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‘Caminhos para o Recomeço’ tem edição   
 especial de Natal

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocí-
nio Soares, foi agraciado com a Medalha de Mérito da 
Advocacia-Geral do Estado (AGE). 

A comenda é concedida às pessoas físicas ou jurídi-
cas que se destacaram pelos relevantes serviços pres-
tados à advocacia pública e à instituição ou que contri-
buíram para o seu engrandecimento.

A solenidade aconteceu no dia 21/12, com participa-
ção restrita, devido à pandemia de Covid-19.

Ao receber a homenagem pelas mãos do advogado-
-geral do Estado, Sérgio Pessoa, o defensor público-ge-
ral Gério Soares manifestou sua gratidão pela honraria 
e destacou a parceria com a AGE e o “trabalho técnico 
excepcional” desenvolvido pelo órgão.

Defensoria-Geral recebe Medalha de Mérito da AGE

Defensor público-geral Gério Soares (à direita) e o advogado-geral do 
Estado, Sérgio Pessoa | Foto: Marcelo Sant’Anna / DPMG

A coordenadora local da DPMG em Além Paraíba, 
defensora pública Marta Xavier de Lima Gouvêa, jun-
tamente com sua equipe de estagiários, foi homena-
geada pela Câmara de Santo Antônio do Aventureiro, 
município da Zona da Mata, com o Diploma de Honra 
ao Mérito. A entrega da distinção aconteceu no dia 21 
de dezembro.

A homenagem foi devido aos serviços prestados 
pela Defensoria Pública de Minas no município, que 
pertence à comarca de Além Paraíba e é localizado a 20 
km da sede. A cada 15 dias, a defensora pública e equi-
pe se deslocam até Santo Antônio do Aventureiro para 
realizar o atendimento dos assistidos, uma vez que eles 
têm dificuldades de comparecer na sede da DPMG.

Desta forma, foi confirmada a medida liminar, deferi-
da em 30 de outubro de 2019, que suspendeu a cobran-
ça de “Taxa de Expediente” pela emissão de guias de re-
colhimento de tributos e da 2ª via de tais guias, cobradas 
pela Prefeitura Municipal de Jaíba.

A ação foi proposta pelo defensor público-geral, Gé-
rio Patrocínio Soares, que apontou violação ao disposto 
nos artigos 4º, § 2º, 144, II e § 2º, da Constituição do Es-
tado de Minas Gerais. Alegou ainda que especificidade e 

TJMG julga procedente ação da Defensoria Pública de Minas  
que suspendeu cobrança de taxa do município de Jaíba

divisibilidade são premissas inarredáveis para a cobran-
ça das taxas, e que tais guias são expedidas no interesse 
exclusivo da Administração Pública, sem contrapresta-
ção em favor do contribuinte.

A Defensoria Pública-Geral contou com a colabora-
ção da Defensoria Pública na Comarca de Janaúba, na 
pessoa do defensor público Gustavo Dayrell, para a ela-
boração da petição inicial.

Acesse aqui o acórdão

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade  
n. 1.0000.19.044672-4/000 proposta em face de dispositivos do Código Tributário do Município de Jaíba, no Norte de Minas.

> Estágio | Escola Superior 

> Procedimentos e Comunicados internos

Homenagem em Santo Antônio do Aventureiro a defensora pública e estagiários
Também receberam a homenagem os estagiários 

Ana Lívia Bastos Zamboni, Monach Freixo Toledo de 
Oliveira, Richard Borges Lobo e Thawana Honara Costa 
e Silva Lima.

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2021/01/Acordao_1000019044672400020201354563.pdf
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AGENDA

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio 
Soares, representou a Defensoria Pública de Minas Ge-
rais na cerimônia de instalação da 2ª Vara Cível, Criminal 
e da Infância e da Juventude, pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, na comarca de Coromandel. 

A solenidade aconteceu no dia 18/12 e contou com 
a presença do governador Romeu Zema. 

O defensor público-geral Gério Patrocínio Soares 
recebeu na terça-feira (12/1), das mãos do corregedor-
-geral da Defensoria Pública de Minas Gerais, defensor 
público Galeno Gomes Siqueira, o Relatório Anual 2020 
da Corregedoria-Geral da DPMG.

O documento pontua todas as atividades exercidas 
pela Corregedoria-Geral, bem como suas publicações 
normativas, incluindo instruções, resoluções conjuntas, 
avisos, sessões do Conselho Superior da DPMG, memo-
randos, ofícios expedidos, entre outras. Também traz 
dados estatísticos de produtividade das assessorias Ju-
rídico-Institucional, Disciplinar e Acompanhamento ao 
Estágio Probatório, além de procedimentos instaurados, 
atendimentos e orientações aos membros, servidores e 
aos assistidos prestados em todo o período. 

Em um espectro mais amplo, durante o ano de 
2020 foram registradas 1.921.916 prestações jurídi-
cas, como ações extrajudiciais, ações judiciais, audi-
ências e manifestações processuais, atividades afetas 
às áreas de Direitos Humanos, Criminal de Urgên-
cias, Tribunais Superiores, Juizado Criminal Especial e  

Defensor-geral participa de instalação de 2ª Vara Cível, Criminal e da 
Infância e da Juventude na comarca de Coromandel

O presidente do TJMG, Gilson Lemes, descerrou 
a placa alusiva à instalação ao lado do governador Ro-
meu Zema e da diretora do foro de Coromandel, juíza 
Fernanda Mendonça Silva Terra. Durante a solenidade, 
o presidente do TJMG, que é natural de Coromandel, 
foi homenageado com a Moção de Aplausos da Câmara 
Municipal e recebeu placa de agradecimento.

A atual Vara Única de Coromandel passa a ter a deno-
minação de 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais. 
As ações cíveis e criminais serão distribuídas equitativa-
mente entre as duas varas, que ganham especializações, o 
que trará mais qualificação aos trabalhos. A 1ª Vara rece-
be os processos e as ações de execução penal; e a 2ª Vara, 
os feitos relativos à infância e à juventude.

Fazem parte da comarca os municípios de Coroman-
del e de Abadia dos Dourados, além dos distritos de Ale-
gre, Lagamar dos Coqueiros, Mateiro, Pântano de Santa 
Cruz e Santa Rosa dos Dourados.

Com informações do TJMG

Defensoria-Geral recebe o Relatório Anual 2020 das atividades da 
Corregedoria-Geral da DPMG

assistência jurídico-penitenciária, entre outras.
“Os dados mostram que, apesar das dificuldades im-

postas pela pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública 
de Minas Gerais esteve atuante o tempo todo, ininterrup-
tamente, no atendimento aos nossos assistidos e no bom 
funcionamento da Instituição, graças às inovações implan-
tadas, com o uso da tecnologia, e ao esforço de todos”, diz 
o defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares.

Solenidade de lançamento da 2ª Vara de Coromandel contou a pre-
sença de autoridades estaduais e municipais

O defensor-geral Gério Soares recebe o Relatório Anual das mãos dos 
corregedor-geral Galeno Siqueira. Presentes também a subdefenso-
ra-geral Marina Lage e a defensora pública Mariana Buck 

Foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG
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 NA MÍDIA ESCOLA SUPERIOR

A entrega das doações em dezembro do projeto “Ca-
minhos para o Recomeço”, desenvolvido pela Defenso-
ria Pública de Minas Gerais em prol de famílias em si-
tuação de vulnerabilidade, em Conselheiro Lafaiete, foi 
especial. Com a proximidade do Natal, além de cestas 
básicas, com ajuda dos parceiros foi possível entregar 
também para cada família beneficiada um chester, um 
panetone, bombons e outros itens natalinos.

O projeto “Caminhos para o Recomeço” presta apoio 
a cidadãos em situação de vulnerabilidade, enquanto per-
durar a crise socioeconômica provocada pela pandemia 
de Covid-19, e também às famílias de pessoas encarcera-
das ou egressas do sistema carcerário. 

Defensoria e MP tentam reverter decisão que 
atinge pescadores e agricultores em Mariana

Portal G1 Minas

 AÇÕES EM DESTAQUE



‘Caminhos para o Recomeço’ em Conselheiro Lafaeite tem edição especial de Natal

Desde que o projeto co-
meçou, em maio de 2020, já 
foram entregues mais de 300 
cestas básicas, em um rodízio 
entre as famílias beneficiadas. 
De acordo com a defensora 
pública Isabela Salomão Silva, 
o rodízio é estabelecido con-
forme a circunstância especí-
fica de cada família, para que 
as doações atinjam o maior 
número de pessoas possível.

Leia a matéria na íntegra

Projeto social da Defensoria Pública de Minas Gerais leva produtos alimentícios e de higiene para famílias 
vulneráveis do município

ESTÁGIO
Abertura de processo seletivo para 
estágio de pós-graduação em Direito

A Coordenação de Estágio e Serviço Voluntário (CESV) da 
Defensoria Pública de Minas Gerais abre Processo Seletivo 
Simplificado de Pós-Graduação na área de Direito para Belo 
Horizonte, com inscrições até o dia 25/1. O Edital 01/2021 
está disponível para consulta no site da Defensoria Pública.

Saiba mais

ESDEP’s de Minas Gerais e Maranhão 
realizarão webinário sobre “Comunicação 
Não Violenta”

As Escolas Superiores da Defensoria Pública de Mi-
nas Gerais e do Maranhão realizarão, no dia 21 de janeiro 
(quinta-feira), às 15 horas, o webinário “Comunicação Não 
Violenta”. O debate será transmitido pelo canal da DPMG 
no Youtube (youtube.com/c/defensoriamineira). 

O objetivo da iniciativa é apresentar o tema como uma 
ferramenta utilizada para diálogos despolemizados, em um 
ambiente de construção de uma cultura de paz e postura 
colaborativa, auxiliando no atendimento de cidadãos e gru-
pos vulnerabilizados.

Leia na íntegra

BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Ascom/DPMG

www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/01/05/pescadores-que-sofrem-impactos-da-tragedia-de-mariana-tem-reducao-em-auxilio-esta-complicado-agora-diz-atingido.ghtml?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_term={{ad.name}
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2020/12/22/caminhos-para-o-recomeco-tem-edicao-especial-de-natal/
https://escolasuperior.mg.def.br/abertura-de-processo-seletivo-para-estagio-de-pos-graduacao-em-direito/
https://escolasuperior.mg.def.br/esdeps-de-minas-gerais-e-maranhao-realizarao-webinario-sobre-comunicacao-nao-violenta/



