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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por 
meio de sua Escola Superior (Esdep-MG), vai promover 
uma série especial de lives em comemoração ao Mês 
das Defensoras e dos Defensores Públicos e ao Dia Na-
cional da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio.

A celebração da data inclui também a aplicação de 

DPMG e Esdep promovem série de lives especiais na  
Semana da Defensoria Pública
Painéis eletrônicos com mensagens da Instituição em pontos estratégicos de BH, além de iluminação verde em 
prédios históricos na Capital e interior integram as homenagens às defensoras e defensores públicos de Minas

iluminação verde (cor da Defensoria Pública) em prédios 
históricos e turísticos em Belo Horizonte e em comarcas 
do interior, onde a DPMG está instalada, em homenagem 
à Instituição, em parceria com administradores locais.

Defensoria em Barbacena: ações para que municípios da comarca garantam 
retorno seguro às escolas e fornecimento de alimentação suplementar

Defensora pública visita Apac de Itaúna e participa de reunião do 
Conselho da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados

A defensora pública Ana Paula Carvalho Starling Bra-
ga, em atuação na Defensoria de Execuções Penais da 
DPMG na Capital e conselheira da Fraternidade Brasileira 
de Assistência aos Condenados (FBAC), participou de uma 
visita à Apac masculina de Itaúna na tarde da quinta-feira 
(6/5). Estavam presentes também o secretário de Estado 
de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco; o coorde-
nador do Programa Novos Rumos do TJMG para as Apacs,  
presidente do Conselho Deliberativo da FBAC, juiz da 
Vara de Execuções Penais (VEP) de Belo Horizonte e 
membro da Corte Eleitoral, Luiz Carlos Rezende e San-
tos; o diretor da FBAC, Valdeci Antônio Ferreira; além da 
equipe da Apac.

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/04/07/funcionamento-da-defensoria-publica-ate-31-5-2020-resolucao-conjunta-no-004-2020/
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Em Belo Horizonte, com o apoio do Minas Arena, o 
Estádio Mineirão, localizado na região do Conjunto Ar-
quitetônico da Pampulha, ficará iluminado de verde em 
18 e 19 de maio. Também a Torre Altavila, na divisa com 
Nova Lima, terá luzes verdes nas noites de 16 a 21. 

E ainda, 20 painéis eletrônicos espalhados pela capi-
tal mineira vão divulgar mensagens da Defensoria Pública.  
A iniciativa tem o apoio da empresa PAD.

Lives – Abertas ao público em geral e com programa-
ção variada, as lives acontecem de 17 a 21 de maio, com 
transmissão ao vivo pelo canal da DPMG no YouTube 
(www.youtube.com/c/defensoriamineira). Defensoras e 
defensores públicos do estado vão debater temas rela-
cionados a atuação da DPMG com o ministro Sebastião 
Reis, do Superior Tribunal de Justiça; o juiz de Direito e 
instrutor da Escola Judicial (Ejef) do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, Haroldo Dutra Dias; e o juiz de Direito 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Sami Storch. 
E ainda, a jornalista Larissa Carvalho com a palestra “A 
maternidade, superações de frustrações e organização 
da rotina familiar”, e Padre Fábio de Melo, que vai falar 
sobre “Motivação e superação em tempos difíceis”. 

E para fechar a semana, a Defensoria de Minas fará 
o lançamento da série “Expresso e-Defensoria”, com a 
presença do professor da Universidade Federal da Bahia 
André Lemos. Com previsão de episódios mensais, a sé-
rie pretende debater temas do mundo contemporâneo 
relacionados com a atuação da DPMG, sob a ótica das 
transformações digitais.

CONTINUAÇÃO DA CAPA

DPMG e Esdep promovem série de lives especiais na Semana da Defensoria Pública

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG 

Atuação das defensoras e defensores
Durante a pandemia a DPMG realizou mais de 

2,2 milhões de atividades jurídicas em favor dos 
seus assistidos. Em 2020, foram 533.211 atendi-
mentos à população, entre demandas judiciais e 
atividades extrajudiciais. Desde a implantação do 
regime especial de teletrabalho, em 18 de março 
de 2020 e até o dia 30 de abril de 2021, foram mais 
de 2.260.209 atividades jurídicas.

Em Minas Gerais, a Defensoria Pública com-
pletará 45 anos de instalação em agosto de 2021. 
Atualmente conta com 672 defensoras e defen-
sores públicos em atuação, em uma previsão de 
1.200 cargos, e está provida em 110 comarcas do 
estado.

NA MÍDIA

SEMANA DA DEFENSORIA PÚBLICA
Defensoria Pública mineira promove série de lives 
especiais

Portal CNJ

REPERCUSSÃO  
Procura pela Defensoria Pública aumenta após  
suspensão da prisão de devedores de pensão

Rádio Itatiaia

ENTREGA LEGAL 
56 bebês foram entregues para a adoção em Minas 
Gerais, em 2020

Portal O Tempo (3/5)

Tabu e ‘mito do amor materno’ cercam entrega 
voluntária de bebês no Brasil

Portal O Tempo (3/5)

PROTOCOLO SANITÁRIO
Ação Civil Pública para que Barbacena apresente 
medidas para o retorno seguro das aulas é ajuizada

Folha de Barbacena

Leia a matéria na íntegra e conheça a programação completa da Semana da Defensoria Pública

https://www.cnj.jus.br/defensoria-publica-mineira-promove-serie-de-lives-especiais/
https://www.youtube.com/watch?v=BHgDFTkQDsQ&feature=youtu.be
https://www.otempo.com.br/cidades/entrega-legal-56-bebes-foram-entregues-para-a-adocao-em-minas-gerais-em-2020-1.2477755
https://www.otempo.com.br/cidades/tabu-e-mito-do-amor-materno-cercam-entrega-voluntaria-de-bebes-no-brasil-1.2477932
http://folhadebarbacena.com.br/cidade/acao-civil-publica-para-que-barbacena-apresente-medidas-para-o-retorno-seguro-das-aulas-e-ajuizada-01052021
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/05/07/dpmg-e-esdep-promovem-serie-de-lives-especiais-na-semana-da-defensoria-publica/
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AÇÕES EM DESTAQUE

Com o objetivo de garantir o retorno seguro e ade-
quado às atividades presencias nas escolas e a manu-
tenção do serviço de alimentação suplementar, princi-
palmente para alunos em situação de vulnerabilidade, a 
Defensoria Pública de Minas Gerais em Barbacena está 
ajuizando Ações Civis Públicas em face aos municípios 
que compõem a comarca. 

Todas as ações são ajuizadas na 3ª Vara Criminal e da 
Infância e Juventude da Comarca de Barbacena.

Para a elaboração e apresentação dos protocolos 
com diretrizes visando o retorno seguro e gradativo às 
atividades presencias ou híbridas das instituições de en-
sino municipais, foram ajuizadas ACP’s contra os muni-
cípios de Antônio Carlos, Ibertioga, Ressaquinha, Santa 
Bárbara do Tugúrio, Santa Rita do Ibitipoca e Senhora 
dos Remédios.

Além da apresentação imediata do protocolo sani-
tário, a ACP solicita medida liminar para apresentação 
do plano de contingenciamento das ações de prevenção, 
detecção, controle e tratamento dos casos identificados 
de Covid-19; o plano de monitoramento do impacto epi-

Defensoria em Barbacena ajuíza ações para que municípios da comarca garan-
tam retorno seguro às escolas e fornecimento de alimentação suplementar

demiológico de eventual retorno às aulas presenciais; a 
listagem das escolas aptas ao retorno das atividades pre-
senciais e o planejamento para a adequação daquelas 
que necessitam providências para tal; informações so-
bre a capacitação do corpo docente e funcionários das 
escolas; e a ampla divulgação das medidas para a popu-
lação do município.

O mesmo requerimento já havia sido objeto de 
Ação Civil Pública contra o município de Barbacena, no 
final de abril.

Alimentação escolar – A Defensoria Pública de Minas 
em Barbacena ajuizou também Ações Civis Públicas con-
tra os municípios de Alfredo Vasconcelos, Desterro de 
Melo, Piedade do Rio Grande, Ressaquinha, Santa Bár-
bara do Tugúrio, Santa Rita do Ibitipoca e Senhora dos 
Remédios para garantir o fornecimento de alimentação 
escolar, em substituição à merenda escolar, aos alunos 
da rede pública municipal de ensino enquanto perdurar 
a suspensão das atividades letivas.

Leia a matéria na íntegra

A Defensoria Pública de Minas Gerais promove, em Pa-
tos de Minas, o projeto “Campanha Solidária em Prol da 
Dignidade Humana – E você, fez a sua parte?” A iniciativa 
objetiva reduzir os impactos da pandemia de Covid-19 na 
subsistência das famílias economicamente vulneráveis.

Para receber as doações, as famílias em situação de 
vulnerabilidade da comarca devem fazer o cadastramento 
na Defensoria Pública. Serão beneficiadas também as fa-
mílias cadastradas na Casa da Sopa Tia Euzápia, entidade 
filantrópica que desenvolve projetos da proteção social bá-
sica na comarca. O cadastramento pode ser feito via What-
sapp nos números (31) 98303-9343 e (31) 98327-6700.

Serão arrecadados alimentos, agasalhos e itens de hi-
giene pessoal. As doações podem ser entregues, até o dia 
15 de junho, na sede da Defensoria Pública em Patos de 
Minas – Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, 1249/3º 
andar, bairro Sobradinho – de segunda a sexta-feira, das 13 
às 17 horas. Semanalmente, à medida em que as doações 
forem arrecadadas, a DPMG vai realizar a entrega às famí-
lias cadastradas na Instituição.

Defensoria Pública lança campanha solidária em apoio a famílias 
vulneráveis em Patos de Minas
Ação busca arrecadar alimentos, agasalhos e itens de higiene pessoal para famílias carentes atingidas 
pela pandemia de Covid-19

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/05/07/defensoria-em-barbacena-ajuiza-acoes-para-que-municipios-da-comarca-garantam-retorno-seguro-as-escolas-e-fornecimento-de-alimentacao-suplementar/
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Antes da visita à Apac masculina de Itaúna, no dia 
6/5, a defensora pública Ana Paula Carvalho Starling Bra-
ga participou de reunião do Conselho de Administração 
da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados 
(FBAC). No encontro, que aconteceu na sede administra-
tiva da FBAC, em Itaúna, foram tratados diversos temas 
relacionados à consolidação e expansão do Método Apac.

Fomento e incentivo – Recentemente, em 1º de maio, 
a DPMG publicou ato institucional, por meio da Resolu-
ção nº 169/2021, reafirmando a importância das Apacs, 
bem como se comprometendo ao fomento e incentivo 
da criação de novas Apacs, colaborando com as unida-
des já existentes.

Leia a matéria na íntegra

Reunião do Conselho de Administração da FBAC em Itaúna

O coordenador da Defensoria Especializada da Pessoa 
Idosa e da Pessoa com Deficiência, defensor público Este-
vão Machado de Assis Carvalho, participou da audiência 
pública realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) para discutir a vacinação contra a 
Covid-19 dessa parcela da população. 

O debate aconteceu na quinta-feira (6/5) e contou 
com a participação de representantes do governo esta-
dual, de entidades, de juristas e de familiares de pessoas 
com deficiência.

A condicionante de vinculação ao Benefício de Pres-
tação Continuada para a vacinação prioritária de pessoas 
com deficiência foi um dos principais problemas do pla-
no de vacinação contra a Covid-19 apontados na reunião. 
O Plano Nacional de Imunização (PNI) incluiu as pessoas 

Defensor público participa de audiência na Assembleia Legislativa de Minas 
sobre prioridade da vacinação de pessoas com deficiência

com deficiência como prioritárias no grupo daquelas que 
possuem comorbidades, porém a inclusão não é absoluta. 

Leia a matéria na íntegra

Foto: Wilson Dias

Reunião com secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
Na terça-feira (4/5), o defensor público-geral de Minas 

Gerais, Gério Patrocínio Soares, se reuniu com o secretário 
de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, 
para tratar de parceria entre os órgãos. O encontro aconte-
ceu na sede da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).

Também participaram, pela DPMG, a coordenadora de 
Projetos, Convênios e Parcerias, Michelle Lopes Mascare-
nhas Glaeser; os assessores Institucionais, Emília Eunilce 
Alcaraz Castilho e Wilson Hallak Rocha; e o coordenador 
regional da área Criminal da Capital, Fernando Luis Camar-
gos Araujo. O secretário estava acompanhado pelo asses-
sor Thiago Alvarenga Araújo.

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

AÇÕES EM DESTAQUE

CONTINUAÇÃO DA CAPA

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/05/07/defensora-publica-visita-apac-de-itauna-e-participa-de-reuniao-do-conselho-da-fraternidade-brasileira-de-assistencia-aos-condenados/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/05/07/defensor-publico-participa-de-audiencia-na-almg-sobre-prioridade-da-vacinacao-de-pessoas-com-deficiencia/
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O defensor público-geral Gério Patrocínio Soares 
representou da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) na abertura da I Semana da Integridade, reali-
zada na segunda-feira (3/5). O evento é promovido pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para discu-
tir o tema do compliance e refletir sobre as ações para 
manter o Tribunal mineiro em conformidade com as leis 
e a ética. O evento foi transmitido, ao vivo, na página 
oficial do TJMG no Youtube

A abertura foi feita pelo presidente do TJMG, desem-
bargador Gilson Soares Lemes e, em seguida, o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antonio Saldanha 
Palheiro, proferiu a palestra inaugural “A importância da 
Integridade no Poder Judiciário”. 

MUNDO OFICIAL

Defensor-geral participa da abertura da I Semana da Integridade do TJMG
O presidente Gilson Soares Lemes destacou a impor-

tância de combater a corrupção e, para tanto, defendeu 
a necessidade de mudar paradigmas, investir não ape-
nas no combate à impunidade, mas também provocar 
uma mudança de cultura, “cabendo a cada gestor públi-
co, onde quer que atue, assumir sua parcela de respon-
sabilidade nesse processo”.

Lemes apresentou avanços relacionados às regras 
de conduta ética no TJMG em sua gestão, entre eles o 
protocolo de intenções com órgãos e entidades públicas 
de Minas Gerais para a criação da Rede Mineira de Inte-
gridade, do qual a Defensoria Pública de Minas é uma 
das signatárias.

DPG recebe juízes auxiliares da  
Corregedoria-Geral de Justiça

No dia 6/5, o defensor público-geral Gério Patrocínio  
Soares recebeu uma visita de cortesia dos juízes auxiliares da 
Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), Guilherme Sadi e Carlos Márcio de Souza Mace-
do. Também estavam presentes a chefe de Gabinete da DPMG, 
Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, e o assessor Institucional 
Wilson Hallak Rocha. Foram tratados assuntos institucionais. O 
encontro aconteceu no Gabinete da Defensoria Pública-Geral. 

Foto: Claudinei Souza / DPMG

Leia a matéria na íntegra

ESCOLA SUPERIOR
Defensorias de Minas e do Paraná, Esdep 
e Edepar promovem webinário “Recurso 
Especial em Debate”

DPMG e Escola Superior promovem nova 
rodada de capacitação de estagiários em 
Execução Penal

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

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

Nos dias 13 e 14 de maio, o evento, em formato virtual, 
será transmitido pelo Youtube da Edepar (c/escoladadefenso-
riapublicadoestadodoparana) e reunirá especialistas de várias 
instituições, como Defensorias Públicas, Superior Tribunal de 
Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, além de mestres e douto-
res do meio acadêmico.

Veja a programação completa e como se inscrever 

 Entre maio e julho, o programa de capacitação de esta- 
giários da Instituição terá oito palestras online, com temas 
variados, e serão transmitidas pela plataforma Teams, sem-
pre entre 15 e 16 horas.

As inscrições devem ser feitas no site da Esdep (escolasu-
perior.mg.def.br) até o dia 13 de maio. 

Saiba mais

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/05/03/defensor-publico-geral-participa-da-abertura-da-i-semana-da-integridade-do-tjmg/
https://defensoria.mg.def.br/
https://www.youtube.com/results?search_query=c%2Fdefensoriamineira
https://twitter.com/defensoriamg
https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://doity.com.br/webnario-o-recurso-especial-em-debate
https://escolasuperior.mg.def.br/defensoria-de-minas-e-esdep-promovem-nova-rodada-de-capacitacao-de-estagiarios-em-execucao-penal/

