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Funcionamento da DPMG até 31/7/2020 
Veja aqui mais informações sobre o atendimento remoto PÁGINA 2

Recursos tecnológicos garantem acolhimento e atendimento 
às vítimas do desastre de Brumadinho durante a pandemia

Um alívio e um porto seguro na tempestade da 
pandemia de Covid-19. Esse é o sentimento geral das 
pessoas que têm sido atendidas pela Defensoria Públi-
ca de Minas Gerais (DPMG), buscando fazer um acordo 
com a mineradora Vale para reparação de danos decor-
rentes do rompimento da barragem da Mina do Feijão, 
em Brumadinho.

A implantação do atendimento de forma remota no 
caso de Brumadinho trouxe alívio também para os de-

fensores públicos, pois possibilitou a continuidade dos 
trabalhos.

Inicialmente, com a pandemia os atendimentos 
agendados foram suspensos, mas após as adaptações 
necessárias e a implantação de recursos tecnológicos, 
a Instituição retomou o contato com os assistidos e ofe-
receu a possibilidade de continuar a atender de forma 
remota.
Leia matéria na íntegra e assista depoimentos de assistidos

Dona Ilda sofreu abalo emocional e hoje faz tratamento 
de saúde. “Eles acompanharam todo o meu sofrimento. 
Até hoje a Defensoria me liga para saber se estou bem” 

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG 

O processo aconteceu na unidade da Defensoria 
Pública em Governador Valadares. A.T.B., 80 anos, so-
licitou o ajuizamento devido à negativa da Unimed-GV 
em realizar os exames para o coronavírus. A operadora 
alegou que o pedido administrativo não fora localizado 
no sistema.

Leia a matéria na íntegra e entenda o caso

DPMG ajuiza ação para cumprimento 
de liminar de Ação Declaratória de 
Constitucionalidade relativa à Covid-19

‘Fala Defensoria’ agiliza atendimento e liminar para exame e 
tratamento da Covid-19 sai em menos de 3 horas 
Procedimento durou exatas 2h47, desde a chegada da demanda do assistido à DPMG até a decisão judicial

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/09/funcionamento-da-defensoria-publica-ate-31-5-2020-resolucao-conjunta-no-004-2020/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/20/recursos-tecnologicos-garantem-acolhimento-e-atendimento-as-vitimas-do-desastre-de-brumadinho-durante-a-pandemia/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/21/fala-defensoria-agiliza-atendimento-e-liminar-para-exame-e-tratamento-da-covid-19-sai-em-menos-de-3-horas/
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Com imenso pesar, registra-se o falecimento do 
defensor público João Henrique Rennó Matos, no dia 
17 de julho. João Henrique atuava como coordenador 
local da DPMG na comarca de São Lourenço.

João Henrique Rennó Matos teve uma carreira 
brilhante como defensor público e era muito admi-
rado por colegas da classe e demais profissionais do 
sistema de Justiça. Formado pela Faculdade de Direito 
do Sul de Minas em 2002, ele ingressou na DPMG em 
2008, aprovado em quarto lugar no V Concurso. Gra-
duou-se especialista em Direito Penal e Direito Pro-
cessual Penal, era professor universitário de Direito 
Penal e Prática Processual Penal.

Na quinta-feira, dia 23, foi realizada a missa de sé-
timo dia em sua memória sendo o culto transmitido 
pelo canal TV da Soledade, no YouTube. 

NOTA DE PESAR
Defensor público João Henrique Rennó Matos

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) ajuizou 
ação exigindo o cumprimento, no município de Governador 
Valadares, da decisão judicial liminar na medida cautelar da 
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ACD) proposta 
pela Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), para que a norma-
tização estadual relativa ao enfrentamento da pandemia de 
Covid-19 tenha prevalência sobre as normas municipais.

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) ajuizou a ADC sob 
o argumento de que diversas decisões judiciais vêm tratan-

Defensoria Pública em Governador Valadares ajuíza ação para cumprimento 
de liminar de Ação Declaratória de Constitucionalidade relativa à Covid-19 

 AÇÕES EM DESTAQUE

do o assunto de forma divergente, admitindo a prevalência 
de normas municipais que contrariam a normatização esta-
dual e trazem um quadro de insegurança jurídica.

Na ação, a PGJ buscou a declaração da eficácia consti-
tucional da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, e da 
Deliberação nº 17, de 22 de março de 2020 (Minas Cons-
ciente), do Estado de Minas Gerais, assim como seu caráter 
vinculante aos entes municipais do Estado.

Leia a matéria na íntegra 

 NA MÍDIA

Em entrevista ao telejornal “Bom Dia Minas”, da TV 
Globo, a defensora pública Caroline Loureiro, coordena-
dora de Família e Sucessões da Defensoria Pública de Mi-
nas Gerais, na Capital, fala sobre as sessões virtuais de 
conciliação. 

Veja aqui a reportagem

Os bons resultados das sessões virtuais 
de conciliação em reportagem na TV



https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/23/defensoria-publica-em-governador-valadares-ajuiza-acao-para-cumprimento-de-liminar-de-acao-declaratoria-de-constitucionalidade-relativa-a-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=xZtEjk6SoDc&feature=emb_title 
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ESCOLA SUPERIOR

Na live realizada pela Esdep, no dia 23 de junho, 
quinta-feira, a defensora pública Karina Rodrigues Mal-
donado (1ª foto, à esq.), em atuação na Defensoria Pú-
blica Especializada em Urgências Criminais, em Belo Ho-
rizonte, e a diretora de Políticas de Ações Afirmativas na 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Daniely Reis Fleury 
(2ª, à direita), debateram o tema “Cotas raciais nos con-
cursos da Defensoria – Afinal, quem tem direito?” 

A série de lives organizada pela Defensoria Pública 
mineira debaterá, entre outros, temas relacionados aos 
direitos humanos, acesso à justiça e cidadania, e contará 
com a presença de defensores públicos e convidados. 

A transmissão acontece às quintas-feiras, pelo Insta-
gram @defensoriamineira, onde fica disponível.

Live da Esdep debate cotas raciais nos concursos da Defensoria Pública 
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O evento virtual integra uma série de 14 encontros 
semanais, com a participação de defensoras e defenso-
res públicos em atuação na Segunda Instância e Tribu-
nais Superiores.

Abertos a defensoras e defensores públicos de todas 
as áreas, os encontros, que vão intercalar matérias afe-
tas às Defensorias Especializadas de Segunda Instância e 
Tribunais Superiores (Desits) Cível e Criminal, debatendo 
temas atuais, atualização jurisprudencial e divulgação de 
práticas exitosas, se estendem até o dia 23 de outubro.

Esse primeiro debate foi conduzido pelos defensores 
públicos Felipe Soledade e Eduardo Vieira Carneiro (co-
ordenador), que atuam na Desits Cível, com a participa-
ção de 99 inscritos.

Leia matéria na íntegra

Primeiro encontro “Diálogos com as Desits”
"Jurisprudência defensiva e as negativas de segui-

mento em apelações e agravo de instrumento” foi o 
tema do primeiro encontro “Diálogos com as Desits”, 
promovido pela Escola Superior da Defensoria Pública 
de Minas Gerais (Esdep MG), no dia 24 de julho.

https://instagram.com/defensoriamineira?igshid=ftwgokrjz7aa
https://defensoria.mg.def.br/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://twitter.com/twitterbrasil
https://www.facebook.com/defensoriamineira/
https://instagram.com/defensoriamineira?igshid=ftwgokrjz7aa
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/24/esdep-promove-o-primeiro-encontro-dialogos-com-as-desits/

