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Após 27 anos sem o nome da mãe na certidão de nas-
cimento e mesmo com sua genitora já tendo falecido, a 
estudante D. P. O. conseguiu preencher essa lacuna com 
a ajuda da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG). O 
atendimento foi feito pela Unidade da DPMG em Uber-
lândia durante o Mutirão “Direito a Ter Pai”, promovido 
anualmente pela Defensoria mineira.

D. P. O. possuía em sua certidão de nascimento apenas 
o registro de seu genitor e avós paternos, nunca tendo 
constado o nome de sua genitora. Na época de seu nas-
cimento, diante de adversidades e com dois outros filhos 
para criar, sua mãe a entregou para a irmã do genitor, tia 
paterna da assistida, para que cuidasse dela como filha.

Diante dessa situação conturbada, o registro da crian-
ça só foi feito quando ela completou dois anos de ida-
de. Ao se fazer o registro, não houve a identificação da 
genitora, apesar de ser do conhecimento da família tal 
identidade. 

Aos dez anos de idade, a assistida tomou conhecimen-
to de toda a história, inclusive de sua origem biológica. 
Apesar da aproximação de D. P. O. com a mãe, a genitora 
sempre se recusou a proceder com o registro da filha. 
Em 2018, a genitora faleceu. 

Hoje, já com 27 anos, D. P. O. contou com a colabo-
ração de dois irmãos bilaterais que, compadecidos por 

Mutirão ‘Direito a Ter Pai’ em Uberlândia ajuda estudante de 
27 anos a incluir o nome da mãe no registro de nascimento

sua situação, procederam com a realização do exame 
de DNA, atestando a maternidade biológica já sabida.

A defensora pública Cyntia Blanco Cassebe Bassetto, 
que fez o atendimento da estudante, conta que diante 
das provas que foram angariadas e do elevado grau de 
certeza do direito da assistida, a Defensoria Pública de 
Minas pleiteou, logo no início do processo, a tutela de 
evidência (uma forma de conseguir a decisão judicial já 
no início do processo). 

A Justiça acolheu o pedido, reconhecendo a materni-
dade biológica almejada.

Leia na íntegra

 DEU NA MÍDIA

Jovem ganha nome da mãe no registro de  
nascimento na campanha ‘Direito a Ter Pai’ em 
Uberlândia e diz: ‘Deu vontade de chorar’

G1 Triângulo e Alto Paranaíba

O fato foi notícia em diversos outros veículos.  
Confira no link abaixo 

+ NA MÍDIA

A Defensoria de Minas deseja a todas e todos um 2022 
com muita saúde, amor, igualdade e respeito. Assista o 
vídeo com a mensagem que circulou nas redes sociais 
e em painéis de LED em bancas de revistas de BH.

Defensoria Pública de Minas Gerais 
faz visita técnica no Mineirão
Verificação in loco dos serviços e estruturas é parte 
da atuação extrajudicial voltada para o enfrenta-
mento da violência de gênero contra as mulheres e 
ao racismo

Presídio de Sete Lagoas recebe mutirão jurídico com atendimento a todos os detentos

https://defensoria.mg.def.br/mutirao-direito-a-ter-pai-em-uberlandia-ajuda-estudante-de-27-anos-a-incluir-o-nome-da-mae-no-registro-de-nascimento/
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2021/12/18/jovem-ganha-nome-da-mae-no-registro-de-nascimento-na-campanha-direito-a-ter-pai-em-uberlandia-e-diz-deu-vontade-de-chorar.ghtml
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://www.facebook.com/watch/?v=411213577355524&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
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AÇÕES EM DESTAQUE

A realização de um grande sonho. Essa foi a forma 
como assistidas e assistidos da Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG) definiram a conquista definitiva 
da escritura dos seus imóveis. Eles foram atendidos e ti-
veram a documentação da casa própria regularizada em 
mais um mutirão realizado em parceria com a Compa-
nhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab) e o Tribunal 
de Justiça (TJMG).

O mutirão aconteceu por meio do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) no municí-

Gilmar Santos: “Agora é continuar a vida, feliz com minha família”

Parceria entre DPMG, Cohab e TJMG permite a realização do 
sonho da regularização da casa própria

pio de Vespasiano. Com audiências na sede do Cejusc, 
contou com o apoio de dois defensores e defensoras pú-
blicas por dia para as audiências de conciliação e entrega 
de escrituras.

Na ação, que aconteceu entre os dias 22 e 26 de no-
vembro, foram realizadas 84 audiências de escrituras, 99 
audiências, 90 acordos, 22 reconhecimentos de cessão e 
21 partilhas.

Leia na íntegra

O defensor 
público Daniel 
Brocanelli 
durante apoio 
à assistida no 
mutirão de 
Vespasiano

Defensoria Pública de Minas Gerais faz visita técnica no Mineirão
Convite partiu da administradora do estádio, em resposta a ofício expedido pela Instituição recomendando 
a adoção de medidas de prevenção à violência contra mulheres e racismo

Em mais uma atuação extrajudicial voltada para o 
enfrentamento da violência de gênero contra as mulhe-
res e ao racismo, a Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) realizou uma visita ao estádio Mineirão, em Belo 
Horizonte, para conhecer seu funcionamento durante a 
realização de jogos. A visita aconteceu durante a partida 
entre Atlético e Athletico-PR, no dia 15/12, pela final da 
Copa do Brasil.

Em novembro, a Defensoria Pública, por meio de sua 
Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, de Gêne-
ro e de Diversidade Sexual e da Coordenação Estadual de 
Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, emitiu re-
comendação à administradora do estádio, Minas Arena, 
solicitando informações sobre as medidas implementadas 
para coibir a prática de racismo e violência de gênero. A 
recomendação foi expedida após reunião com três torce-
doras vítimas de violência de gênero e práticas racistas, 

ocorridas nas últimas partidas realizadas no estádio.
Atendendo a convite feito pela Minas Arena em res-

posta à recomendação, no dia 12 de dezembro o defen-
sor público Paulo César Azevedo de Almeida, que assina 
o documento junto com a defensora pública Samantha 
Vilarinho, compareceu ao estádio para verificar in loco 
os serviços e estruturas do Mineirão.

Segundo o defensor público Paulo César Azevedo, a 
questão está sendo tratada na via extrajudicial, porque 
essa é a prioridade da Defensoria Pública. “A oitiva das 
vítimas foi o primeiro passo para que a Defensoria pu-
desse conhecer a realidade do Mineirão e diagnosticar 
as principais queixas e sugestões das torcedoras que 
frequentam o estádio”, disse. “Mas a visita ao local em 
dia de jogo permitiu uma aproximação ainda maior da 
realidade", completou o defensor público.

Leia a matéria na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/parceria-entre-dpmg-cohab-e-tjmg-permite-a-realizacao-do-sonho-da-regularizacao-da-casa-propria/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-faz-visita-tecnica-no-mineirao/
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AÇÕES EM DESTAQUE

Em continuidade às ações desenvolvidas em conjun-
to para prevenção social à criminalidade e atendimen-
to a custodiados, a Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública (Sejusp) promoveram mais um mutirão de aten-
dimento jurídico. Desta vez, a força-tarefa foi realizada 

Presídio de Sete Lagoas recebe mutirão jurídico da Defensoria de Minas 
e Sejusp com atendimento a todos os 716 detentos

no Presídio Promotor José Costa, de Sete Lagoas, duran-
te os dias 13 a 17 de dezembro.

Durante o mutirão, cinco defensoras e defensores pú-
blicos e quatro analistas técnicos judiciários da Sejusp 
atenderam todos os 716 detentos da unidade prisional, 
tanto os sentenciados como os provisórios.

Em novembro, a DPMG e a Sejusp realizaram o mu-
tirão no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em 
Ribeirão das Neves. Toda a população recebeu o atendi-
mento jurídico. 

A iniciativa é fruto do termo de cooperação forma-
lizado entre as instituições para prevenção social à cri-
minalidade e atendimento a custodiados. A atuação da 
Defensoria Pública nos presídios e a assistência jurídica 
prestada aos internos são importantes para que o indi-
víduo privado de liberdade se veja acolhido, apesar da 
situação de vulnerabilidade gerada pelo cárcere. 

Defensora pública promove campanha voltada para pessoas privadas de 
liberdade em Sete Lagoas

esforços para a organização, segurança e concretização 
do mutirão de atendimento no presídio de Sete Lagoas.

A entrega das doações foi feita na terça-feira (22/12).

Leia a matéria na íntegra

Entre as dores do encarceramento estão o abandono 
e a invisibilidade. Não é raro que pessoas encarceradas 
sejam esquecidas por suas famílias, ficando sem afeto 
e sem contato algum com o mundo exterior. Essa situ-
ação é percebida por defensoras e defensores públicos 
com atuação na execução penal, especialmente ao rea- 
lizarem visitas a presídios, atendimentos jurídicos em 
penitenciárias e mutirões nesses locais. 

E foi durante o mutirão de atendimento jurídico que 
a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) promo-
veram no Presídio Promotor José Costa, de Sete Lagoas,  
que a defensora pública Camila Dantas identificou que 
entre os 716 presos da unidade prisional, 117 nunca 
haviam recebido Sedex e visitas. Alguns deles estão há 
anos aprisionados, sem assistência familiar, invisíveis 
aos olhos externos. 

Sensibilizada com a situação, a defensora pública pro-
moveveu uma campanha para arrecadar donativos para 
esses encarcerados. Com a pretensão de montar 117 kits 
contendo oito itens de higiene e produtos alimentícios, 
o valor arrecadado chegou a quase o dobro do preten-
dido inicialmente; aumentou assim o número de presos 
beneficiados. Também foram presenteados com uma 
cesta de Natal nove policiais penais que não mediram 

Defensora Camila Dantas entrega kit para um dos detentos benefi-
ciados

https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-promove-campanha-voltada-para-pessoas-privadas-de-liberdade-em-sete-lagoas/
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O Natal chegou mais cedo para as crianças e adoles-
centes que estão abrigadas nas unidades de acolhimen-
to institucional Lar Arco-Íris, em Francisco Sá, e Lar Ge-
orgina Mineira, na cidade de Capitão Enéas, ambas no 
Norte de Minas. Na quinta-feira (16/12), Papai Noel, sua 
equipe natalina, o defensor público João Victor Muruci, 
servidoras, servidores, estagiárias e estagiários da DPMG 
da Unidade Francisco Sá visitaram as meninas e meninos 
institucionalizados e fizeram a entrega dos brinquedos 
e doações recebidas pela Campanha “Brinquedoteca do 
Arco-Íris”.

DPMG entrega doações da Campanha ‘Brinquedoteca do Arco-Íris’
A campanha foi organizada e promovida pela Defen-

soria Pública de Minas Gerais, que atua na defesa dos di-
reitos e interesses das crianças e adolescentes em situa-
ção de risco na comarca de Francisco Sá, que abrange os 
municípios de Francisco Sá e Capitão Enéas. A iniciativa 
partiu da Unidade da Defensoria em Francisco Sá e to-
mou força com a ajuda de parceiros que se uniram para 
tornar mais feliz o Natal dos jovens acolhidos na comar-
ca e, também, para dar o pontapé inicial para a formação 
de uma brinquedoteca no Lar Arco-Íris.

Leia na íntegra

A Defensoria Pública de Minas Gerais está apoiando 
campanhas em favor dos moradores das regiões atingi-
das pelas fortes chuvas ocorridas nos últimos dias.

No Norte de Minas, as doações podem ser entre-
gues na Defensoria Pública em Janaúba – Rua Amé-
rico Soares, 567. Centro. Telefone: (38) 3821 4917. 
Podem ser doados alimentos não perecíveis, vestuá-
rios, roupas de cama e toalhas de banho e materiais 
de higiene pessoal.

Para aqueles que quiserem fazer doações financei-
ras, a Cruz Vermelha Brasileira/regional Minas Gerais 

Defensoria Pública participa de campanhas de doações para vítimas 
das chuvas no Estado

está mobilizando o atendimento humanitário em todo 
o Estado. As doações podem ser feitas pela plataforma 
do PIX, a partir da chave CNPJ 06.974.176/0001-20.

Na região da Zona da Mata, a DPMG está arreca-
dando doações para os atingidos pelas chuvas em 
Santana do Deserto. Em Juiz de Fora e Santana do De-
serto estão sendo arrecadados materiais de higiene 
pessoal, itens de vestuário, cama e banho e produtos 
de limpeza. Em Matias Barbosa, a campanha é para a 
arrecadação de alimentos não perecíveis.

SAIBA MAIS

João Victor Muruci acompanhado pela estagiária Josefa Prado, pelo 
estagiário Lucas Xavier e pela servidora Jennifer Santos, que tiveram 
participação essencial na campanha

A arrecadação foi realizada nas Unidades da Defensoria Pública em 
Belo Horizonte, Montes Claros e Francisco Sá, e na Câmara Munici-
pal de Francisco Sá. Também colaboraram a Associação das Defen-
soras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG), Sicoob  
JUS-MP e o Banho de Amor, além de membros do Ministério Público e 
do Tribunal de Justiça que atuam na comarca.

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-entrega-doacoes-da-campanha-brinquedoteca-do-arco-iris/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-participa-de-campanhas-de-doacoes-para-vitimas-das-chuvas-no-estado/
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A coordenadora da Defensoria Especializada na De-
fesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência 
(Nudem), da DPMG em Montes Claros, Maiza Rodrigues 
da Silva, foi agraciada pela Câmara Municipal local com 
o título de Cidadã Honorária. A solenidade de homena-
gem aconteceu na quinta-feira (16/12), durante sessão 
especial que celebrou os 189 anos da Câmara Municipal 
de Montes Claros. Além de Maiza Rodrigues, mais nove 
autoridades foram homenageadas pelos serviços presta-
dos à população.

HOMENAGENS

Defensores públicos são homenageados em Betim e Janaúba

Homenagem da PM em Janaúba
O defensor público João Helton Barbosa, em atuação 

na Defensoria Pública de Minas Gerais em Janaúba, no 
Norte do estado, recebeu homenagem da Polícia Militar 
de Minas Gerais, na segunda-feira (13/12), por ocasião 
da comemoração dos 12 anos do Batalhão da PMMG na-
quele município. 

Ele recebeu uma placa com os dizeres: “Amigo do 51º 
Batalhão de Polícia Militar – João Helton Barbosa. Home-
nagem do 51º BPM a quem muito tem contribuído para 
o crescimento da Unidade.”

A Câmara Municipal de Betim homenageou o defen-
sor público Luís Renato Braga Arêas Pinheiro com o título 
de Cidadão Honorário. Luís Renato é gestor do projeto 
“Inclusão Verde Mundo”, da DPMG, e coordenador ad-
junto da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e De-
fensores Públicos (Anadep).

A solenidade de agraciamento aconteceu na sexta-fei-
ra (10/12) e contou com a presença de diversas autori-
dades, entre elas o vereador Edson Leonardo Monteiro, 
o Léo Contador, que fez a entrega do título ao defensor 
público (à direita, na foto ao lado).

Coordenadora do Nudem/Montes Claros recebe título de Cidadã Honorária

MUNDO OFICIAL

Inauguração da Central Estadual do Plantão Digital da 
Polícia Civil de Minas Gerais

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio Soa-
res, representou a Instituição na cerimônia de inauguração da 
Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil de Minas 
Gerais. A solenidade aconteceu na terça-feira (21/12)

Formatura de membros da PCMG
Na quarta-feira (22/12), o defensor público-geral Gério 

Patrocínio Soares representou a Instituição na cerimônia de 
conclusão do Curso de Formação Técnico-Profissional de 75 
membros da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A soleni-
dade contou com a presença do governador Romeu Zema, 
que assinou a promoção de 714 policiais civis, regularizando 
as progressões de carreira do critério especial da instituição.

Formatura de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio 

Soares, representou a Instituição na solenidade de formatura 
do Curso de Formação de Oficiais – Aspirantes 2021, do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A cerimônia aconteceu 
na quinta-feira (23/12), na Academia de Bombeiros Militar.

Defensor-geral participa de eventos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros 

20 de dezembro de 2021 
a 7 de janeiro de 2022

https://defensoria.mg.def.br/escala-de-plantao-da-defensoria-publica-para-o-recesso-forense-conforme-resolucoes-no-487-2021-no-496-2021-e-no-517-2021/



