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Mutirão ‘Direito a Ter Pai’ da DPMG é tema de reportagem do Fantástico
O quadro “Quem é meu Pai?”, veiculado na edição
do Fantástico do domingo (14/3), trouxe uma reportagem sobre o Mutirão “Direito a Ter Pai”, programa de
reconhecimento de paternidade promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).
A reportagem contou a história de Julio César e Marcelo, que conseguiram preencher a lacuna do nome do
pai na certidão de nascimento por meio do Mutirão,
uma ação extrajudicial da DPMG.
O Mutirão “Direito a Ter Pai” realizou quase 56 mil
atendimentos desde sua primeira edição, em 2011.
Nesse período, foram feitos gratuitamente mais de 9.200
exames de DNA. Na edição de 2020 foram feitos 2.249
atendimentos; em 73% dos testes feitos, o resultado foi
positivo.
Clique aqui para ver a reportagem
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Instituições de Justiça recorrem de decisão que reduziu pela
metade valor do auxílio financeiro emergencial em Mariana
Decisão recorrida também prevê a substituição, para pescadores e agricultores de subsistência,
do pagamento do AFE pelos chamados “Kit Proteína” e “Kit Alimentação”
As instituições de Justiça que atuam no caso Samarco – Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG),
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
(DPE-ES), Defensoria Pública da União (DPU) e Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG)
– recorreram da decisão da 12ª Vara Federal que
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determinou a substituição do pagamento do Auxílio
Financeiro Emergencial (AFE) por “kit de proteína”
e “kit de alimentação” aos pescadores e agricultores de subsistência atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão.
CONTINUA NA PÁGINA 2
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CONTINUAÇÃO DA CAPA:

Caso Mariana: Instituições de Justiça recorrem de decisão
No dia 29 de junho do ano passado, as categorias
pescadores e agricultores foram surpreendidas com a
cessação do pagamento dos auxílios financeiros emergenciais a partir do mês de agosto seguinte. Diante da
notícia, as instituições de Justiça oficiaram à Renova
solicitando maiores informações, mas as respostas limitaram-se a informações parciais. Paralelamente, a AGU
requereu a concessão de liminar para impedir o cancelamento dos AFEs. Ao se manifestar judicialmente, a fundação informou o cancelamento de 7.681 AFEs relacionados a grupos de pessoas cuja atividade econômica ou
produtiva não teria, segundo ela, sofrido efetiva limitação decorrente do desastre. O Juízo Federal, então, deferiu a liminar, mantendo o pagamento do AFE aos pescadores e agricultores de subsistência até o final de 2020.
Posteriormente, após recurso de embargos de declaração opostos contra a decisão, o pagamento do AFE
acabou tendo sua duração estendida até dezembro 2021,
por causa da pandemia. Mas a substituição do AFE pelos
“kit Proteína” e/ou “kit alimentação” foi mantida, ainda

que postergada para data a ser definida. Mesmo assim,
as categorias que o Juízo denominou “de subsistência”
já estão recebendo apenas metade do que recebiam a
título de AFE. O recurso pede a reforma da decisão judicial também para a recomposição do valor integral que
era pago até dezembro do ano passado.
Leia a matéria na íntegra
Confira aqui a íntegra do agravo

 NA MÍDIA
Tragédia de Mariana: recurso pede volta de
pagamento integral de auxílio a atingidos
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MACACOS
Defensoria Pública de Minas Gerais firma termo
para reparação aos afetados do distrito de Macacos
Portal CNJ

MUNDO OFICIAL
Inauguração de sala de videoaudiência da Justiça Militar em Uberaba
Foto: TJMMG

A defensora pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho, em atuação na Justiça Militar da Capital, representou a
Defensoria Pública de Minas Gerais na inauguração da nova
sala de videoaudiência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) na sede do Fórum Melo Viana, na comarca de Uberaba. O evento foi realizado de forma virtual
na segunda-feira (15/3). O projeto é fruto de acordo de
cooperação técnica celebrado entre o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG) e o TJMMG. Diversas autoridades
participaram do evento, entre elas o presidente do TJMMG,
desembargador Fernando Armando Ribeiro.

PUBLICAÇÕES
Núcleo de Atuação em Brasília lança mais uma edição do ‘Drops dos Tribunais’
O Núcleo de Atuação da Defensoria Pública de Minas Gerais junto aos Tribunais Superiores lançou a 2ª
edição de 2021 do boletim informativo “Drops dos Tribunais”. Esta edição traz importantes decisões atinentes à atuação da Defensoria Pública na área Criminal.
O “Drops dos Tribunais” é um informativo digital

e periódico para divulgação de decisões dos Tribunais
Superiores e do TJMG, pertinentes à atuação da DPMG,
trazendo também informações acerca do trabalho realizado, em Brasília, pelo Grupo de Atuação Estratégica da
Defensoria Pública nos Tribunais Superiores (GAETS).
Clique aqui para ler.
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PUBLICAÇÕES

Condege fará lançamento do Manual da Infância e Juventude
O Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais
(Condege) promove, na terça-feira (23/3), o lançamento
nacional do “Manual de Orientação para a Atuação dos
Defensores Públicos da Infância e Juventude: Reflexões
sob o papel dos defensores públicos no atendimento da
criança vítima de violência”. Com a iniciativa, o Condege
comemora o Dia Mundial da Infância, celebrado em 21
de março. Para o lançamento, um encontro virtual exclusivo para defensoras e defensores públicos de todo o
país será transmitido pela plataforma Teams a partir das
15 horas e contará com participações especiais.
O Manual, que traz orientações aos defensores da
Infância para atuação nos procedimentos de escuta especializada, foi produzido pelas defensoras públicas Daniele Bellettato Nesrala, de Minas Gerais; Ana Carolina
Oliveira Golvim Schwan, de São Paulo; e Juliana Leandra
de Lima Lopes, do Distrito Federal.
Clique aqui para ler o Manual

DPMG disponibiliza instrumentos de gerenciamento, controle
e padronização dos documentos
Com o objetivo de regulamentar e promover ações
sistêmicas para uma gestão de documentos regular e
permanente, a Comissão de Gestão de Documentos da
DPMG disponibiliza a Tabela de Temporalidade e Acesso
aos Documentos.
O documento traz o Plano de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade e Acesso aos
Documentos, instrumentos arquivísticos de gestão de
documentos aprovados por autoridade competente.
Os instrumentos têm por finalidade a eficácia administrativa no gerenciamento, controle e padronização dos

documentos, a racionalização do volume documental
de guarda temporária, a sistematização das fases do
documento em arquivos e a destinação para transferência, recolhimento e eliminação, conforme os prazos
estabelecidos.
Além disso, comporão o sistema informatizado de
gestão de documento, para a automação dos procedimentos de gestão e controle na DPMG, garantindo a autenticidade, integridade e preservação aos documentos
gerados pela Instituição.
Clique aqui para consultar a Tabela

Defensor público participa de bate-papo online sobre “Direito à
inclusão educacional”
Está disponível no canal do YouTube da Defensoria Pública de Minas Gerais (c/defensoriamineira) o
bate-papo “Direito à inclusão educacional”. O debate
contou com a participação do defensor público Luís
Renato Braga Arêas Pinheiro, em atuação na Defensoria de Tóxicos e Organização Criminosa da DPMG na

Capital e coordenador adjunto da Comissão Especial
dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação
Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), e da pesquisadora e professora Priscila Zanella.
Clique aqui para acessar a palestra no canal da Defensoria de Minas no YouTube.
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ESCOLA SUPERIOR
Palestra “Conscientização e combate ao câncer de colo do útero” está
disponível no canal do YouTube da DPMG
Está disponível no canal do YouTube da Defensoria
Pública de Minas Gerais (youtube/c/defensoriamineira)
a palestra online “Conscientização e combate ao câncer
de colo do útero”.
O evento contou com a participação da chefe de
Gabinete da DPMG, defensora pública Raquel Gomes
de Sousa da Costa Dias, e da médica Maysa Teotônio Simão, ginecologista, obstetra e integrante dos Coletivos
Ayabas, Negrex e Mulheridades e Negritudes.
A iniciativa integrou ações da Defensoria de Minas
para divulgação da campanha Março Lilás, que tem
como principal missão alertar a população sobre esse
tipo de câncer e a importância da realização de exames
para a prevenção e diagnóstico precoce.
Clique aqui para ver a palestra.

ESDEP INFORMA
Evento pelo Dia do Bibliotecário

'Noções Básicas de Educação Financeira'

No dia 19 de março, foi realizado o Evento Comemorativo
ao Dia do Bibliotecário que, entre outros temas, abordou as plataformas de conteúdo da Thomson Reuters (RTO e ProView).

O Procon-MG realiza, por meio de plataforma de Educação a Distância, o curso virtual “Noções Básicas de Educação
Financeira”. Com carga horária de 20 horas, a capacitação é o
resultado do tema debatido pelo Procon-MG “Como o banco
deve lidar com seus clientes?” e a compilação de objetos de
aprendizagem cedidos ao Ministério Público de Minas Gerais
pelo MP Federal. Além das noções básicas sobre educação
financeira, apresenta formas de conquistar o equilíbrio nas
finanças.O curso é online, gratuito e com emissão de certificado. Para acessar, é necessário fazer o cadastro.

Capacitação sobre o PJe Criminal
A Escola Superior da Defensoria Pública (Esdep-MG) promoverá, no dia 26 de março, a partir das 9 horas, nova capacitação sobre o PJe Criminal. A apresentação será do defensor
público Wagner Geraldo Ramalho Lima e o evento é aberto a
defensoras e defensores públicos, servidoras e servidores da
Defensoria Pública. Não é necessário fazer inscrição. A iniciativa será transmitida pela plataforma Teams, clique aqui.

Clique aqui para acessar a plataforma.
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