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Defensoria de Minas prorroga o atendimento remoto até 14/8
Resolução estende período do regime extraordinário de teletrabalho e, a partir de 3 de agosto, 
amplia o atendimento para todas as matérias

Defensoria Pública de Minas Gerais faz monitoramento dos 
sistemas prisional e socioeducativo durante a pandemia
Além das reuniões diárias com o Comitê de Justiça e Segurança do Estado, DPMG realiza encontros 
semanais com defensoras e defensores que atuam nas áreas

Diante da impossibilidade de contato físico, em vir-
tude da pandemia da Covid-19, a Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG) vem utilizando diversas tecnolo-
gias para realizar o atendimento e o monitoramento 
dos impactos do coronavírus nos sistemas prisional e 
socioeducativo.

Com a suspensão do atendimento presencial, a DPMG 
participa diariamente, inclusive aos finais de semana e fe-
riados, de reuniões com o Comitê de Justiça e Segurança 
do Estado para acompanhar as mudanças no cenário e su-

gerir medidas para o monitoramento do impacto do coro-
navírus entre a população carcerária e em cumprimento 
de medida socioeducativa. 

Como proposta de monitorar a pandemia e com-
partilhar informações e experiências, a DPMG realiza 
reuniões semanais entre a Defensoria Pública-Geral e as 
defensoras e defensores públicos que atuam nas áreas 
Criminal, Urgência Criminal, Execução Penal e Infância e 
Juventude – Ato Infracional.

“A nova defesa no processo penal: investigação de-
fensiva, cadeia de custódia e balística forense” foi o tema 
apresentado na série de lives que a DPMG promove, por 
meio da Escola Superior, no dia 30 de julho. Participaram 
do debate os defensores públicos Marco Túlio Frutuoso 
Xavier (MG) e Dayan Albuquerque (RO). 

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

• A série de lives organizada pela Defensoria Pública mineira
debate, entre outros, temas relacionados aos direitos huma-
nos, acesso à justiça e cidadania, e conta com a presença de
defensores públicos e convidados.

Live da Esdep debate sobre a nova defesa no processo penal

A Defensoria Pública do Estado de Minas Ge-
rais prorrogou até o dia 14 de agosto as medidas de 
prevenção ao contágio pelo coronavírus (Covid-19),  
período em que o atendimento será prioritariamen-
te de forma remota, sendo realizado pelos meios de 
comunicação virtual, observando-se a Deliberação  
CSDPMG nº 139/2020. 

A partir do dia 3 de agosto serão atendidas todas 
as matérias ordinariamente a cargo de cada Defensoria 
Pública.

Saiba mais

https://www.instagram.com/defensoriamineira/?igshid=ftwgokrjz7aa
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2020/06/Delibera%C3%A7%C3%A3o_139-2020.pdf
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/27/funcionamento-da-defensoria-publica-ate-31-5-2020-resolucao-conjunta-no-004-2020/
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 AÇÕES EM DESTAQUE

A convite do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por 
meio do Programa Justiça Presente, a Defensoria de Públi-
ca de Minas Gerais (DPMG) participou, no dia 22 de julho, 
de reunião virtual que teve como pauta a constituição de 
Rede Local de Atenção ao Egresso do Sistema Prisional. A de-
fensora pública Maria Auxiliadora Viana Pinto, que atua na 
Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e 
Socioambientais (DPDH), representou a DPMG na reunião.

Também participaram juízes da Vara de Execução, a 
Pastoral Carcerária, Associação de Familiares e Amigos de 
Privados de Liberdade e representantes da sociedade civil, 
entre outros grupos que trabalham com egressos.

Outros representantes do poder público e da iniciativa 
privada também serão convidados a integrarem a Rede.

Defensoria Pública de Minas Gerais participa de reunião do CNJ sobre 
criação de Rede Local de Atenção ao Egresso do Sistema Prisional

A próxima reunião do grupo será no mês de agosto.

Programa Justiça Presente
Iniciado em janeiro de 2019, o programa é resultado 

de parceria entre o CNJ, o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública para enfrentar problemas estruturais do 
sistema penal e socioeducativo.

O programa está dividido em quatro eixos de atuação: 
sistemas eletrônicos; propostas e alternativas ao superen-
carceramento; políticas de cidadanias; e sistema socioedu-
cativo. Cada eixo se desdobra em diversas ações e produ-
tos, que serão desenvolvidos nas 27 unidades da federação.

Com informações do CNJ

Nos encontros, além da atualização dos dados da pan-
demia nas unidades prisionais e socioeducativas e a tro-
ca de experiências entre as defensoras e defensores que 
atuam na área, é possível estabelecer uma ponte com 
o sistema de Justiça e Segurança do Estado, buscando a 
construção de soluções extrajudiciais, evitando a judicia-
lização de causas.

Durante as reuniões são repassadas informações sobre 
o acompanhamento das unidades prisionais e socioeduca-

Monitoramento dos sistemas prisional e socioeducativo durante a pandemia
tivas, com números atualizados de infectados e as ações 
locais da Defensoria Pública e, também, do Ministério Pú-
blico e do Poder Judiciário, além de informações relaciona-
das aos atendimentos virtuais dos custodiados.

Esses encontros são coordenados pela assessora Institu-
cional da Defensoria Pública-Geral, defensora pública Emília 
Castilho, e pelo coordenador regional da área Criminal da 
Capital, defensor público Fernando Luis Camargos Araújo.

Leia a matéria na integra

CONTINUAÇÃO DA CAPA

 NA MÍDIA
Especializada de Saúde: atendimento durante a pandemia ao 'Bom Dia Minas'

A edição do dia 29/7 do telejornal da TV Globo, 
“Bom Dia Minas”, contou com a participação do coor-
denador da Defensoria Especializada de Saúde, defensor 
público Bruno Barcala Reis. 

O coordenador informou como está sendo o aten-
dimento da Especializada, que continua atendendo a 
todas as demandas recebidas, e como o cidadão que 
precisar de orientações ou atendimento jurídico na área 
de saúde deve proceder para buscar os serviços da De-
fensoria Pública.

Confira aqui a entrevista

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/28/defensoria-publica-faz-monitoramento-dos-sistemas-prisional-e-socioeducativo-durante-a-pandemia/
https://globoplay.globo.com/v/8734995/programa/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) partici-
pou na quinta-feira (30/7) de reuniões de mediação pro-
movidas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania para Demandas Territoriais, Urbanas e Rurais e 
de Grande Repercussão Social (Cejus Social) do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais.

A iniciativa teve como objetivo buscar soluções nos 
conflitos envolvendo três ocupações na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte: Carolina Maria de Jesus, Vicen-
tão e Willian Rosa. A defensora pública Cleide Aparecida 
Nepomuceno, em atuação na Defensoria Especializada de 
Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, represen-
tou a DPMG.

Defensoria Pública propõe ações para solução de conflitos 
em ocupações durante reuniões no TJMG

AÇÕES EM DESTAQUE

Pelo TJMG, coordenaram as discussões o 3º vice-pre-
sidente, desembargador Newton Teixeira, e o juiz auxiliar 
José Ricardo Véras. Participaram também representantes 
do Ministério Público e das prefeituras, além do presidente 
da Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab), Bru-
no Alencar.

A pedido da Defensoria Pública de Minas foram reali-
zadas três reuniões, com os representantes de cada uma 
das ocupações. A Cohab apresentou proposta de assentar 
as 722 famílias, no total, em um terreno loteado em Santa 
Luzia, de forma que várias famílias se tornariam coproprie-
tárias de um único lote.

Leia a matéria na íntegra

ESCOLA SUPERIOR
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No dia 31/7, aconteceu o segundo encontro “Diálogos 
com as Desits”, promovido pela Escola Superior da Defen-
soria Pública de Minas Gerais (Esdep).

Durante a reunião realizada por videoconferência, de-
fensoras e defensores públicos trocaram experiências de 
atuações e debateram o tema “Súmulas Impeditivas de Re-
cursos”, da área Criminal.

A coordenadora do Núcleo de Atuação junto aos Tribu-
nais Superiores, defensora pública Adriana Patrícia Campos 
Pereira, conduziu as apresentações, que contaram também 
com a participação dos defensores públicos da Defensoria 
Especializada de Segunda Instância e Tribunais Superiores 
– Criminal (Desits-Crim), Marcelo Ribeiro Nicoliello (coor-
denador) e Flávio Lelles; além da defensora pública Gilmara 
Andrade dos Santos Maciel, que atua na 3ª Defensoria Cri-
minal em Juiz de Fora. Também explanou o defensor públi-
co Flávio Wandeck, do Núcleo de Brasília.

“Diálogos com as Desits” promove debate sobre súmulas impeditivas
O evento virtual integra uma série de 14 encontros 

semanais, com a participação de defensoras e defensores 
públicos em atuação na Segunda Instância e Tribunais Su-
periores. A próxima edição do evento será na sexta (7/8), 
às 14 horas, com o tema “Gratuidade de Justiça na Juris-
prudência Cível”.

Leia a matéria na íntegra

Esdep MG comunica mudança de  
endereço e telefone
A Escola Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais 
mudou para a Unidade II da DPMG:

•  Rua Bernardo Guimarães, 2731, 6º andar, bairro Santo 
Agostinho, BH/MG, CEP 30140-085. 

• Telefone: (31) 2522-8658

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/31/defensoria-publica-propoe-acoes-para-solucao-de-conflitos-em-ocupacoes-durante-reunioes-no-tjmg/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/07/31/dialogos-com-as-desits-promove-debate-sobre-sumulas-impeditivas/



