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No dia 16 de julho o defensor público-geral de Minas Ge-
rais, Gério Patrocínio Soares, reuniu-se com o advogado-geral 
do Estado, procurador Sérgio Pessoa de Castro. O encontro foi 
realizado para estreitar o diálogo entre as instituições e defi-
nir pautas em áreas sensíveis que representem um ganho em 
agilidade e eficiência em prol do cidadão mineiro, como por 
exemplo, a solução prévia e extrajudicial das questões relacio-
nadas à saúde, tais como fornecimento de determinados me-
dicamentos. Foram tratados, ainda, alguns reflexos pontuais 
da Lei 173/2020 na estruturação dos órgãos do Estado.

Gério Patrocínio Soares ressaltou a importância do encon-
tro para o incremento de novas parcerias entre as duas insti-
tuições. “É fundamental aliarmos sensibilidade e capacidade 
técnica para oferecer o melhor ao cidadão mineiro que bus-
ca nossos serviços, principalmente oferecendo soluções por 
meios extrajudiciais”.

A desjudicialização de demandas também foi defendida 
pelo advogado-geral, que reforçou a necessidade de as insti-
tuições buscarem soluções céleres, eficientes e que atendam 

Defensor público-geral se reúne com AGE para alinhar pautas 
em favor dos vulneráveis

à demanda da sociedade. “Portanto, o diálogo é fundamental 
para as pautas comuns da advocacia pública”, completou o 
procurador Sérgio de Castro.

Além do defensor-geral, Gério Patrocínio Soares, e do AGE, procura-
dor Sérgio Pessoa de Castro, participaram da reunião os advogados-
-gerais adjuntos, procuradores Ana Paula Muggler Rodarte e Luciano 
Neves de Sousa, e os assessores jurídico-institucionais da Defensoria-
-Geral, Juliana de Carvalho Bastone e Cláudio Miranda Pagano

Foto: Marcelo Sant’Anna

Funcionamento da Defensoria Pública do 
Estado até 31/7/2020 

Veja aqui mais informações sobre o atendimento remoto

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) está 
participando do projeto “Canto da Rua Emergencial”, 
iniciativa humanitária da Pastoral de Rua da Arquidioce-
se de BH e parceiros, que tem disponibilizado cuidados 
e atendimento em diversos serviços para pessoas em  

Defensoria Pública de Minas faz mais de 120 atendimentos 
no primeiro mês do projeto ‘Canto da Rua Emergencial’ 

situação de rua, que se encontram mais suscetíveis à 
pandemia. Em um mês, defensoras e defensores pú-
blicos prestaram 126 atendimentos aos assistidos.

Esdep MG abre no dia 24/7 série de  
encontros virtuais 'Diálogos com a Desits'

PÁGINA 3

CNJ acolhe pedido da Defensoria de Minas 
que busca resguardar direitos fundamentais 
das pessoas presas em flagrante 

PÁGINA 5

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/09/funcionamento-da-defensoria-publica-ate-31-5-2020-resolucao-conjunta-no-004-2020/
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AGENDA DPG

Defensor-geral faz visita de cortesia ao novo presidente do TJMG
No dia 14 de julho, o defensor público-geral de Mi-

nas Gerais, Gério Patrocínio Soares, visitou o novo presi-
dente do Judiciário mineiro, desembargador Gilson Soa-
res Lemes, empossado no cargo em 1º de julho.

O encontro contou com a participação da subde-
fensora pública-geral do estado, Marina Lage Pessoa da 
Costa, e da chefe de Gabinete da DPMG, Raquel Gomes 
de Sousa da Costa Dias.

A unidade entre as instituições e o esforço conjunto 
no atendimento aos cidadãos em tempos de pandemia 
do novo coronavírus foram o tema central da conversa.

Assista o bate-papo do defensor público-geral de 
Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, com Paulo Sorin, 
da TV Alto Vê, canal de comunicação do Alto Vera Cruz, 
uma das comunidades parceiras do projeto “Dois con-
tra o mundo”. Acompanhado pelo assessor institucional, 
defensor público Gustavo Gonçalves Martinho, Gério 
Patrocínio Soares falou sobre a implantação do projeto 
no Alto Vera Cruz, onde será desenvolvido o piloto da 
iniciativa e de outros temas.

Confira aqui a entrevista na íntegra

Projeto – O “Dois contra o mundo” é uma iniciativa de seis co-
munidades de Belo Horizonte com a Defensoria Pública do Es-
tado e estudantes de Direito e de Assistência Social moradores 
dessas localidades. O objetivo é levar a Defensoria Pública para 
o dia a dia da comunidade. 

DPG participa de entrevista na TV Alto Vê, do Alto Vera Cruz

Gério Patrocínio Soares e Gustavo Gonçalves Martinho foram entre-
vistados pelo apresentador Paulo Sorin

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério 
Patrocínio Soares, se reuniu no dia 17 de julho com 
o corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, de-
sembargador Agostinho Gomes de Azevedo. Na visita 
de cortesia, que aconteceu na Corregedoria-Geral de 
Justiça, foram tratados assuntos institucionais.

Estiveram presentes também o corregedor-geral 
da Defensoria Pública de Minas Gerais, defensor pú-
blico Galeno Siqueira, o assessor de Planejamento e 
Infraestrutura da DPMG, defensor público Nikolas Ka-
topodis, e o juiz de Direito auxiliar da Corregedoria de 
Justiça de Minas Gerais, 3ª Região, Carlos Márcio de 
Souza Macedo.

Reunião com corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais

https://www.facebook.com/paulosorimsorim/videos/2632385187004152/UzpfSTEwMDAwNjk4MDg5MTI1MjpWSzoyMDY3ODM4ODQwMDk0NDU/?epa=SEARCH_BOX
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ESCOLA SUPERIOR

Começa no dia 24 de julho a série de eventos virtuais 
“Diálogos com a Desits”, promovidos pela Escola Supe-
rior da Defensoria Pública de Minas Gerais (Esdep MG). 
Tratam-se de encontros semanais, num total de 14, com 
a participação de defensoras e defensores públicos em 
atuação na Segunda Instância e Tribunais Superiores.

Os encontros são abertos à participação de defenso-
ras e defensores públicos de todas as áreas. 

Esdep MG abre no dia 24 de julho série de encontros virtuais 
'Diálogos com a Desits'

A série será aberta às 14 horas do dia 24/7, com a 
Desits Cível, abordando o tema “Jurisprudência defensi-
va e as negativas de seguimento em apelações e agravo 
de instrumento”.

Para participar, os interessados devem se inscrever 
por meio do site da Escola Superior. 

Clique aqui para outras informações

Dando sequência à série de lives promovidas pela 
Esdep, no dia 16 de julho, os defensores públicos Flávio 
Rodrigues Lélles, com atuação na Defensoria Especializa-
da de Segunda Instância e Tribunais Superiores – Criminal 
(Desits-Crim), e Rômulo Luis Veloso, que também exerce 
a função de conselheiro penitenciário do Estado de Minas 
Gerais, falaram sobre “Direito Penal em tempos de pan-
demia: da audiência de custódia ao plenário do júri”. 

A série de lives organizada pela Defensoria Pública mi-
neira e transmitida pelo canal do Instagram – @defenso-
riamineira – debaterá, entre outros, temas relacionados 
aos direitos humanos, acesso à justiça e cidadania, e con-
tará com a presença de defensores públicos e convidados. 

Live da Esdep debate Direito Penal em tempos de pandemia

No dia 14 de julho o Gabinete da Defensoria-Geral 
realizou o treinamento Mídias Sociais e Tecnologia da In-
formação, com o especialista Rodrigo Magalhães. 

A iniciativa teve como propósito aprofundar conhe-
cimentos dos profissionais da Assessoria de Comunica-
ção e dos defensores públicos que integram o grupo de 
discussões de conteúdo para redes sociais. A iniciativa 
dá continuidade à proposta de inovação e uso de fer-
ramentas tecnológicas para incrementar o trabalho da 
Instituição. 

O treinamento contou com a presença do defensor-
-geral, Gério Patrocínio Soares; da chefe de Gabinete, 
Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias; dos defensores 

Defensores e servidores participam de treinamento em mídias sociais 

públicos Paulo César Azevedo Almeida, Fernanda de 
Souza Saraiva e Felipe Soledade; e da equipe da Asses-
soria de Comunicação e Cerimonial.

INOVAÇÃO

http://intranet.defensoria.mg.def.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15735:esdep-abre-no-dia-247-serie-de-encontros-virtuais-dialogos-com-a-desits&catid=35:dpmg&Itemid=65
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 AÇÕES EM DESTAQUE

Existem cerca de 4.500 pessoas em situação de rua 
em Belo Horizonte. A pandemia do novo coronavírus 
tem exigido maior atenção com essa população, devido 
à sua vulnerabilidade e características específicas.

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) vem 
desempenhando relevante papel no apoio a esse públi-
co durante o atual período de isolamento social ocasio-
nado pelo risco de contágio da doença. 

A Instituição está participando do projeto “Canto 
da Rua Emergencial”, iniciativa humanitária da Pasto-
ral de Rua da Arquidiocese de BH e parceiros, que tem 
disponibilizado cuidados e atendimento em diversos 

Mais de 120 atendimentos no projeto ‘Canto da Rua Emergencial’ 

CONTINUAÇÃO DA CAPA: 

Defensora pública Júnia Roman Carvalho durante atendimento

serviços para este público. Em um mês, defensoras e 
defensores públicos prestaram 126 atendimentos aos 
assistidos.

Iniciado no dia 13 de junho, o projeto é realizado na 
Serraria Souza Pinto, no Centro da Capital. O espaço foi 
adaptado para garantir alimentação, higiene e dignidade 
aos mais suscetíveis à pandemia. 

Diariamente, de 8 às 14 horas, a população em situ-
ação de rua conta com lanche, banho e sanitários, troca 
de roupa, corte de cabelo e barba, atendimentos so-
cioassistenciais e jurídicos; orientações e cuidados com 
saúde básica, saúde bucal e prevenção à Covid-19; aten-
dimento e cuidados de saúde com os pets; auxilio para 
emissão de certidões, documentação e ainda defesa e 
garantia de direitos.

Os assistidos entram em grupos de 30 pessoas e pas-
sam pela barreira sanitária. Casos sintomáticos são enca-
minhados imediatamente para o atendimento público.

A Defensoria Pública mineira presta orientações ju-
rídicas ao público-alvo do projeto “Canto da Rua Emer-
gencial”. A ação é organizada pela Coordenadoria de 
Projetos, Convênios e Parcerias (Cooproc) e executada 
pela Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Co-
letivos e Socioambientais (DPDH), com apoio de defen-
sores públicos de diversas áreas.

Leia a matéria na íntegra

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

A DPMG participou, no dia 17 de julho de oficina 
promovida pelo Instituto René Rachou-Fiocruz Minas. 
O encontro foi organizado para debater o desenvolvi-
mento de possíveis projetos coletivos com vista ao en-
frentamento e superação da Covid-19.

Participaram profissionais da saúde e de diferen-

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

DPMG participa de oficina da Fiocruz para debater trabalhos 
conjuntos no enfrentamento da Covid-19

tes áreas de atuação. Pela DPMG, estiveram presen-
tes os defensores públicos da Defensoria Especiali-
zada da Saúde, o coordenador Bruno Barcala Reis 
e Rodrigo Audebert Delage. A reunião foi feita por 
videoconferência.

Matéria na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/15/defensoria-publica-faz-mais-de-120-atendimentos-no-primeiro-mes-do-projeto-canto-da-rua-emergencial/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/13/dpmg-participa-de-oficina-da-fiocruz-para-debater-trabalhos-conjuntos-no-enfrentamento-da-covid-19/
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DPMG obtém liminar para realização de exame de diagnóstico da 
Covid-19 em Governador Valadares

bertura nem sobre a obrigatoriedade de pagamento dos 
exames pelo plano de saúde”.  Conforme a decisão do 
magistrado, “a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) incluiu na lista de coberturas obrigatórias dos pla-
nos de saúde o teste sorológico para o novo coronavírus, 
quando o paciente se enquadrar na definição de caso 
suspeito ou provável de doença (…) (Covid-19) definido 
pelo Ministério da Saúde”.

A liminar foi deferida, determinando à Unimed- GV 
que custeie ou realize o exame requerido. Os exames 
foram realizados, o assistido testou positivo e o atendi-
mento médico está sendo prestado. Todo o contato do 
assistido com a Defensoria Pública e seu atendimento 
foram feitos por meio virtual.

Leia aqui a Decisão

 A Defensoria Pública de Minas Gerais atende deman-
das de diversas naturezas, entre elas pleitos relativos 
à doença causada pelo novo coronavírus. Cada êxito 
obtido é importante e pode fazer toda a diferença para 
os assistidos.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acolheu pedi-
do de providências formulado pela Defensoria Pública 
do Estado de Minas Gerais (DPMG) em face do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), solicitan-
do a observância de procedimentos legais que assegu-
rem, ao menos, o direito de defesa e o contraditório 
das pessoas presas em flagrante, diante da impossibili-
dade de realização das audiências de custódia.

O pedido formulado pela DPMG sustenta que “a 
pandemia não impossibilita de fato a oitiva das partes, 
não há razão para órgãos constituídos estarem funcio-
nando, ao dispor dos jurisdicionados e sendo deixados 

CNJ acolhe pedido da Defensoria de Minas que busca resguardar 
direitos fundamentais das pessoas presas em flagrante

de ser ouvidos no processo de tomada de decisão por 
escrito quando o magistrado decide pela cautelar mais 
gravosa”.

Ao pontuar que há tribunais que editaram normas 
assegurando o direito, a Defensoria Pública de Minas 
cita o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, plei- 
teando que “caso o magistrado entenda existir subs-
trato para discutir a aplicação de cautelar gravosa deve 
colher previamente a manifestação das partes”.

Leia a matéria na íntegra 
Leia aqui a decisão

A Defensoria Pública de Minas Gerais segue atu-
ando em defesa dos direitos dos cidadãos vulneráveis, 
tanto em âmbito coletivo quanto individual, e tem ob-
tido importantes vitórias em relação à pandemia de 
Covid-19. Em Governador Valadares, por exemplo, foi 
por meio da DPMG que o assistido P.C.T.B., beneficiário 
de plano de saúde, conseguiu realizar os exames para 
diagnóstico da doença.

O assistido esteve internado e, debilitado com sin-
tomas da doença, solicitou em 30 de junho à Unimed 
o exame para eventual confirmação, diagnóstico e tra-
tamento. Diante da negativa da operadora Unimed-GV, 
entrou em contato com a unidade da Defensoria Públi-
ca na comarca de Governador Valadares.

Por meio do defensor público Rodrigo Zouain da 
Silva, a Instituição ajuizou ação de obrigação de fazer 
cumulada com pedido de tutela de urgência, bem como 
pedido de condenação em danos morais, em face da 
Unimed-GV.

No entendimento do juiz da 2ª Vara Cível da comar-
ca, “não há qualquer dúvida sobre a extensão dessa co-

A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio da 
Defensoria Especializada em Saúde Pública, enviou ofí-
cio à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com questiona-
mentos sobre a disponibilidade de leitos de UTI, na rede 
hospitalar da Capital, para tratamento da Covid-19.

O documento da DPMG pede que a PBH se ma-
nifeste sobre previsão de aumento no número de lei-
tos, quantos são os novos abertos em decorrência da 

Ofício à PBH sobre planejamento e disponibilização de leitos de UTI para Covid-19
pandemia e se há no planejamento a possibilidade de 
requisição de leitos privados.

O ofício leva em conta que o município recebeu 
R$ 113 milhões, por meio da Portaria 774, do Governo 
Federal, que repassou recursos para estados e municí-
pios destinados ao custeio de ações e serviços relacio-
nados ao enfrentamento da pandemia. 

Leia matéria na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2020/07/Decis%C3%A3o-Paulo-C%C3%A9sar-Tomaz-de-Brito.pdf
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/16/cnj-acolhe-pedido-da-defensoria-publica-de-minas-gerais-que-busca-resguardar-direitos-fundamentais-das-pessoas-presas-em-flagrante-no-estado/
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2020/07/Decis%C3%A3o-3-1cnj.pdf 
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/15/defensoria-de-minas-envia-oficio-a-pbh-sobre-planejamento-e-disponibilizacao-de-leitos-de-uti-para-covid-19/
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  NA MÍDIA

Situação dos atingidos pelo desastre de Mariana em entrevista à TV Assembleia
Em participação no programa “Mundo Político”, da TV 

Assembleia, o defensor público Felipe Soledade abordou a 
situação dos atingidos pelo rompimento da Barragem do 
Fundão, em Mariana.

Quase cinco anos após o desastre, ele diz que todos 
os atores envolvidos precisam ter foco no pagamento das 
indenizações e a reparação integral das vítimas.

Veja aqui a reportagem

A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio da 
Defensoria Especializada na Infância e Juventude (Deinj), 
é uma das signatárias do manifesto em defesa do Estatu-
to da Criança e do Adolescente (ECA). O documento foi 
assinado por 26 instituições governamentais e não-gover-
namentais, em comemoração aos 30 anos da sua edição, 
completados no dia 13 de julho.

O objetivo do manifesto é celebrar as conquistas e 
avanços, além de reforçar os desafios, demandas e a ne-
cessidade de se empregar mais e melhores esforços para 
a plena efetivação do ECA, de forma a garantir os direitos 
humanos fundamentais de crianças e adolescentes.

De acordo com a defensora pública Daniele Belletta-
to Nesrala, coordenadora da Defensoria Especializada na 
Infância e Juventude – Cível, da DPMG, a Instituição tem 
importante papel na defesa de crianças e adolescentes, 
“ao se tornar porta voz da criança e do adolescente junto 
ao Sistema de Justiça, dando efetividade à condição de 
sujeitos de direito que esse grupo, especialmente vulne-
rável, recebeu do ECA”.

O documento foi entregue em sessão virtual ao presi-
dente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agosti-
nho Patrus, no dia 13 de julho, data em que se comemora 
a sanção da Lei federal 8.069/1990, que contém o Estatuto.

Defensoria Pública de Minas endossa manifesto em defesa do ECA
Lei que sancionou o estatuto completa 30 anos neste mês de julho

Em participação no programa Panorama, da 
TV Assembleia, a coordenadora da Deinj-Cível/
DPMG, defensora pública Daniele Bellettato Nes-
rala, fez um balanço sobre as conquistas e avanços 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 
falou sobre os desafios para sua efetivação.

Veja aqui a entrevista

NA MÍDIA 
Defensora pública aborda 30 anos do  
ECA em programa da TV Assembleia

PUBLICAÇÕES 

Conjur.com publica artigo de defensora pública de Minas
Foi publicado na página virtual do Conjur o artigo “O 

papel dos defensores na consolidação de uma jurisdição 
democrática do STF”, de autoria da defensora pública 
Renata Martins de Souza, coordenadora da Defensoria 
Pública de Minas Gerais em João Monlevade.

O artigo trata, dentre outros temas, do aprimora-
mento da jurisdição constitucional brasileira, propondo 

a reinterpretação e alargamento de atribuição do senti-
do do disposto no art. 103 da CF/88, bem como da im-
prescindibilidade da atuação da Defensoria Pública no 
controle abstrato de constitucionalidade brasileira como 
forma de ampliação da esfera pública jurídica e fomento 
à reversão dos padrões de desigualdade no País.

Leia aqui o artigo

AÇÕES EM DESTAQUE

https://www.youtube.com/watch?v=lUO-UPY1Ea8&feature=youtu.be
https://www.almg.gov.br/acompanhe/tv_assembleia/videos/index.html?idVideo=1521670&cat=89,1700&utm_source=twitter&utm_medium=x&utm_campaign=x
https://www.conjur.com.br/2020-jul-14/tribuna-defensoria-papel-defensores-jurisdicao-democratica-stf
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BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Ascom/DPMG

www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira

SIGA-NOS:

@defensoriamg@defensoriamineira

OMENAGENS

O 2º sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, Car-
los Alberto Braga, recebeu na quarta-feira (15/7) uma 
homenagem da Defensoria Pública-Geral ao se despedir 
da Instituição depois de quatro anos de serviços pres-
tados por meio da Assessoria Militar. Ao completar 60 
anos, ele atingiu a idade limite e se aposentou na carrei-
ra militar, deixando suas funções na DPMG. 

O sargento recebeu das mãos do defensor público-
-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, uma pla-
ca com os dizeres: “Nosso especial agradecimento ao 2º 
Sargento Carlos Alberto Braga por sua dedicação e com-
prometimento durante esses quatro anos de inestimáveis 
serviços prestado à Defensoria Pública de Minas Gerais”.

Gério Patrocínio Soares destacou o profissionalismo 
e dedicação, além do respeito que o militar sempre des-
pertou entre defensores públicos, servidores da DPMG e 
profissionais de outras instituições. “Braga tem sua digi-
tal marcada no crescimento da Defensoria neste período 
em que ele esteve ao nosso lado”, ressaltou o DPG.

Emoção em homenagem ao sargento Braga

Também se pronunciaram prestando agradecimen-
tos ao sargento Braga o defensor público João Paulo 
Torres Dias, o tenente coronel Antoniezio Alves e o fun-
cionário Fabrício Natalino. “Agradeço a Deus, à minha 
família e a todos vocês por ter chegado até aqui”, disse, 
emocionado, o sargento.

A defensora pública Ruth Helena de Abreu Alvim, 
que atuou na comarca de Guarani por mais de 30 anos, 
até se aposentar, em dezembro de 2019, foi homena-
geada pelo Legislativo Municipal, com uma moção de 
reconhecimento público pelos trabalhos prestados na 
Defensoria Pública.

A entrega da homenagem aconteceu no dia 13 de 
julho, em solenidade restrita na Câmara Municipal.

Ruth Helena (ao centro) recebe a homenagem na presença dos  
vereadores  Márcia Ferreira Goes Alves, Carlos Eduardo de Souza 
Caria (vice-presidente da Câmara), Emerson Patrick Vieira e Maria 
Elisa Vieira Miranda Moreira (presidente)

Defensora pública aposentada é homenageada pela Câmara de Guarani




