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Defensoria Pública de Minas sedia a 69ª reunião do Conselho 
Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais
Paralelamente, a DPMG recebeu também a primeira edição do Encontro Nacional de Tecnologia 
e Inovação das Defensorias Públicas (Enastic), uma das novidades do Judiciário Exponencial
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A Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) obteve importante vitória na Justiça 
que beneficia as famílias removidas de áreas 
de risco em Belo Horizonte. Após sete anos de 
disputa judicial, a Instituição conseguiu que 
fossem declarados ilegais dispositivos de De-
creto Municipal que prejudicavam moradoras e 
moradores retirados.

O Decreto Municipal 15.762, de 2014, estava 
em desacordo com a lei que ele regulamenta e 
o poder de regulamentar a lei não pode exceder 
o disposto daquela que está regulamentada, se-
gundo a defensora pública Cleide Nepomuceno, 
que atua na Defensoria Especializada em Direitos 
Humanos, Coletivos e Socioambientais (DPDH) 
da DPMG e esteve à frente da ação. “O Decre-
to dispunha que a família removida de área de 
risco geológico tinha que ser ocupante da área 
pelo prazo de 24 meses para acionar o direito 

Nudem Uberlândia participa de 
mobilizações do Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência Contra as Mulheres

N. 219

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria de Minas obtém êxito em ação que garante direito de 
reassentamento de famílias removidas em BH

a um reassentamento e, ainda assim, ela seria 
responsável pelo pagamento do financiamento 
do imóvel no qual seria assentada”, explica.

A Ação Civil Pública 6046028-
87.2015.8.13.0024 contra o Município de Belo 
Horizonte e a Companhia Urbanizadora de Mi-
nas Gerais (Urbel) foi julgada procedente e con-
firmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais, em julgamento de recurso de apelação do 
Município. O Município recorreu novamente, 
interpondo recurso extraordinário ao acórdão, 
mas a decisão foi novamente confirmada pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Atuaram pela DPMG a Defensoria Especiali-
zada em Direitos Humanos, Coletivos e Socio-
ambientais (DPDH) e o Núcleo de Atuação jun-
to aos Tribunais Superiores.

Leia na íntegra 

O papel da Defensoria Pública no 
enfrentamento à violência contra mulheres 
é tema do Curso em Gênero e Raça

PÁGINA 6

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-obtem-exito-em-acao-que-garante-direito-de-reassentamento-de-familias-removidas-em-bh/
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INSTITUCIONAL
Defensoria Pública de Minas sedia a 69ª reunião do Conselho 
Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
sediou, na quarta-feira (30/11), a 69ª reunião  
ordinária do Conselho Nacional das Defensoras 
e Defensores Públicos-Gerais (Condege), reunin-
do presencialmente na sede da Defensoria em 
Belo Horizonte representantes de 16 estados da  
Federação. 

Representantes de dois estados e da Associa-
ção Nacional de Defensoras e Defensores Públicos 
(ANADEP) participaram por videoconferência. A 
reunião foi presidida pelo presidente do Condege, 
Florisvaldo Fiorentino Júnior, defensor público-ge-
ral do Estado de São Paulo. 

Paralelamente à reunião, a DPMG sediou tam-
bém a primeira edição do Encontro Nacional de 
Tecnologia e Inovação das Defensorias Públicas 
(Enastic Defensorias), uma das novidades do Judi-
ciário Exponencial (veja a matéria na p.3).

Em sua fala de saudação, a defensora públi-
ca-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, 
destacou a reunião do colegiado e o Enastic como 
uma oportunidade “para pensarmos o futuro da 
instituição Defensoria Pública, pensarmos em ino-

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

vação e sobre o caminho que percorreremos a 
partir de agora e como o mundo digital pode nos 
auxiliar a prestar um serviço cada vez melhor”.

Com oito anos de participação nas reuniões do 
Condege, o subdefensor público-geral de Minas, 
Nikolas Katopodis, observou “o quanto caminha-
mos enquanto instituição, cada um de nós em 
seus estados”, destacando o aprendizado adquiri-
do por todas e todos. Nikolas ressaltou também o 
pioneirismo e a relevância do Enastic.

O presidente do Condege, Florisvaldo Júnior, 
abriu a reunião, lembrando que 2022 foi um ano 
desafiador e a “Defensoria Pública preservou sua 
musculatura e a sinergia com a população atendida”.

Parcerias – A realização da reunião na Defen-
soria mineira contou com a parceria e apoio do 
Governo de Minas Gerais, Grupo Suggar, Feito 
em Minas – Goiabada Cremosa, Doce de Leite 
Majestic, Supermercados BH, Queijaria Sara, BF 
Buffet, Café Campos Altos, e Mercado Central de 
Belo Horizonte.

Leia na íntegra

Representantes das Defensorias Públicas que participaram da 69ª Reunião do Condege

Defensora-geral 
de Minas Gerais, 
Raquel da 
Costa Dias, e o 
presidente do 
Condege e 
defensor-geral 
de São Paulo, 
Florisvaldo Júnior

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-sedia-69a-reuniao-do-condege/
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INSTITUCIONAL

DPMG abre o primeiro Encontro Nacional de Tecnologia e  
Inovação (Enastic) com foco nas Defensorias Públicas

Aconteceu nos dias 29 e 30/11 e 1º/12, na sede 
da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), o 
Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação das 
Defensorias Públicas (Enastic). Este foi o primei-
ro evento em âmbito nacional do segmento, com 
foco nas Defensorias Públicas. 

Durante três dias, mais de 140 defensoras, de-
fensores públicos e profissionais da área de Tec-
nologia da Informação das Defensorias Públicas de 
todo o país debateram presencialmente os desa-
fios da transformação digital e o desenvolvimento 
colaborativo para o futuro. A edição de lançamento 
do Enastic Defensorias foi uma parceria da DPMG 
com o Judiciário Exponencial (J.Ex.) e a Defensoria 
Pública da Bahia.

A mesa de abertura e boas-vindas aos partici-
pantes foi composta pela defensora pública-geral 
de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias; pelo sub-
defensor-Geral, Nikolas Stefany Macedo Katopo-
dis; e pelo superintendente de Tecnologia da In-
formação da DPMG, Flávio Júlio Alves da Silva. Na 
abertura, a defensora-geral Raquel da Costa Dias 
cumprimentou os participantes do evento falando 
sobre a necessidade de envolvimento global em 
relação às dificuldades impostas pela inovação e 
pela tecnologia. Já o subdefensor Nikolas Katopo-
dis expressou as distâncias a serem percorridas 
pela Defensoria Pública e o uso da inovação tec-
nológica para alcançar este objetivo.

Leia na íntegra

Novo parâmetro – Para o presidente do Conselho 
Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-
-Gerais (Condege), Florisvaldo Júnior, presente na 
abertura do terceiro dia do evento, o Enastic trou-
xe um novo parâmetro para as Defensorias Públicas 
brasileiras, agregando significativamente em seus 
processos de transição acentuados pela pandemia. 

O advogado, ativista de inovação e idealizador 
do Judiciário Exponencial, Ademir Piccoli, enfatizou 
que “muito mais do que tecnologia, inovação é co-
locar o cidadão no centro das atenções”.

Leia na íntegra

Raquel da Costa 
Dias disse aos 
participantes 
que é uma honra 
para a Instituição 
mineira sediar o 
encontro inédito 
para falar sobre 
o futuro das 
Defensorias 
Públicas

Mais de 140 inscritos participaram de forma presencial do 
Enastic

Subdefensor 
público-ge-
ral Nikolas 
Katopodis: 
“Transformar 
criatividade 
em inovação”

Superintendente de Tecnologia da Informação, da DPMG, 
Flávio Silva, destaca a importância do evento em Minas

Empresas de tecnologia apresentaram produtos e serviços  
durante o evento

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

Subdefensor público-geral Nikolas Katopodis; defenso-
ra-geral Raquel da Costa Dias; presidente do Condege, 
Florisvaldo Júnior; e o advogado Ademir Piccoli abrem o 
terceiro dia do evento

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

FOTO: CLAUDINEI SOUZA / DPMG

https://defensoria.mg.def.br/dpmg-abre-o-primeiro-encontro-nacional-de-tecnologia-e-inovacao-enastic-com-foco-nas-defensorias-publicas/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-de-minas-gerais-recebe-defensores-gerais-e-especialistas-no-3o-dia-do-enastic/
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A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, foi homenageada com o 
Grande Colar de Mérito Legislativo, maior hon-
raria conferida pela Câmara Municipal de Belo 
Horizonte a pessoas físicas ou jurídicas, brasi-
leiras ou estrangeiras, que tenham se destaca-
do na construção de uma cidade, de um estado 
ou de um país melhor.

A solenidade, que celebrou as edições de 
2021 e 2022, aconteceu na sexta-feira (25/11).  
Foram entregues 80 medalhas, 36 relativas ao 

MUNDO OFICAL  •  HOMENAGEM
Defensora pública-geral de Minas Gerais é agraciada com 
o Grande Colar de Mérito Legislativo
Raquel da Costa Dias foi oradora oficial na solenidade que celebrou as edições dos dois últimos anos

ano passado e 44 relativas a 2022. Além de um 
orador, cada edição também conta com um pa-
trono, cuja biografia seja uma inspiração.

Raquel da Costa Dias foi a oradora oficial de 
2021, cujo tema escolhido foi “Acesso a Direi-
tos”. Em seu pronunciamento, a defensora-geral 
observou que o acesso a direitos passa necessa-
riamente pela educação e empoderamento do 
ser humano, e destacou a responsabilidade das 
personalidades e instituições homenageadas.

Leia na íntegra

O vice-presidente da Câmara Henrique 
Braga fez a entrega da homenagem à DPG

A Defensoria Pública de Minas (DPMG) parti-
cipou, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG), Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG), OAB de Itajubá, Fundação de Ensino e 
Pesquisa de Itajubá (FEPI) e Unopar Itajubá, do Mu-
tirão da Conciliação na comarca de Itajubá. O aten-
dimento ocorreu entre 7 e 11 de novembro, coinci-
dindo com a Semana Nacional de Conciliação.

Pela DPMG foram responsáveis pela organiza-
ção e atendimentos do mutirão a defensora pú-
blica e gestora do projeto, Jacqueline Carneiro Ro-
que, que atua na Defesa dos Direitos das Mulheres 
em Situação de Violência Doméstica em Itajubá, a 

AÇÕES EM DESTAQUE 
DPMG realiza atendimentos no Mutirão da Conciliação em Itajubá

defensora pública Kácyla Maria de Castro e o de-
fensor público Frederico de Paiva Zucareli.

Na ocasião, foram realizadas sessões de con-
ciliação, por meio do cadastro das demandas no 
Posto de Atendimento Pré-processual (Papre).  
A finalidade foi fomentar as conciliações e dimi-
nuir a espera por atendimento no que se refere às 
demandas de família. As seções trataram de ques-
tões como alimentos, exoneração de alimentos, 
revisional de alimentos, divórcio, guarda e regula-
mentação da convivência, investigação de pater-
nidade, cumprimento de sentença, dentre outras 
demandas relacionadas à área da família.

Mutirão fez parte da Semana Nacional de Conciliação Equipe que participou dos atendimentos

https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-geral-de-minas-gerais-e-agraciada-com-o-grande-colar-de-merito-legislativo/
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Após laudo da Vigilância Sanitária atestando as 
más condições de salubridade, ventilação e ilumi-
nação do Presídio Promotor José Costa, localizado 
em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, a Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) emitiu recomendação à Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O 
documento solicita a adoção de medidas para a 
melhoria das condições estruturais e a observân-
cia do direito ao banho de sol diário, a ser garan-
tido às pessoas privadas de liberdade que se en-
contram encarceradas na unidade prisional. 

Expedida em 23 de novembro, a recomenda-
ção fixa o prazo de 20 dias para resposta e apre-
sentação de cronograma para as atuações progra-
madas sobre o tema.

Leia na íntegra

AÇÕES EM DESTAQUE 
Defensoria de Minas expede recomendação à Sejusp por 
melhoria das condições de salubridade do Presídio de Sete Lagoas

Equipe da Vigilância Sanitária durante a inspeção,  
realizada em outubro, solictada pela Defensoria Pública 
de Execução Penal em Sete Lagoas

Nudem Uberlândia participa de mobilizações do Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres

A defensora pública Bárbara Bissochi, em atua-
ção em Uberlândia, representou a Defensoria Es-
pecializada na Defesa dos Direitos das Mulheres 
em Situação de Violência (Nudem) em uma série 
de mobilizações que marcaram o Dia Internacio-
nal para a Eliminação da Violência Contra as Mu-
lheres, celebrado em 25 de novembro.

Fórum – Na terça-feira (21/11), a defensora públi-
ca participou como facilitadora do Fórum "Multi-
setorial: Segurança Cidadã e Prevenção às Violên-
cias de Gênero para Acesso a Direitos", realizado 
pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp), com o objetivo de fortalecer a 
rede parceira e o vínculo do público atendido, fo-
mentar e promover a política de prevenção, além 
de debater a violência de gênero por uma pers-
pectiva interseccional. Além da Defensoria Pública 
de Minas Gerais, estiveram presentes referências 

Defensora pública Bárbara Bissochi

comunitárias, pessoas atendidas pelos progra-
mas, oficineiros, universidade e outros atores en-
volvidos com a temática.

Atendimento – No dia 24, juntamente com esta- 
giárias e a equipe psicossocial do Nudem Uberlân-
dia, Bárbara Bissochi prestou atendimento, rea-
lizado no bairro Canaã. A iniciativa foi promovida 
pelas instituições que compõem a Rede de Blitz 
de Conscientização contra a Violência de Gênero e 
Orientação Jurídica, pelos 21 Dias de Ativismo con-
tra Violência de Gênero.

Audiência – A defensora pública participou ainda 
de audiência pública promovida pela Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Uber-
lândia, na sexta-feira (25/11), para debater a vio-
lência contra mulheres e meninas. 

Leia na íntegra

Equipe do Nudem Uberlândia acompanhada por repre-
sentantes de outros órgãos da Rede

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-de-minas-expede-recomendacao-a-sejusp-por-melhoria-das-condicoes-de-salubridade-do-presidio-de-sete-lagoas/
https://defensoria.mg.def.br/nudem-uberlandia-participa-de-mobilizacoes-do-dia-internacional-para-a-eliminacao-da-violencia-contra-as-mulheres/
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Falar a respeito da violência de gênero contra 
meninas e mulheres é essencial na sociedade atu-
al, principalmente por serem sobre elas as 31 mil 
denúncias de violência doméstica ou familiar até 
julho deste ano, segundo dados do Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMF-
DH). Posto isso, a segunda aula do Módulo VIII do 
Curso de Formação Continuada em Gênero e Raça/
Etnia retomou a temática “O papel da Defensoria 
Pública na Rede de Enfrentamento à Violência con-
tra as meninas e mulheres, sob a ótica da Lei Maria 
da Penha: como concretizar uma política pública 
efetiva?”. O encontro foi realizado pela Defensoria 
Pública de Minas Gerais, por meio da Escola Supe-
rior (Esdep-MG), no último dia 30 de novembro.

No curso, foram facilitadoras a coordenado-
ra do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos 
das Mulheres (Nudem) da Defensoria Pública de 
Santa Catarina, defensora pública Anne Auras; e a 
atual titular da 2ª Defensoria do Núcleo de Defesa 
da Mulher em Situação de Violência em Teresina, 
no Piauí, defensora pública Verônica Acioly. A con-
versa foi mediada pela defensora pública Maria 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
por meio de sua Escola Superior (Esdep-MG), 
realizou na sexta-feira (2/12) a primeira aula do 
Módulo IX do “Curso de Formação Continuada em 
Gênero e Raça/Etnia”. Neste módulo, as aulas são 
focadas nos “Direitos sexuais e reprodutivos, vio-
lência obstétrica e aborto legal. De que formas a 
Defensoria Pública poderá atuar na prevenção da 
mortalidade materna, infantil e fetal?”.

Participaram como facilitadoras a socióloga e 
advogada Gabriella Sallit, responsável por ajuizar 

ESCOLA SUPERIOR
O papel da Defensoria Pública no enfrentamento à violência contra 
mulheres é o tema do Módulo VIII do Curso em Gênero e Raça

Defensoras públicas durante as apresentações no encontro

Cecília Pinto e Oliveira, que atua na coordenação 
da Defensoria Especializada na Defesa dos Direi-
tos da Mulher em Situação de Violência em Belo 
Horizonte (Nudem/BH).

Durante o encontro, as três participantes abor-
daram a respeito da importância de redes de 
enfrentamento e combate à violência de gênero 
contra meninas e mulheres, as marcas de uma 
sociedade patriarcal, ainda presente em muitos 
ambientes profissionais e pessoais, bem como o 
estereótipo criado às mulheres que sofrem vio-
lência doméstica.

Disponível também no canal da DPMG a primeira aula do Módulo IX 
a primeira ação de violência obstétrica do Brasil; e 
a defensora pública do Estado de São Paulo, Paula 
Machado, que atua na área de Violência Domésti-
ca e Familiar. A defensora pública Flávia Marcelle 
de Morais, idealizadora do Projeto Gestação Le-
gal, da Defensoria Pública de Minas, ficou na me-
diação do encontro.

A Coordenadoria Estadual de Promoção e Defe-
sa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Públi-
ca de Minas Gerais (CEDEM/DPMG) e a Associa-
ção das Defensoras e dos Defensores Públicos de 
Minas Gerais (ADEP-MG) também são apoiadoras 
do curso de formação.

Encerramento – A segunda aula do último módu-
lo do Curso de Formação Continuada em Gênero 
e Raça/Etnia acontece no próximo dia 14 de de-
zembro, no horário de 14 às 16 horas.  

• Todos os módulos do curso estão disponíveis 
no canal da Defensoria de Minas no YouTube 
(c/defensoriamineira).

Acesse aqui

DEU NA MÍDIA

Veja outros destaques

IV JORNADA DO DIA MUNDIAL DOS POBRES
Reforçado por Papa Francisco, Dia Mundial dos 
Pobres terá série de atividades em Belo Horizonte

Brasil de Fato

Arquidiocese de BH promove jornada do ‘Dia 
Mundial dos Pobres’ até 25/11

Estado de Minas

https://www.youtube.com/@DefensoriaMineira/playlists
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://www.brasildefatomg.com.br/2022/11/10/reforcado-por-papa-francisco-dia-mundial-dos-pobres-tera-serie-de-atividades-em-belo-horizonte
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/11/16/interna_gerais,1421883/arquidiocese-de-bh-promove-jornada-do-dia-mundial-dos-pobres-ate-25-11.shtml
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O defensor público Luis Renato Braga Arêas Pi-
nheiro, gestor do Projeto Inclusão Verde Mundo – 
Rede em Proteção, da Defensoria Pública de Minas 
Gerais e coordenador-geral da Rede de Proteção da 
Pessoa com Deficiência das Instituições do Sistema 
de Justiça e Instituições Públicas do Estado de Mi-
nas Gerais, se reuniu com o conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e presidente da Comissão 
Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvi-
mento do Cidadão do órgão, Mário Goulart Maia. O 
encontro aconteceu na quinta-feira (1º/12), na sede 
do CNJ, em Brasília. Estabelecer parcerias futuras 
para viabilizar ações de efetivação e conscientização 
dos direitos da pessoa com deficiência, tendo como 
prioridade a atuação extrajudicial da Rede de Prote-
ção mineira foi a pauta da reunião.

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensor e defensora pública abordam atuação da DPMG e direitos 
da pessoa com deficiência em seminário sobre Educação Inclusiva

O defensor público de Minas Gerais Luís Renato 
Braga Arêas Pinheiro, coordenador-geral da Rede 
de Proteção da Pessoa com Deficiência das Insti-
tuições do Sistema de Justiça e Instituições Públi-
cas do Estado de Minas Gerais, e a defensora pú-
blica Fernanda Cristiane Fernandes Milagres, em 
atuação na Defensoria Especializada da Pessoa 
Idosa e da Pessoa com Deficiência em Belo Hori-
zonte, foram palestrantes do XXI Seminário Esta-
dual da União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação de Minas Gerais (Undime MG).

O seminário foi realizado nos dias 22 e 23 de 
novembro, no Anexo I do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG), no centro de Belo Horizon-
te, com o tema “Inclusão: Ato e atitudes de res-
ponsabilidade, competência e humanização”.

Na palestra, Luís Renato abordou sobre os 
programas Inclusão Verde Mundo e Rede em 
Proteção, da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG), em que atua como gestor. Ele é também 
membro da Comissão Especial do Direito das Pes-
soas com Deficiência da Associação Nacional das 
Defensoras e dos Defensores Públicos (Anadep). 
A defensora pública Fernanda Milagres falou a 
respeito da temática “Visibilidade em relação às 
mulheres e meninas autistas”.

O evento contou com importantes palestras so-
bre a educação inclusiva, dentre os temas: A pro-
posta de Educação Especial das APAES Mineiras; 
TEA na Educação Básica; Diálogos necessários en-
tre a Legislação e a Prática Didático-Pedagógica; e 
Competências Básicas do Gestor Escolar.

DPMG e CNJ estudam parcerias em prol dos direitos da pessoa com deficiência

Luis Renato Arêas e Fernanda Milagres falam sobre atuação da Defensoria Pública e direitos da pessoa com deficiência

Defensor 
público Luis 
Renato e o 
conselheiro 
Mario Maia

https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://m.facebook.com/defensoriamineira/



