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Defensoria de Minas prioriza soluções extrajudiciais para
garantir o direito à saúde dos assistidos
Parcerias com secretarias municipais de Saúde facilitam a prática. Ampliação das vias não judiciais, qualificação do
atendimento, rapidez na solução e redução de gastos não destinados ao tratamento são benefícios da iniciativa
Garantir à população cobertura de medicamentos e
tratamentos de saúde, antes que os pedidos cheguem
à mesa do juiz como ações judiciais, é o que a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) tem conseguido, em
Belo Horizonte, por meio da Defensoria Especializada de
Saúde, e nas unidades de Ponte Nova e em Visconde do
Rio Branco.

A prática tem funcionado com expressivo sucesso
nos três municípios, onde a DPMG e as secretarias municipais de Saúde mantêm termo de cooperação técnica
(TCT), com o objetivo comum de priorizar soluções administrativas para demandas relativas à saúde pública.
PÁGINA 2

Funcionamento da Defensoria Pública de Minas Gerais até 11/9/2020
– Resolução Conjunta nº 011/2020
Resolução prorroga, até o dia 11 de setembro, o
regime extraordinário de teletrabalho, mantendo o
atendimento para todas as matérias, e estipula condições para retomada do trabalho presencial dos servidores e funcionários terceirizados, observando-se a
Deliberação CSDPMG nº 139/2020.
A Resolução também estipula condições para a
retomada do trabalho presencial dos servidores e
funcionários terceirizados a partir do dia 17 de agosto de 2020.

Durante o período serão atendidas todas as matérias ordinariamente a cargo de cada Defensoria Pública.
A determinação está regulamentada pela Resolução Conjunta nº CGDPMG n. 011/2020, que prorroga
o prazo de vigência e altera as Resoluções Conjuntas
DPG/CGDPMG n. 004/2020 e n. 006/2020.
Leia aqui a Resolução Conjunta nº 011/2020
Leia aqui a Resolução Conjunta nº 006/2020
Leia aqui a Resolução Conjunta nº 004/2020

Encontro traz debate sobre temas criminais em que os recursos da
DPMG vêm obtendo êxito
Durante o quarto encontro virtual da série “Diálogos com as Desits”, promovido pela Escola Superior da
Defensoria Pública de Minas Gerais (Esdep) na sexta-feira (14/8), defensoras e defensores públicos
conversaram sobre temas criminais em que os recursos da DPMG vêm obtendo êxito.

AINDA NESTA EDIÇÃO
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 AÇÕES EM DESTAQUE
CONTINUAÇÃO DA CAPA

Soluções extrajudiciais para garantir o direito à saúde dos assistidos
Por meio do TCT, uma equipe multidisciplinar composta por defensores públicos e profissionais da saúde
analisam cada caso e buscam a melhor solução para a
necessidade do assistido.
Em BH e em Ponte Nova, em dias determinados pelo
convênio, profissionais de saúde das secretarias trabalham dentro da Defensoria Pública e, em conjunto com
defensores públicos, analisam as fundamentações do
médico responsável pelo assistido. Eles prestam informações técnicas sobre as opções de insumos, medicamentos e atendimentos já padronizados e capazes de
atender às demandas dos cidadãos. Quando é necessário, os profissionais de saúde indicam a substituição do
que foi prescrito para análise do médico responsável.
Em último caso, quando o insumo ou procedimento
pleiteados não são padronizados pelo atendimento prestado pelo SUS, os farmacêuticos emitem negativa técnica, que serve como instrução de pedido judicial.

Muitas vezes, isso evita o penoso deslocamento dos
assistidos até as secretarias de Saúde para conseguir
a comprovação da negativa administrativa, o que, aos
olhos da jurisprudência, tem sido necessário e é elemento de prova, cujo ônus cabe à parte autora.
Em Ponte Nova e em Visconde do Rio Branco, a
cooperação contempla também demandas referentes
aos dependentes de álcool e drogas.
O diferencial do trabalho ofertado pela Defensoria é que, além da orientação e assistência jurídica, a
DPMG procura se colocar como agente ativo na busca
pela solução da questão, promovendo a interlocução
com profissionais da área e indo diretamente aos gestores municipais.
A solução extrajudicial é a forma mais efetiva, célere e menos traumática para se materializar o direito do
cidadão.
Leia a matéria na integra

Defensoria Pública de Minas faz atendimento em libras em Betim
Cada vez mais a Defensoria Pública de Minas Gerais
(DPMG) tem se reinventado e aprimorado para oferecer
atendimento humanizado e de excelência para seus assistidos.
É assim na comarca de Betim, onde o trabalho cooperativo da Instituição realizado em conjunto com a Prefeitura possibilitou o atendimento presencial da Defensoria feito na língua brasileira de sinais (libras).
Leia a matéria na íntegra

 NA MÍDIA
Maria da Penha completa 14 anos
Portal Jornal da Cidade BH

Defensor público Diego Escobar fala
sobre ‘paternidade responsável’ em live
com jornalista
Live Lena Alves

Defensoria mineira prioriza soluções
extrajudiciais para garantir direito à saúde
Portal CNJ

DPMG questiona permanência da PM
em área de reintegração de posse no
Sul de Minas
Jornal Itatiaia
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MUNDO OFICIAL
Evento do TJMG marca os 14 anos da Lei Maria da Penha
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) foi
representada pela chefe de Gabinete, Raquel Gomes
de Sousa da Costa Dias (na foto, 1ª à esq.), na cerimônia de comemoração aos 14 anos da Lei Maria da
Penha, promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) na sexta-feira (7/8).
Para marcar a data, o TJMG, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e
Familiar (Comsiv), entregou simbolicamente a diversas
instituições, um total de 2 mil máscaras, para serem distribuídas a mulheres vítimas de violência ou em situação
de vulnerabilidade social.
Além de levar a essas mulheres um item de proteção
que se tornou imprescindível, em meio à pandemia de
Covid-19, o TJMG pretende, por meio da ação, dar mais
visibilidade à campanha Sinal Vermelho para a Violência

Doméstica, lançada em junho pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).
Leia a matéria na íntegra

Inauguração de Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Cássia
A defensora pública e coordenadora local da Unidade da DPMG na comarca de Cássia, Ariadne Fernanda
de Faria e Sousa Ramos, representou a Instituição na
cerimônia de inauguração da Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher (DEAM).
O evento aconteceu na sede da Polícia Civil, na sexta-feira (14/8), seguindo os protocolos da Secretaria de
Saúde, respeitando o distanciamento, o uso de máscaras
e álcool em gel.
A partir da próxima semana começam a ser desenvolvidos os projetos relativos à atuação da Defensoria
Pública de Minas na DEAM, como cursos, atuação jurídica e outros.

ESCOLA SUPERIOR
Esdep promove curso sobre uso da plataforma Teams para defensores e servidores
A Escola Superior da Defensoria Pública de Minas
Gerais (Esdep MG) ofereceu, no dia 10/8, curso tutorial
virtual sobre utilização da plataforma Microsoft Teams.
O conteúdo, ministrado pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), foi destinado a defensoras e
defensores públicos, além de servidores da DPMG.

O curso abordou criação de evento, geração de link
de acesso ao evento, gerenciamento de evento, definição de equipe de grupo, agendamento de reunião, criação de lista de chamada entre outros procedimentos
dentro da plataforma.
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ESCOLA SUPERIOR

Live da Esdep: ‘Custus Vulnerabilis e Amicus Communitas’
“Custus Vulnerabilis e Amicus Communitas” foi o
tema da live da Esdep da semana, com os defensores
públicos Alfredo Emanuel Farias de Oliveira (Minas Gerais; foto da direita) e Maurilio Casas Maia (Amazonas).
A série de lives organizada pela Defensoria Pública
mineira debate, entre outros, temas relacionados aos
direitos humanos, acesso à justiça e cidadania, e conta
com a presença de defensores públicos e convidados.
•

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

A transmissão acontece às quintas-feiras, pelo Instagram @defensoriamineira, onde o link fica disponível.

CONTINUAÇÃO DA CAPA

'Diálogos com as Desits' traz debate
sobre temas criminais em que os
recursos da DPMG vêm obtendo êxito
O quarto encontro virtual da série “Diálogos com as Desits”, promovido pela Esdep MG na sexta-feira (14/8), debateu
temas criminais em que os recursos da Defensoria Pública de
Minas Gerais vêm obtendo êxito.
A reunião foi conduzida pelos defensores públicos Flávio
Rodrigues Lelles e Renan Paulo dos Santos da Costa Alves,
que atuam na Defensoria Especializada de Segunda Instância
e Tribunais Superiores – Criminal (Desits-Crim). A defensora
Raquel Tolomelli, em atuação na 4ª Defensoria Criminal em
Juiz de Fora, participou como convidada, representando os
colegas que atuam na primeira instância.
•

A próxima edição do evento será na sexta (21/8), às
14 horas, e vai debater “Paradigmas jurisprudenciais
em saúde suplementar”.

Palestra virtual sobre Incidentes de
Resolução de Demandas Repetitivas
e de Assunção de Competência
No dia 20 de agosto (quinta-feira), a partir das 14 horas, acontece a palestra “Aspectos práticos do Incidente
de Assunção de Competência (IAC) e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Polêmicas do
Agravo do art. 1030 do Código de Processo Civil”, promovida pela Esdep-MG.
A apresentação será do defensor público do Rio de Janeiro José Roberto Mello Porto, mestre e doutorando em
Direito Processual e Civil na UERJ. O objetivo da palestra é
analisar aspectos procedimentais e práticos dos institutos
em questão, que permitem formar precedentes.
A palestra é aberta ao público em geral e será transmitida pela plataforma Teams. Não é necessário fazer
inscrição prévia. Para ingressar na plataforma Teams Microsoft é preciso acessar o site.

Veja aqui outras informações

Acesse aqui o site da plataforma Teams
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