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Defensoria de Minas lança a  
8ª edição da sua Revista com a 
temática ´Direitos Humanos’

A Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) lança a oitava edição da sua Revista 
jurídica. A publicação especial homenageia 
a Defensoria Pública Especializada em Direi-
tos Humanos, Coletivos e Socioambientais 
(DPDH), que celebrou 20 anos de atuação 
neste ano. A Revista Defensoria Pública de 
Minas Gerais traz 12 artigos jurídicos que 
analisam questões diversas sob a ótica dos 
direitos humanos.

Acesse aqui

Defensoria Pública de Minas Gerais lança seu 2º Planejamento 
Estratégico e detalha projetos para o biênio 2023-2025

CASAMENTO COMUNITÁRIO
Reeducandos da Penitenciária de
Cataguases regularizam união civil

INSTITUCIONAL
Mineradora Vale, instituições de Justiça e Município de Nova Lima 
assinam acordo para reparação de danos causados em Macacos

DPMG assina protocolo de intenções 
entre instituições para atendimento  
à população em situação de rua

Defensoria Pública debate em palestra 
com CNJ e instituições parceiras 
temas ligados à acessibilidade

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
lançou o segundo Planejamento Estratégico (PE) 
da Instituição. O documento, que contempla 20 
projetos a serem executados no período de 2023-
2025, é resultado de um intenso processo de re-
flexão, debate e construção de consensos.

Sua apresentação para o público interno – de-
fensoras, defensores públicos, servidoras e servi-
dores – aconteceu na quarta-feira (14/12).

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG
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INSTITUCIONAL
Defensoria Pública de Minas Gerais lança seu 2º Planejamento 
Estratégico e detalha projetos para o biênio 2023-2025

Defensora-geral, subdefensor público-geral, corregedor-geral, 
secretário do Conselho Superior e gerentes dos projetos  
do PL 2023-2025

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Ao lado do subdefensor público-geral, Nikolas Katopodis, 
a DPG Raquel da Costa Dias enfatiza: “Que cada um de 
nós se sinta protagonista dos resultados que entregamos”

Mesa de abertura: subdefensor-geral Nikolas Katopodis; 
DPG Raquel da Costa Dias; corregedor-geral Galeno 
Siqueira; e o secretário do CS Felipe Soledade

Defensora pública Karina Maldonado (1º plano) 
e o assessor técnico da Fundação João Pinheiro, 
Mauro César da Silveira

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
lançou o segundo Planejamento Estratégico (PE) 
da Instituição. O documento, que contempla 20 
projetos a serem executados no período de 2023-
2025, é resultado de um intenso processo de re-
flexão, debate e construção de consensos. Sua 
apresentação para o público interno aconteceu 
na quarta-feira (14/12), de forma presencial, no 
auditório da sede da DPMG em Belo Horizonte, e 
virtualmente pela plataforma Teams.

Esta nova etapa é resultado de um trabalho cri-
terioso, em que foram feitas cerca de 200 entre-
vistas, respondidos mais de 900 questionários e 
realizadas quase 60 reuniões de trabalho. Sua ela-
boração envolveu profissionais técnicos da Fun-
dação João Pinheiro (FJP) e membras e membros 
da comissão interna. Participaram do processo 
defensoras públicas, defensores públicos, servi-
doras e servidores, bem como parcela de usuárias 
e usuários do serviço da DPMG e de atores exter-
nos. O resultado alcançado é fruto de uma cons-
trução participativa e de um robusto processo de 
aprendizagem organizacional.

A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, abriu a apresentação com 
uma breve retrospectiva desde a elaboração do 
primeiro Planejamento Estratégico da DPMG. 
Destacou que todos os 30 projetos estratégicos 

propostos pelo primeiro PL foram executados e 
enfatizou sua importância para o crescimento e 
fortalecimento institucional.

Exposições – O assessor técnico da FJP, Mauro 
César da Silveira, fez uma exposição sobre a cons-
trução do II Planejamento Estratégico. Além do 
Mapa Estratégico, o Plano Estratégico 2023-2025 
traz análises dos ambientes externo e interno; 
define objetivos estratégicos, sob a perspectivas 
da sociedade, dos resultados, dos processos in-
ternos e do suporte, de modo a favorecer o con-
trole interno e a eficiência administrativa. 

A assessora de Administração Estratégica e 
Inovação da DPMG, defensora pública Karina Ro-
drigues Maldonado, expôs os 20 novos projetos 
estratégicos que contribuirão para o alcance dos 
objetivos delineados no Plano.

Finalizando as exposições, o subdefensor públi-
co-geral Nikolas Katopodis disse que a DPMG “en-
cerra um grande ciclo de aprendizagem, em um 
processo de engrandecimento da Instituição”. Ele 
enfatizou que “o Planejamento Estratégico não é 
construído pela Defensoria-Geral, mas sim, por 
cada um de nós”. 

No link abaixo, leia a matéria na íntegra de 
acesse o Planejamento.

Leia na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-lanca-seu-2o-planejamento-estrategico-e-detalha-projetos-para-o-bienio-2023-2025/
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INSTITUCIONAL
Defensoria de Minas assina protocolo de intenções entre  
instituições para atendimento à população em situação de rua

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
é uma das instituições que firmaram protocolo de 
intenções para oferecer atendimento multidiscipli-
nar, de forma desburocratizada e humanizada, às 
pessoas em situação de rua. Os serviços serão reali-
zados na Unidade de Atendimento Integrado Praça 
7 (UAI Praça 7), no Centro de Belo Horizonte.

O protocolo prevê a abordagem multidimen-
sional e o atendimento humanizado das pessoas 
em situação de rua, sem necessidade de prévio 
agendamento. O documento prevê ainda a não 
estigmatização e o uso de linguagem que não re-
force preconceitos e visões higienistas, bem como 
a identificação da ausência de documentos entre 
esse público e o intercâmbio de informações per-
tinentes à emissão dos documentos necessários.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 

é o articulador do trabalho conjunto, por meio 
do seu Núcleo de Voluntariado. Além da DPMG, 
também são parceiros a Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Se-
plag/MG), o Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG) e o Sindicato dos Oficiais de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas 
Gerais (Recivil/MG).

A assinatura do protocolo aconteceu na segun-
da-feira (5/12), ocasião em que o TJMG também 
inaugurou uma sala do Núcleo de Voluntariado e 
entregou, simbolicamente, um veículo para uso 
nas ações de voluntariado realizadas no âmbito 
do Judiciário mineiro. A defensora pública-geral 
de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, assinou o 
documento representando a Defensoria mineira.

Leia na íntegra

Defensora-geral Raquel da Costa Dias acompanhada pelo 
presidente do TJMG e outras autoridades presentes na 
solenidade de assinatura do protocolo

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Defensora-geral: “Pessoas que, já destituídas do direito 
à moradia, ainda sofrem diversas ações de exclusão do 
espaço público”

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel 
da Costa Dias, recebeu a visita do desembargador 
Bruno Terra Dias na quarta-feira (7/12). Participaram 
também do encontro o coordenador da Defensoria 
Especializada de Saúde Pública, defensor público 
Bruno Barcala Reis; o presidente da Associação das 
Defensoras e Defensores Públicos (Adep-MG), Fer-
nando Campelo Martelleto; e assessores do desem-
bargador. Na ocasião foram tratados assuntos de 
interesse institucional.

Procurador-chefe da União em Minas – Na segun-
da-feira (12/12), a defensora -geral recebeu o procu-
rador regional da União em Minas Gerais – 6ª Região 
(PRU6), Bráulio Lisboa Lopes. Estavam presentes 
também o defensor público Luís Renato Braga Arêas 
Pinheiro. Durante a reunião foram tratados assuntos 
relativos à Rede em Proteção da Pessoa com Defi-
ciência e conversados tópicos a serem pautados na 
atuação do grupo.

Defensora pública-geral recebe visitas de desembargador do TJMG e 
do procurador-chefe da União em Minas
FOTOS: ASCOM/DPMG

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-assina-protocolo-de-intencoes-entre-instituicoes-para-atendimento-a-populacao-em-situacao-de-rua/


BOLETIM DA DPMG Nº 22O • Resumo das notícias e comunicados • 5 a 18 de dezembro de 2O22 •  Pág. 4

INSTITUCIONAL | BARRAGENS

Mineradora Vale, instituições de Justiça e Município de Nova Lima 
assinam acordo para reparação de danos causados em Macacos

REPARAÇÃO BRUMADINHO
Betim recebe Posto de Atendimento do programa de reparação a pessoas  
atingidas pelo desastre de Brumadinho

Instituições de Justiça emitem  
Comunicados sobre demandas das  
comunidades atingidas 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
o Ministério Público Estadual (MPMG), o Ministé-
rio Público Federal (MPF) e o Município de Nova 
Lima assinaram acordo com a mineradora Vale 
para compensação e reparação integral dos danos 
causados pela elevação, em fevereiro e março de 
2019, dos níveis de emergência da barragem B3/
B4 situada em Macacos, distrito de Nova Lima.

A elevação até o nível 3 de emergência, que é o 
máximo antes do rompimento, obrigou a evacua-
ção imediata de famílias que residiam em área de 
risco, causando diversos tipos de danos coletivos 
e difusos na área ambiental e socioeconômica aos 
moradores da região. 

Após um ciclo de 12 audiências, o acordo foi in-
termediado e homologado na quinta-feira (15/12) 
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
por meio do Centro Judiciário de Solução de Con-
flitos e Cidadania de 2º Grau (Cejusc de 2º Grau).

A audiência foi conduzida pela 3ª vice-pre-
sidente do TJMG, desembargadora Ana Paula 
Nannetti Caixeta, e pelo coordenador adjunto do 
Cejusc de 2º grau, desembargador Marco Aurélio 
Ferrara Marcolino.

A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, assinou o acordo repre-
sentando a DPMG. O defensor público Felipe So-
ledade, que atua no Núcleo Estratégico de Pro-
teção aos Vulneráveis em Situação de Crise e é 
secretário do Conselho Superior da Defensoria, 
também participou da audiência.

Leia na íntegra

Representantes dos órgãos no evento de homologação do acordo, que tem importância econômica, ambiental e social

FOTOS: EULER JUNIOR/TJMG

A Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição 
responsável pelo Programa de Transferência de 
Renda (PTR) a pessoas atingidas pelo rompimento 
da barragem da Vale, em Brumadinho, inaugurou 
na terça-feira (13/12) o Posto de Atendimento 
em Betim. O PTR é parte do Acordo de Repara-
ção Judicial aos danos provocados pelo desastre, 
ocorrido em janeiro de 2019. O trabalho do ca-
dastramento realizado pela Fundação Getúlio Var-
gas segue diretrizes aprovadas pelas Instituições 
de Justiça compromitentes do acordo: Defensoria 
Pública de Minas Gerais, Ministério Público de Mi-
nas Gerais e Ministério Público Federal.

A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 
divulgou, no dia 15/12, em ação integrada com os 
Ministérios Públicos estadual Federal, comunicado 
que trata dos projetos de demandas das comunida-
des atingidas relacionadas ao Acordo Judicial de Re-
paração dos danos coletivos decorrentes do rompi-
mento das barragens B-1, B-IV e B-IVA – localizadas 
na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho – ocor-
rido em 25 de janeiro de 2019. A íntegra do docu-
mento bem como as tratativas seguem descritas no 
Comunicado 5.

Leia aqui o Comunicado 05
Acesse aqui o Comunicado 06

NA MÍDIA 
Acordo para ações de reparação da Vale em 
Macacos repercutiu nacionalmente

Acesse no site a página Deu na Mídia 

O local escolhido para o atendimento em Betim 
foi a região de Citrolândia. A escolha considerou 
volume de requerimentos, oferta de transporte 
público e condições de acesso.

Leia na íntegra

Posto de 
Atendimento 
do Programa 
de Trans-
ferência 
de Renda 
inaugurado 
em Betim

FOTO: VERONICA MANEVY/FGV

https://defensoria.mg.def.br/mineradora-vale-instituicoes-de-justica-e-municipio-de-nova-lima-assinam-acordo-para-reparacao-de-danos-causados-em-macacos/
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/12/COMUNICADO-No-05-DE-15-DE-DEZEMBRO-DE-2022.pdf
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/12/COMUNICADO-No-06-DE-15-DE-DEZEMBRO-DE-2022.pdf
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://defensoria.mg.def.br/betim-recebe-posto-de-atendimento-em-programa-de-reparacao-a-pessoas-atingidas-pelo-rompimento-da-barragem-em-brumadinho/
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INSTITUCIONAL

Defensoria-geral se reúne com o presidente da OAB-MG

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, participou na noite da segun-
da-feira (12/12) da solenidade de posse do pro-
curador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas 
Soares Júnior. Ela compôs a mesa de autoridades. 
Jarbas chega ao quarto mandato à frente do Minis-
tério Público de Minas Gerais, eleito pela categoria 
com 902 votos, para o biênio 2023-2024. O evento 
aconteceu no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

O presidente da Associação das Defensoras e 
dos Defensores Públicos de Minas Gerais (Adep-
-MG), Fernando Campelo Martelleto, também es-
teve presente na solenidade.

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, foi agraciada na quarta-feira 
(14/12) com a Medalha do Mérito da Advocacia-
-Geral do Estado de Minas Gerais. A cerimônia, 
que ocorreu no Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG), homenageou pessoas físi-
cas e jurídicas que prestaram relevantes serviços 
à advocacia pública e à instituição.

A Medalha do Mérito da AGE-MG, instituída em 
2013, é entregue anualmente, em número que não 

MUNDO OFICIAL
DPG participa de solenidade de posse do procurador-geral de Minas

Jarbas Soares foi empossado pelo governador Romeu Zema 

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

MUNDO OFICIAL •  HOMENAGENS
Defensora pública-geral é agraciada com a Medalha de Mérito da 
Advocacia-Geral do Estado

Ao lado, Ra-
quel da Costa 
Dias, Sérgio 
Coelho, de 
quem recebeu 
a comenda 
(foto da esq.) 
e a chefe de 
Gabinete 
da DPMG, 
Caroline Gou-
lart Teixeira 
durante a 
cerimônia

exceda a nove pessoas, acompanhada de diploma, 
bóton e passador. A concessão é definida pelo Con-
selho da Medalha, presidido pelo Advogado-Geral 
e composto pelos membros do Conselho Superior 
da AGE, pelo presidente da Associação dos Procu-
radores do Estado de Minas Gerais (Apeminas) e 
seus dois antecessores. Neste ano, o presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), José Ar-
thur de Carvalho Pereira Filho, foi o orador oficial 
da cerimônia. Ele foi um dos agraciados.

A defensora pública-geral Raquel da Costa Dias 
se reuniu com o presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção Minas Gerais, Sérgio Le-
onardo, na quinta-feira (15/12). Na pauta, a atu-
ação da Defensoria Pública no sistema prisional.

O encontro aconteceu na sede da Defensoria 
Pública de Minas Gerais e contou com a partici-
pação do subdefensor público-geral, Nikolas Ste-
phany de Macedo Katopodis, a chefe de Gabinete 
da DPMG, Caroline Goulart Teixeira, e o coordena-
dor estadual de assuntos do Sistema Prisional da 
DPMG, Leonardo Bicalho Abreu.

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG
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O coordenador da Regional Mucuri e local em 
Teófilo Otoni, da Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), defensor público Ubirajara Cha-
ves de Moura Júnior, e o defensor público João 
Mateus Silva Fagundes Oliveira, em atuação nas 
áreas Cível e de Saúde em Teófilo Otoni, foram 
homenageados em solenidade promovida pela 
Polícia Militar de Minas Gerais. O evento ocorreu 
na manhã da terça-feira (13/12). 

A homenagem faz parte das comemorações dos 
40 anos do 19º Batalhão da PM, sediado naquele 
município. Na oportunidade, foram homenagea-
dos também militares que se destacaram no exer-
cício das funções, civis e instituições parceiras.

Os defensores João Mateus e Ubirajara Júnior  
recebendo a homenagem ao lado do comandante do  

19º BPM, tenente-coronel Rafael Muniz

MUNDO OFICIAL •  HOMENAGENS
Defensores públicos são homenageados pela PM em Teófilo Otoni

MUNDO OFICIAL • AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria de Minas participa de exposição e roda de conversa que 
deram início à XIII Semana de Direitos Humanos

A chefe de Gabinete da Defensoria Pública-Ge-
ral, Caroline Loureiro Goulart Teixeira, participou 
do evento que marcou o início da XIII Semana de 
Direitos Humanos de Minas Gerais. A defensora 
pública aposentada Maria Auxiliadora Viana Pinto 
também prestigiou a abertura da Semana.

A exposição “Gente de Bicas”, aberta na segun-
da-feira (5/12), no Palácio das Artes, vai até o dia 2 
de janeiro. A mostra traz a retratação de mulheres 
trans privadas de liberdade na Penitenciária Pro-
fessor Jason Soares Albergaria, em São Joaquim de 
Bicas, primeira instituição do país destinada a re-
ceber pessoas LGBTQIAP+. Também foi realizada a 
roda de conversa “Vidas Trans Importam”.

Com programação até 12 de dezembro, esta 

edição teve como tema “Direitos Humanos e Ju-
ventudes” e contou com atividades presenciais e 
virtuais gratuitas em todas as regiões do estado, 
buscando sensibilizar a população mineira e as 
instituições públicas e privadas sobre a garantia 
dos direitos humanos no contexto da comemo-
ração do aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro.

Orientação jurídica na Cidade Administrativa – A 
Defensoria Pública Itinerante realizou atendimentos 
de orientação jurídica na XIII Semana de Direitos Hu-
manos ao longo do dia 12/12 para o público presen-
te na Cidade Administrativa. 

Leia na íntegra

Chefe de Gabinete Caroline Goulart, durante a abertura da Semana de Direitos Humanos no Palácio das Artes

Defensoras e defensores públicos com representantes da comunidade 
indígena Warao (à esq.) e, à direita, acompanhados por representantes 
de órgãos estaduais participantes da iniciativa

A defensora pública Samantha Vilarinho 
(ao centro), participou de roda de conversa 
no Espaço das Mulheres

FOTOS: CLAUDINEI SOUZA/DPMG

FOTOS: EQUIPE DA DEFENSORIA ITINERANTE

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-presta-orientacao-juridica-na-xiii-semana-de-direitos-humanos/
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No dia 14/12, representantes da Defensoria 
Pública de Minas Gerais estiveram na Unidade So-
cioeducativa de Sete Lagoas realizando mutirão 
de atendimento e inspeção, em razão de diversas 
denúncias de maus-tratos que vinham sendo rece-
bidas pela unidade da Defensoria Pública naquele 
município. Foram ouvidos 29 adolescentes, e todos 
os espaços inspecionados, resultando na instau-
ração de procedimento interno de tutela coletiva 
para acompanhamento da situação, bem como, a 
expedição de requisições e recomendações.

AÇÕES EM DESTAQUE
Reeducandos da Penitenciária de Cataguases regularizam união civil 
no Casamento Comunitário da Defensoria Pública de Minas

Em mais uma ação em prol da ressocialização 
de recuperandos, a Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG) promoveu o Casamento Comuni-
tário na Penitenciária de Cataguases. A solenidade 
aconteceu na quarta-feira (7/12), com a presença 
de pessoas convidadas, familiares dos noivos e 
autoridades locais.

Treze casais formalizaram sua união em uma 
cerimônia que não deixou nada a dever às tradi-
cionais e contou com entrada dos noivos ao som 
da marcha nupcial, ornamentação especial, ben-
ção ecumênica e sorteio de presentes.

A iniciativa foi realizada em parceria com o Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais e o Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do município.

Além de garantir à pessoa privada de liberdade 
o direito de regularizar a situação civil sem qual-
quer ônus ou despesa, esta edição do Casamento 
Comunitário contribui para a estruturação da fa-
mília e para a formação do indivíduo e sua resso-
cialização, com o fortalecimento familiar.

Presente na solenidade, o juiz de Direito coorde-
nador do Foro e do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania de Cataguases (Cejusc), João 
Carneiro Neto, destacou a importância da parceria 
entre as instituições para a realização do casamento.  
Também foram parceiros do casamento em Cata-
guases: Buffet Manto Verde, Catia Freitas – Decora-
ção de Eventos, Aninha Doces – Confeitaria Artesa-
nal, Aline Festas, Scenario Presente e Loja do Povo 
do município de Jaboticatubas.

Leia na íntegra

Compuseram o dispositivo das autoridades: o pastor Gar-
cia Tatagiba; a presidente da OAB em Cataguases, Muriel 
Duarte Gouveia; o diretor do Foro e coordenador do Ce-
jusc, juiz de Direito João Carneiro Duarte Neto; a coorde-
nadora da Regional Mata II e local da unidade da DPMG 
em Cataguases, defensora pública Eliana Maria de Olivei-
ra Spíndola; o defensor público Bruno Meirelles, que atua 
na execução penal na comarca; o diretor da penitenciária, 
Sílvio César Martins; a titular do Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Naturais de Cataguases, Michelle Lacerda; e a 
juíza de Paz Maria Eduarda Portela Abritta

Defensora pública 
Eliana Spíndola: 
“O casamento traz 
para a população 
de Cataguases 
uma visão mais 
humanitária e 
social do que é a 
ressocialização”

NA MÍDIA
Casamento comunitário foi notícia na região 

Portal TJMG
G1 Zona da Mata
Jornal de Muriaé

Esta foi a quarta 
vez que a  
Defensoria de 
Minas realizou  
o Casamento 
Comunitário em 
Cataguases

DPMG realiza mutirão de atendimento e inspeção em Unidade 
Socioeducativa de Sete Lagoas

Equipe da DPMG que atuou no mutirão

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA /DPMG

https://defensoria.mg.def.br/reeducandos-da-penitenciaria-de-cataguases-regularizam-uniao-civil-no-casamento-comunitario-da-defensoria-publica-de-minas/
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarca-de-cataguases-promove-casamento-comunitario-de-reeducandos-8ACC80CE84D74B940185080AE7D86006.htm#.Y5iHpHbMKUl
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2022/12/08/casamento-comunitario-celebra-uniao-de-13-casais-na-penitenciaria-de-cataguases.ghtml
https://jornaldemuriae.com.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-realiza-casamento-comunitario-para-pessoas-privadas-de-liberdade-na-penitenciaria-de-cataguases/
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AÇÕES EM DESTAQUE

DPMG obtém decisão favorável em reclamação ao Superior 
Tribunal de Justiça e agiliza procedimento de saúde

Defensoria de Minas emite recomendação para garantia de atendi-
mento prioritário e adequado a pessoas idosas e com deficiência
Medida tem o objetivo de evitar violações aos direitos do consumidor devido ao aumento de 
demanda no comércio e serviços, provocado pela proximidade das festas de fim de ano

Defensoria Pública e Secretaria de Estado de Educação renovam 
parceria para prevenir a violência nas escolas
Projeto de mediação de conflitos desenvolvido pela DPMG há dez anos incentiva a  
resolução pacífica de problemas no ambiente escolar

A Defensoria Pública do Estado de Minas Ge-
rais (DPMG) obteve decisão liminar favorável em 
reclamação proposta perante o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), contra acórdão proveniente da 
7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
(TJMG).

No julgamento do agravo de instrumento cível 
em que se buscava o fornecimento de tratamento 
médico, o TJMG manteve decisão proferida pelo 
Juízo de Ribeirão das Neves, que determinara a 
inclusão da União no polo passivo da demanda, 

sob pena de extinção do processo. A Defensoria 
Especializada de Segunda Instância e Tribunais Su-
periores – Cível/Direito Público opôs reclamação 
de referido acórdão, sob o argumento central de 
ofensa ao decidido pelo STJ. Este, por sua vez, aca-
tou o pedido liminar, determinando a suspensão 
dos efeitos do acórdão atacado, afastando, assim, 
a necessidade de inclusão da União no polo passi-
vo da demanda, e o prosseguimento do feito pe-
rante a Justiça Estadual.

Leia na íntegra e acesse a decisão

A Defensoria Pública do Estado de Minas Ge-
rais (DPMG), por meio da Coordenadoria Estra-
tégica em Tutela Coletiva (Cetuc) e da Defensoria 
Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com 
Deficiência, encaminhou recomendação para a 
observância do atendimento prioritário, imediato 
e adequado às pessoas idosas e com deficiência.

O documento foi encaminhado às empresas de 
telefonia Vivo, Claro e Tim, e à Câmara dos Diri-
gentes Lojistas (CDL) com o pedido de adoção das 
providências com urgência, assim como a divulga-

ção das recomendações às empresas franqueadas 
de telefonia e aos associados da CDL.

A recomendação ressalta que o atendimento 
imediato deve ser realizado de modo ágil e dire-
to, em favor de pessoas idosas e com deficiência, 
não restrito a caixas ou guichês preferenciais, per-
mitindo o acesso a quaisquer estações de atendi-
mento, antes de qualquer outra pessoa do públi-
co geral e logo após concluído o atendimento que 
estiver em andamento.

Leia na íntegra e acesse a recomendação

Com o objetivo de prevenir a violência e 
incentivar a resolução pacífica de problemas 
dentro das escolas, a Defensoria Pública de Mi-
nas Gerais (DPMG) e a Secretaria de Estado de 
Educação de Minas Gerais (SEE) firmaram novo 
termo de cooperação técnica para renovar, até 
junho de 2023, as ações do Projeto “Mediação 
de Conflitos no Ambiente Escolar – MESC – Paz 
em Ação” nas escolas estaduais de Minas.

Criado em 2012 pela Defensoria Pública mi-
neira, o MESC capacita e orienta a comunidade 
escolar a lidar com os conflitos diários comuns 
nas escolas, sobretudo com adolescentes. 
Ameaças, lesão corporal, agressões verbais e 
até uso de drogas estão entre os conflitos que 
podem ser trabalhados. O projeto capacita es-
tudantes, professores e servidores para lidar 
com essas questões por meio de técnicas au-

tocompositivas. Sua metodologia fornece os 
instrumentos e mecanismos para que a escola 
construa seu processo de mediação e trabalhe 
com seus alunos de forma a torná-los agentes 
incentivadores da paz e da boa convivência e 
inibidores da violência e da prática de bullying.

Com a renovação do TCT, o MESC será exe-
cutado em 47 escolas do Estado, sendo uma 
escola por cada Superintendência Regional de 
Ensino (SRE), com a participação de 94 repre-
sentantes das SREs. Sua execução se dará em 
cinco fases: curso de formação em mediação 
escolar; implementação do projeto nas escolas; 
palestras, semninários, webnários e rodas de 
convers; elaboração de cartilha informativa; e, 
por último, curso EAD para as Superintendên-
cias Regionais de Ensino.

Leia na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/dpmg-obtem-decisao-favoravel-em-reclamacao-ao-superior-tribunal-de-justica-e-agiliza-procedimento-de-saude
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-emite-recomendacao-para-garantia-de-atendimento-prioritario-e-adequado-a-pessoas-idosas-e-com-deficiencia/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-e-secretaria-de-estado-de-educacao-renovam-parceria-para-prevenir-a-violencia-nas-escolas/
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensoria Pública de Minas participa da X Conferência dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas

Defensoras e defensores públicos em atuação 
na unidade da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) em Montes Claros organizaram uma cam-
panha de arrecadação e doação ao asilo São Vi-
cente de Paula – Lar Betânia, naquele município. 
Na sexta-feira (16/12) foram entregues fraldas, 
lençóis e fronhas à instituição. A ação tem como 
premissa a atribuição da DPMG de atuar também 
como agente de transformação social.

O defensor público Cláudio Fabiano Pimenta, 
coordenador local da DPMG em Montes Claros 
(na foto, 2º, à direita), fez a entrega de donativos.

A defensora pública Danielle Fróes Soares dos 
Santos, em atuação na Defensoria Pública de Mi-
nas Gerais (DPMG) em Sete Lagoas, participou da X 
Conferência Estadual dos Direitos da Criança e Ado-
lescente, no dia 6 de dezembro. A conferência teve 
como tema “A situação dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes em tempos de pandemia 
de Covid-19: violações e Vulnerabilidades, ações 
necessárias para reparação e garantia de políticas 
de proteção integral, com respeito à diversidade”. 
Durante o evento foram realizadas palestras e vo-
tação de propostas referentes às garantias e prote-
ção dos direitos da criança e do adolescente a nível 
municipal, estadual e federal. Danielle Fróes, que 
atua na Defensoria dos Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes, foi eleita delegada para representar 
o Município na XII Conferência Estadual.

A décima edição da Conferência reuniu diversas 
entidades, associações e os equipamentos da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos. Também contou com a participação de 
representantes do sistema judiciário, Conselhos Tu-
telares, organizações da sociedade civil, OAB, Co-

missariado, as próprias crianças e adolescentes ou 
representadas, além do poder público municipal 
nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Danielle Fróes  
integrou a mesa 
de autoridades. 
A lado, com um 
aluno do APAE e 
a presidente da 
Conselho dos Di-
reitos da Criança 
e Adolescente de 
Sete Lagoas, Mag-
da Speltz (à esq.)

Defensoras e defensores públicos fazem campanha de doação em Montes Claros

DPMG participa da V Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial
A defensora pública Ana Cláudia da Silva Alexan-

dre Storch, em atuação na Defensoria Especializada 
de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais 
(DPDH), foi uma das palestrantes da V Conferência 
Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir). 
O objetivo é discutir a reformulação e adequação 

das políticas públicas voltadas à promoção da igual-
dade racial em Minas Gerais. O evento aconteceu 
nos dias 14 a 16/12 e teve como tema o “Enfrenta-
mento ao Racismo e às Outras Formas Correlatas de 
Discriminação Étnico Racial e de Intolerância Religio-
sa: Política de Estado é Responsabilidade de Todos 
Nós”, com debates nos grupos de trabalho e eleição 
dos delegados e delegadas para a Conferência Na-
cional, além da elaboração de propostas de âmbito 
estadual e nacional e a definição das moções.

Ana Cláudia Alexandre falou sobre o enfrenta-
mento a todo tipo de violência praticada por meio 
das invasões de territórios.

Leia na íntegra

Defensora 
pública Ana 
Cláudia 
Alexandre 
Storch 
durante sua 
participação 
na Conferên-
cia

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-participa-da-v-conferencia-estadual-de-promocao-da-igualdade-racial/
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
DPMG participa de palestra realizada na EPAMIG sobre “Assédio Sexual e 
Moral no Ambiente de Trabalho”

ESCOLA SUPERIOR
Último encontro do curso de Gênero e Raça/Etnia está disponível no YouTube

A Defensoria Pública de Minas (DPMG) partici-
pou da palestra sobre o “Assédio Sexual e Moral 
no Ambiente de Trabalho”, realizada na Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPA-
MIG), na quinta-feira (15/12). Na ocasião, a de-
fensora pública Maria Cecília Oliveira, que atua na 

Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos 
das Mulheres em Situação de Violência em Belo 
Horizonte (Nudem/BH), explicou o que é assédio 
moral, os tipos, os comportamentos que podem 
indicar tal conduta. Falou sobre assédio sexual, as 
consequências disciplinares e trabalhistas crimi-
nais do assédio, providências que a vítima deve 
tomar e o que a empresa ou órgão pode fazer 
para prevenir e combater o assédio. Também fo-
ram abordadas algumas novidades trazidas pela 
Lei 14.457/22, que institui o Programa “Emprega + 
Mulheres”, destinado à inserção e à manutenção 
de mulheres no mercado de trabalho por meio da 
implementação de várias medidas, dentre elas a 
prevenção e o combate ao assédio sexual e a ou-
tras formas de violência no âmbito do trabalho.

Na quarta-feira (14/12), a Defensoria Públi-
ca de Minas Gerais, por meio da Escola Superior 
(Esdep-MG), realizou a última aula do Módulo IX 
do “Curso de Formação Continuada em Gênero e 
Raça/Etnia”. Este foi o último encontro do curso, 
iniciado em abril e dividido em 18 sessões. Esta 
etapa abordou discussões sobre a os direitos se-
xuais e reprodutivos, violência obstétrica e abor-
to legal e com quais formas a Defensoria Pública 
pode atuar na prevenção da mortalidade mater-
na, infantil e fetal.

Participou como facilitadora a professora do 
Departamento de Psicologia da Universidade Fe-
deral de Minas Gerai (UFMG), Paula Gonzaga. 
A mediadora da reunião foi a defensora pública 
Flávia Marcelle, idealizadora do Projeto Gestação 
Legal, da Defensoria Pública de Minas. A organiza-

ção do curso foi realizada pela defensora pública 
Samantha Vilarinho Mello Alves, coordenadora 
Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das 
Mulheres da DPMG (DEDEM/DPMG).

Veja aqui o último encontro.
Acesse os outros módulos da série.

A Defensoria Pública de Minas (DPMG), por 
meio de sua Escola Superior (Esdep-MG), realizou 
o curso “Instituições da Defensoria Pública – Cur-
so Preparatório para estagiários da Defensoria Pú-
blica" em dois módulos. O evento aconteceu nos 
dias 7 e 14/12) no auditório da Unidade I, em Belo 
Horizonte, com transmissão pelo YouTube. 

O curso, destinado aos estagiários de gradua-

Esdep realiza curso preparatório para estagiários de Direito
ção e pós-graduação em Direito da DPMG, apre-
sentou o contexto histórico que acompanhou o 
surgimento da Instituição Defensoria Pública, sua 
função na sociedade e sistema organizacional.

O defensor público José Ribamar Rubim Junior 
palestrou para os presentes no auditório e também 
para os alunos que acompanharam pelo canal da 
Defensoria no YouTube (c/defensoriamineira).

O defensor 
público José 
Ribamar 
Rubim Junior, 
que atua 
na Fazenda 
Pública Esta-
dual em Belo 
Horizonte,  
durante  
apresentação 
do módulo I

https://youtu.be/rkP4NRz1MGA
https://defensoria.mg.def.br/ultimo-encontro-do-curso-de-genero-e-raca-etnia-esta-disponivel-no-canal-da-dpmg-no-youtube/
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensoria Pública debate em palestra com CNJ e instituições
parceiras a atuação da rede de proteção à pessoa com deficiência

NA MÍDIA
Palestra ganha destaque no programa  
‘Revista Justiça’ 

O tema e a palestra, bem como a criação da Co-
ordenadoria Estadual da Pessoa Idosa e da Pessoa 
com Deficiência, pela DPMG, foram abordados 
em reportagem veiculada pela TV Globo, no tele-
jornal MGTV1 da quinta-feira (15/12). 

Assista

A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio 
da sua Escola Superior (Esdep-MG), promoveu na 
quinta-feira (15/12) a palestra “Conselho Nacional 
de Justiça – Os desafios do trabalho em rede para 
assegurar os direitos das pessoas com deficiência – 
Abordagem jurídico-institucional”. O palestrante foi 
o conselheiro e presidente de Comissão Permanen-
te de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cida-
dão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Mário 
Goulart Maia, com mediação do defensor público 
Luis Renato Braga Arêas Pinheiro, coordenador-ge-
ral da Rede de Proteção da Pessoa com Deficiência 
das Instituições do Sistema de Justiça e Instituições 
Públicas de Minas Gerais e gestor do projeto Inclu-
são Verde Mundo – Rede em Proteção, da DPMG. 

O subdefensor público-geral de Minas Gerais, 
Nikolas Stefany Macedo Katopodis, abriu o evento, 
destacando a necessidade de se tratar permanen-
temente de pautas como a proteção dos direitos 
das pessoas com deficiência. A mesa de abertura 
também foi composta pelo subprocurador-geral do 
Ministério Público de Contas de Minas Gerais, Da-
niel Guimarães; procurador-chefe da Procuradoria 

Regional da União da 6ª Região, Bráulio Lisboa Lo-
pes; presidente da Comissão dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência da OAB – Seção Minas Gerais, 
Michelly Siqueira; e pelo vice-corregedor do TRT 
3ª Região, desembargador Manoel Barbosa. To-
dos enfatizaram a importância da atuação em rede 
para disseminar na sociedade a cultura da prote-
ção dos direitos das pessoas com deficiência. Es-
teve presente, ainda, a diretora do Centro de Altos 
Estudos da Procuradoria da Fazenda Nacional em 
Minas Gerais, Mônica Antinarelli.

Leia na íntegra

O subdefensor público-geral Nikolas Katopodis (1º à esquerda), os representantes 
das instituições integrantes da Rede de Proteção e o palestrante Mário Maia,  
do CNJ (1º à direita)

Mário Goulart Maia (à dir.) e o 
defensor público Luis Renato Braga 

Arêas Pinheiro

https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://m.facebook.com/defensoriamineira/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/mg1/video/defensoria-publica-expande-servico-para-pessoas-com-deficiencia-e-idosos-11206368.ghtml
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-debate-em-palestra-com-cnj-e-instituicoes-parceiras-a-atuacao-da-rede-de-protecao-a-pessoa-com-deficiencia/



