NOTÍCIAS DA DPMG
Boletim informativo da Defensoria-Geral • Ano VI • N. 1O6 • 4 a 1O de junho de 2O2O

Gério Patrocínio Soares inicia o segundo mandato como defensor
público-geral do Estado de Minas Gerais
No dia 4 de junho o defensor público Gério Patrocínio Soares foi empossado pelo governador Romeu Zema no cargo de defensor público-geral do
Estado de Minas Gerais, para o biênio 2020/2022,
em seu segundo mandato consecutivo na gestão da
Instituição.
Na sexta-feira, dia 5, foi realizada a 6ª Sessão Extraordinária de 2020 do Conselho Superior da De-

fensoria Pública do Estado de Minas para a entrada
em exercício.
Com 520 votos, o equivalente a 85% dos votos válidos, Gério Patrocínio Soares foi eleito pelos
membros da Defensoria Pública de Minas Gerais,
em votação eletrônica realizada por sistema online,
no dia 29 de maio.
PÁGINA 2
Foto: Marcelo Sant’Anna

Governador Romeu Zema deu posse para o defensor público Gério Patrocínio Soares como defensor público-geral, biênio 2020/2022. Gério
Patrocínio Soares durante a sessão solene do CSDPMG (foto à direita), para a entrada em exercício no cargo

Defensoria de Minas ultrapassa 300 mil atividades jurídicas em
regime especial de teletrabalho
Considerando os dias úteis no período, a média é de 6.550 procedimentos diários.
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GÉRIO PATROCÍNIO SOARES INICIA O SEGUNDO MANDATO...

6ª Sessão Extraordinária de 2020 do CSDPMG para a entrada em exercício do defensor público-geral

Após entrar em exercício do cargo e reassumir a presidência do CSDPMG, Gério Soares fez vários agradeci-

mentos, entre eles, para a equipe da Defensoria-Geral e
coordenadores.
Leia as reportagens da posse e da entrada em exercício
nos links abaixo:
Romeu Zema empossa Gério Patrocínio Soares
Gério Patrocínio Soares entra em exercício para 2º mandato

Homenagem póstuma
Na 5ª sessão ordinária do CSDPMG, realizada no dia
1º de junho, foi aprovada a homenagem póstuma ao defensor público José Flávio Barreto Gonçalves Filho, falecido no dia 26 de maio.
Leia aqui a homenagem

DPMG PARTICIPA

Audiência pública para falar sobre a atuação da Defensoria
Pública durante a pandemia do coronavírus na ALMG
No dia 1º de junho a Defensoria Pública participou
da primeira sessão remota da Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) para falar sobre as ações da DPMG para o atendimento aos assistidos durante a pandemia de Covid-19.
A Instituição foi representada pela defensora-geral
em exercício, Marina Lage Pessoa da Costa, que respondeu às questões apresentadas pelos deputados, listando
as diversas iniciativas da Defensoria Pública para garantir
os direitos difusos da população, considerando a peculiaridade do momento.
Estavam também presentes os deputados Dalmo
Ribeiro (o presidente da CCJ), Zé Reis e Celise Laviola.
Participaram remotamente Ana Paula Siqueira, Bruno
Engler, Charles Santos e Guilherme da Cunha.
Leia na íntegra

Fotos: Marcelo Sant’Anna
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

Documentário sobre conflito entre a comunidade Cabeceira do Piabanha,
latifundiários e mineradora tem participação de defensora pública
No dia 5 de junho foi lançado o documentário “Coração da Divisa”, que aborda a história de Cabeceira do
Piabanha, comunidade tradicional do sertão de Minas
Gerais, que luta contra os interesses de fazendeiros e da
mineradora Nacional de Grafite.
No centro dessa disputa estão não só a luta pela
permanência do modo de vida e do território da comunidade, mas também, pelo complexo hídrico e a sub-

sistência do Parque Estadual Alto do Cariri, em Salto da
Divisa (MG).
A defensora pública Ana Cláudia da Silva Alexandre
Storch, que atua na Defensoria Especializada em Direitos
Humanos, Coletivos e Socioambientais (DPDH), foi uma
das entrevistadas para a produção do documentário, representando a Defensoria Pública de Minas Gerais.
Assista aqui o documentário

 AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria de Minas ultrapassa 300 mil atividades jurídicas
em regime especial de teletrabalho
Durante o período foram realizados, 307.875 atividades jurídicas. Considerando os dias úteis no período, a
média é de 6.550 procedimentos diários.
Por meio de recursos de tecnologia e comunicação,
todo o efetivo de defensoras e defensores públicos tem
atuado, simultaneamente, fazendo uso de tecnologias
Além das ferramentas de trabalho, a Instituição tem ativado, cada
vez mais, sua presença nas redes sociais seja para a divulgação do atendimento remoto e do atendimento
de casos urgentes, como para orientações sobre a pandemia, recomendações da DPMG a outros órgãos
e vários outros temas, ainda como
para a realização de lives de defensores públicos, abordando temas
importantes na esfera do Direito e
sobre a atuação da Instituição por
meios tecnológicos em tempos de
pandemia por coronavírus.
Matéria na íntegra

Em ABRIL foram realizadas

23 lives sobre temas como
Tribunal do Júri, pacote anticrime,
combate à violência contra a mulher, atendimento remoto, direitos
da comunidade LGBTQ, adoção
de menores, entre outros.

como videochamadas, whatsapp, email, telefone, podcast com interatividade com os assistidos e outros, sem
prejuízo ao andamento dos trabalhos.
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Expressiva atuação em demandas da área de Família durante a pandemia
Área de maior demanda pela população na Capital,
já foram realizados, desde o dia 2 de abril, mais de 3 mil
atendimentos pela coordenadoria de Família, sendo as
procuras mais frequentes: pedidos de alimentos, curatela, cumprimento de sentença e guarda.
Quarenta e dois defensores públicos estão atuando na área de forma remota, utilizando recursos como
whastapp, e-mail, telefone e atendimento por tela
(videochamada). O atendimento presencial está sendo feito por meio da plataforma Microsoft Teams, pela
qual o assisitido apresenta sua demanda para os servidores, que também estão em trabalho remoto.
Leia a matéria completa, com informações de canais de atendimento de Família, de outras áreas e das comarcas do interior.

Reunião para definir a flexibilização
das normas de isolamento social
em Janaúba
Coordenadora da Defensoria Pública de Minas
Gerais em Janaúba, Claudijane dos Santos Gomes,
participou de reunião do Comitê Gestor do Plano
de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da
Covid-19.
O encontro foi realizado para deliberar novas
ações de enfrentamento da pandemia, apresentar
as medidas sanitárias adotadas e o quadro epidemiológico do município. O principal tema debatido
foi a abertura gradual do comércio.

Defensoria Pública da União é o órgão que
atende os cidadãos sobre o Auxílio
Emergencial pago pelo Governo Federal
Os cidadãos que buscam informações e orientações
sobre o Auxílio Emergencial, pago pela Caixa Econômica
Federal durante a pandemia de Covid-19, devem procurar
a Defensoria Pública da União (DPU).
O atendimento da Defensoria da União está sendo realizado de forma remota e por plantão telefônico. Caso
o assistido tenha direito ao auxílio emergencial e ele foi
negado, ou necessite de informações, é necessário procurar a DPU.
SAIBA AQUI quais são os canais de atendimento,
os municípios abrangidos pela Seção Judiciária de Minas
Gerais, outras informações e orientações.

JUSTIÇA ACOLHE PEDIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS
ACP garante manutenção de gratuidade a idosos no transporte público
intermunicipal, mas recomendação é evitar horário de pico
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu liminar favorável à Ação Civil Pública (ACP), ajuizada pela
Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa
com Deficiência, garantindo a manutenção da gratui-

dade de transporte público intermunicipal às pessoas
maiores de 65 anos, inclusive nos horários de maior
fluxo de passageiros.
Matéria na íntegra

ACP garante fornecimento de fraldas geriátricas a pacientes com receita médica
A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública com pedido de tutela de urgência
em face do Município de Vespasiano, com o objetivo
de garantir o fornecimento gratuito e ininterrupto de
fraldas aos munícipes necessitados.

O Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Vespasiano
julgou procedente o pedido em decisão datada de 5 de
maio de 2020.
Matéria completa
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 NA MÍDIA
DESOCUPAÇÃO

REGIME SEMIABERTO

Justiça e PBH autorizam desocupação de
imóveis e famílias temem parar na rua
em plena pandemia

STJ autoriza detentos do regime
semiaberto a cumprir pena em casa

Defensoria Pública entende que medidas aumentam
vulnerabilidade de desabrigados e ainda contribuem para
a propagação do coronavírus. Prefeitura diz que respeita a
dignidade e a segurança dos envolvidos.
Portal G1 Minas – 27/05/2020

Defensora pública fala dos riscos de
ações de despejo durante a pandemia
Rádio Itatiaia – 1/6/2020

ATENDIMENTO REMOTO

Coronavírus: Defensoria Pública de MG
atende pela internet durante pandemia
Portal G1 Minas – 2/6/2020

POPULAÇÃO DE RUA

Defensora pública fala dos atendimentos
remotos da DPMG em entrevista à TV
Bom Dia Minas – 3 Jun. 2020

TAXAS INCONSTITUCIONAIS

Defensoria Pública de MG vai invalidar
cobranças de taxas municipais consideradas ilegais
Portal G1 Minas – 10/6/2020

R7 Minas – 3/06/2020

Superior Tribunal de Justiça aprova
prisão domiciliar para presos de Minas
MGTV 2ª edição – 3/6/2020

STJ permite que parte dos presos do
semiaberto de MG siga para prisão
domiciliar
Portal O Tempo – 3/6/-2020

Ida de detentos do semiaberto para domiciliar evita um ‘caos humanitário’ em
Minas, diz juíza
Portal Hoje Em Dia – 3/6/2020

Defensora pública fala sobre decisão da
Sexta Turma do STJ sobre cumprimento
de pena para presos do regime aberto e
semiaberto em função da pandemia
Rádio Super – 4/6/2020

Defensoria garante domiciliar a presos
do semiaberto na pandemia
Portal Além do Fato – 6/06/2020
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