTube

Clique aqui para ver

NOTÍCIAS DA DPMG • Boletim Informativo da DPG • Ano VIII • N. 184 • 14 a 2O de março de 2O22 • Pág. 6

AÇÕES EM DESTAQUE

Atuação dos Centros de Conciliação e Mediação é destaque entre as
ações extrajudiciais da Defensoria Pública de Minas Gerais em 2021
No ano, foram realizadas mais de 2 mil sessões de conciliação, com mais de 58% de acordos firmados
entre as partes e consequente pacificação dos conflitos
Fazer da atuação extrajudicial a marca da Defensoria
Pública de Minas Gerais é uma das ações previstas no
Planejamento Estratégico da Instituição. Além de prestar
a assistência jurídica integral e gratuita, a DPMG investe
cada vez mais nos métodos autocompositivos, onde a
solução construída com a participação efetiva das partes
litigantes torna-se mais célere, pacífica e, consequentemente, mais eficaz.
Dentre as ações extrajudiciais desenvolvidas pela
DPMG destaca-se o atendimento focado na resolução das
demandas da área de Família dos Centros de Conciliação
e Mediação, presentes até o momento em 15 comarcas:
Belo Horizonte, Governador Valadares, Ituiutaba, Matias
Barbosa, Montes Claros, Nova Lima, Passos, Patos de MiFoto: Claudinei Souza/DPMG

Sessão de conciliação feita pela defensora pública Alessandra Eller, na
unidade de Belo Horizonte

nas, Pedro Leopoldo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Varginha e Vespasiano.
Na prática, são encaminhadas a estes centros demandas de Família passíveis de acordo, tais como divórcio
com partilha ou não de bens; pensão alimentícia; guarda
de menores; direito de visitas, reconhecimento e dissolução de união estável; reconhecimento de paternidade;
alimentos gravídicos (mulheres gestantes que precisam
de ajuda do genitor), entre outros.
No caso em que é possível a mediação entre as partes,
é agendada a sessão conciliatória com a convocação da
parte contrária para a tentativa de composição. Quando
se tem a concordância, é lavrado o termo de acordo e
remetido ao Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
para homologação judicial.
Além de dispensar o litígio e promover a possibilidade
real de acordo, de forma a pacificar a relação entre as
partes e reduzir sensivelmente o tempo de espera para
a prestação jurisdicional, a atuação contribui para aliviar
a carga de processos no Sistema Judiciário.
Em 2021, foram realizadas 2.116 sessões de conciliação na DPMG. Mais de 58% destas sessões resultaram
em acordo entre as partes; 10, 1% dos casos foram encaminhados para a judicialização da causa, seja por divergência entre as partes, seja pela ausência de uma delas.
Outros 12,1% dos casos foram arquivados.

Leia na íntegra

ACP da Defensoria Pública do Estado busca garantir o direito à moradia das
famílias ameaçadas de remoção no Bairro Alvorada, em Belo Horizonte
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) está
atuando em defesa do direito à moradia das famílias residentes da quadra 59 do Bairro Jardim Alvorada (antigo
Manacás), em Belo Horizonte, que estão sob ameaça de
serem removidas.
A quadra 59 foi loteada irregularmente e vendida às
famílias que, de boa-fé, compraram os lotes. A área foi
negligenciada durante anos pelo proprietário registral,
que não fez o registro do loteamento e não pagou pelo
IPTU. Com a valorização monetária, o proprietário ajuizou várias ações de reintegração de posse que mascaram
a formação de um polo passivo multitudinário. Com isso,
as famílias que lá residem estão ameaçadas de despejo sem qualquer direito à indenização, apesar de terem

feito várias benfeitorias (edificações) que extrapolam o
valor do terreno.
Em defesa dos moradores e para que o caso seja discutido à luz da função social da cidade, da propriedade
e do direito à moradia, a Defensoria Pública de Minas
Gerais ajuizou ação civil pública (ACP), de nº 503083080.2022.8.13.0024), em face do espólio do proprietário
registral, do Município de Belo Horizonte e do Estado.
De acordo com a ACP, as ações de reintegração ingressadas pelo proprietário registral desconhecem o histórico
de perda da posse do imóvel por parte do autor.
A ação, ajuizada em 21 de fevereiro, tramita na 32ª
Vara Cível da comarca de Belo Horizonte.

Leia na íntegra

NOTÍCIAS DA DPMG • Boletim Informativo da DPG • Ano VIII • N. 184 • 14 a 2O de março de 2O22 • Pág. 7

AÇÕES EM DESTAQUE

Defensores públicos se reúnem com a direção da Penitenciária Estevão Pinto
Na manhã da sexta-feira (18/3) o defensor público
Rodrigo Zamprogno e a defensora pública Ariane Murta,
que atuam na Defensoria de Execuções Penais da DPMG
na Capital, se reuniram com a diretoria da Penitenciária
Feminina Estevão Pinto (PIEP).

Além de se reunirem com a direção da unidade, os
defensores realizaram atendimento coletivo e individual
às apenadas e fizeram inspeção na penitenciária. Com as
novas recomendações de saúde em relação à Covid-19
no estado, tanto o atendimento quanto as inspeções voltaram a ser realizadas de forma presencial.

Visita institucional à Amagis
As defensoras públicas Ana Paula Starling e Ariane
Murta, e o defensor público Rodrigo Zamprogno, que
atuam na Defensoria de Execuções Penais em Belo Horizonte, fizeram uma visita institucional ao presidente da
Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), juiz de
Direito Luiz Carlos Rezende Santos.
A visita aconteceu na quarta-feira (16/3). Na ocasião
foram tratados assuntos diversos, em especial relacionados à execução penal do Estado (foto abaixo).

O defensor público Rodrigo Zamprogno e a defensora pública Ariane
Murta (à direita), acompanhados de membros da direção da PIEP

AÇÕES EM DESTAQUE • DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Ação no Aglomerado da Serra pela conscientização e erradicação da
violência contra as mulheres tem participação da DPMG
A coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência
na DPMG em Belo Horizonte (Nudem-BH), Maria Cecília
Pinto e Oliveira, participou da ação ‘8M na Quebrada’,
encontro comunitário promovido pela Coletiva Mulheres da Quebrada, que busca conscientizar e alertar sobre as violências sofridas pelas mulheres nos espaços
domésticos. O evento aconteceu no sábado (12/3), no
Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte.
O microfone e o palco ficaram abertos para falas de
lideranças locais; apresentações de artistas parceiros; e
manifestações das participantes, como a leitura de frases escritas pelas mulheres da região sobre a luta contra
a violência doméstica.
continua >>

Fotos: Divulgação/Coletiva Mulheres da Quebrada

A programação variada incluiu churrasco coletivo e caminhada/cortejo com fixação de cartazes, levando a palavra das mulheres a todo
o território da comunidade
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AÇÕES EM DESTAQUE • DIA INTERN. DA MULHER

Ação no Aglomerado da Serra
>> Continuação da página 7

Durante o encontro, a defensora pública Maria Cecília
Oliveira, conversou com o público presente, fornecendo informações sobre as formas de violência contra as
mulheres e sobre como buscar ajuda e atendimento na
Defensoria Pública mineira e demais órgãos da rede de
proteção. A defensora pública também realizou atendimento e orientação jurídica e distribuiu exemplares
da cartilha “Desigualdades de gênero e acolhimento à
Mulher”, desenvolvida pelo Nudem, em parceria com o
Setor Psicossocial da Defensoria Pública de Minas.
O ato contou ainda com um espaço para crianças, com
palhaços, brinquedos e jogos, bem como distribuição de
absorventes para apoiar a luta pela dignidade menstrual.

Defensora pública
Maria Cecília
Oliveira no ‘8M
na Quebrada’:
conscientização
sobre os direitos
das mulheres

DEU NA MÍDIA


Defensora pública participa de reportagem do Cidade Alerta Minas, da TV Parnaíba
A defensora pública Bárbara Bissochi, em atuação
em Uberlândia, participou do jornal Cidade Alerta Minas, da TV Parnaíba, veiculado no dia 9 de março.
A reportagem, que foi produzida com destaque ao

Dia Internacional da Mulher, ouviu histórias marcantes da defensora pública e da delegada Ana Cláudia
Passos, que fazem atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade.
A defensora pública reforçou a importância do debate a respeito do direito da mulher e igualdade de
gênero. “O caminho para se chegar nessa condição
de igualdade passa por muita educação, informação
e quebra de paradigma na sociedade”.

Assista aqui a reportagem
OUTROS DESTAQUES NA MÍDIA
Acesse aqui a página no site da DPMG

AÇÃO CONJUNTA

DPMG em Palma entrega doação de
máscaras para instituições da comarca
Na terça-feira (15/3), a Defensoria Pública de Minas
Gerais em Palma, por meio da defensora pública Roberta
Lima de Paula, em ação conjunta com o Conselho Municipal de Saúde de Muriaé e a Rio Medical, realizou doação de máscaras MR 95 para o Hospital e Maternidade
Maria Eloy e para o Asilo São Vicente de Palma.
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