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Defensoria de Minas divulga resultados do seu 1º Planejamento
Estratégico e contrata a FJP para elaboração do 2º
Publicação compila os 30 projetos estabelecidos pelo Planejamento Estratégico 2018-2022; oito deles
continuam em andamento e serão concluídos até dezembro deste ano
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Defensor-geral do Estado, Gério Patrocínio Soares, entrega a publicação do Planejamento Estratégico 2018-2022 à vice-presidente da
Fundação João Pinheiro, Mônica Bernardi

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) lançou
o livro “Planejamento Estratégico 2018 – 2022 – Gestão
com resultados”. O lançamento aconteceu na quarta-feira (6/4), mesma data em que a Instituição assinou contrato com a Fundação João Pinheiro (FJP) para elaboração do seu segundo Planejamento Estratégico.
O lançamento e a assinatura foram formalizados no
Gabinete da Defensoria Pública-Geral, com a presença
do defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares; da coordenadora de Projetos, Convênios e
Parcerias da DPMG, defensora pública Michelle Lopes
Mascarenhas Glaeser; das assessoras de Administração
Estratégica e Inovação, defensoras públicas Karina Rodrigues Maldonado e Sílvia Leonel Ferreira; do especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental da DPMG,
Adriano Otávio Rocha Teixeira; da vice-presidente da FJP,
Mônica Moreira Esteves Bernardi; e do assessor técnico
da presidência da FJP, Mauro Araújo Câmara.
LEIA + PÁGINA 2

DPMG empossa mais cinco defensoras e defensores públicos
Mais cinco defensoras e defensores públicos aprovados no VIII Concurso de provas e títulos para ingresso na carreira da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais foram empossados na sexta-feira (8/4).
Esta foi a oitava turma empossada de aprovados no
certame. A cerimônia de posse ocorreu durante sessão solene do Conselho Superior da DPMG.
LEIA + PÁGINA 3
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INSTITUCIONAL • CONTINUAÇÃO DA CAPA

Defensoria de Minas divulga resultados do seu 1º Planejamento Estratégico e contrata a
FJP para elaboração do 2º
A publicação compila os 30 projetos estabelecidos
pelo Planejamento Estratégico – a serem executados no
prazo de 5 anos, de 2018 a 2022 –, o escopo de cada
um, a metodologia empregada e seus resultados. Dos
30 projetos, 22 foram cumpridos e encerrados. Os 8
restantes continuam em andamento e serão concluídos
até dezembro deste ano. Além dos desafios inerentes à
tarefa, a execução do I Planejamento Estratégico da Defensoria Pública de Minas Gerais foi impactada também
pela pandemia de Covid-19, o que torna a conclusão do
trabalho dentro dos prazos estabelecidos uma conquista
ainda mais expressiva.
Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Com a nova contratação da Fundação João Pinheiro
para a elaboração do seu II Planejamento Estratégico,
a Defensoria mineira consolida sua adesão à cultura de
gestão pública estratégica e de prévio planejamento de
recursos, de despesas e de processos de trabalho, o que,
ao fim e ao cabo, possibilitará a assistência jurídica integral, gratuita e de extrema qualidade à população mineira hipossuficiente. O II Planejamento será executado
durante os anos de 2023 a 2025; seu prazo foi reduzido
a 3 anos, para que os objetivos estratégicos não percam
atualidade e garantam maior efetividade.

Leia a matéria na íntegra
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Defensor-geral Gério Patrocínio Soares e demais integrantes da Defensoria-Geral receberam os representantes da Fundação João Pinheiro, parceira no Planejamento Estratégico

VISITA

Defensor público-geral recebe a visita da diretora da Agência RMBH
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, recebeu na terça-feira (5/4) a visita da diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Mila Corrêa da Costa. Na ocasião
foram tratados assuntos de interesse institucional.
Também estiveram presentes, pela DPMG, o defensor
público auxiliar da Defensoria Pública-Geral, Wilson Hallak
Rocha, a defensora pública auxiliar Karina Maldonado, o coordenador da área Cível da Capital, defensor público Giovani Batista Manzo, e a coordenadora de Projetos, Convênios
e Parcerias (CooProC), defensora pública Michelle Lopes
Mascarenhas Glaeser. Pela Agência RMBH participaram
ainda o chefe de Gabinete, José César Mássimo, e a diretora de Regulação Metropolitana, Maria da Glória Pinheiro.

Defensor-geral Gério Patrocínio Soares e integrantes da Defensoria-Geral durante visita de Mila Corrêa da Costa
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INSTITUCIONAL • CONTINUAÇÃO DA CAPA

Defensoria Pública de Minas Gerais empossa mais cinco defensoras
e defensores públicos do VIII Concurso
A cerimônia de posse de mais cinco defensoras e defensores públicos aprovados no VIII Concurso de provas
e títulos para ingresso na carreira da Defensoria Pública
de Minas Gerais ocorreu durante sessão solene do Conselho Superior, realizada na sexta-feira (8/4). A Instituição passa agora a contar com 693 defensoras e defensores públicos.
Presidida pelo defensor público-geral de Minas Gerais e
presidente do Conselho Superior, Gério Patrocínio Soares,
a solenidade foi restrita, em função das medidas de segurança sanitária para prevenção à Covid-19, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da DPMG no YouTube.
O dispositivo foi composto pelo DPG e presidente
do Conselho Superior, Gério Patrocínio Soares, e demais membras e membros do CS: o corregedor-geral da
DPMG, Galeno Gomes Siqueira; o subdefensor público-geral Nikolas Stefany Katopodis de Macedo; os conselheiros Felipe Augusto Cardoso Soledade e Gustavo
Francisco Dayrell de Magalhães Santos; as conselheiras
Andréa Abritta Garzon, Gilmara Andrade dos Santos Maciel, Liliana Soares Martins Fonseca e Camila Machado
Umpierre; e o presidente da Associação das Defensoras
e Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEPMG), Fernando Campelo Martelleto.
Após a leitura do compromisso de posse pelo empossando, os integrantes do Conselho Superior saudaram
as novas membras e membros da Instituição, desejando
sucesso na trajetória defensorial.

Novas defensoras
e novos defensores públicos
de Minas Gerais
juntamente
com membras
e membros do
Conselho Superior
da Defensoria
Pública de
Minas Gerais

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Os empossados Isadora de Oliveira e Jaqueson Antônio da Silva foram
os oradores da turma. Eles ressaltaram a relevância do papel constitucional da Defensoria Pública de garantir a efetividade dos direitos
àquelas e àqueles que sempre careceram dela

A íntegra da solenidade, que ocorreu no auditório da
Defensoria Pública de Minas Gerais, está disponível no
canal da DPMG no YouTube.

Clique para assistir
Curso de Formação – Na segunda-feira (11/4), as defensoras e os defensores públicos empossados iniciam
o Curso de Orientação e Preparação das Defensoras e
Defensores Públicos aprovados no VIII Concurso, ministrado pela Defensoria Pública, por meio de sua Escola
Superior (Esdep-MG).

Leia a matéria na íntegra
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AÇÕES EM DESTAQUE

Mulheres privadas de liberdade em Teófilo Otoni recebem mutirão
de atendimento jurídico da Defensoria Pública de Minas
A Defensoria Pública de Minas Gerais realizou mutirão
de atendimento jurídico voltado para as mulheres privadas de liberdade do presídio de Teófilo Otoni. A ação,
que foi idealizada para marcar o mês da mulher e teve
o apoio da Comissão de Assuntos Carcerários da OAB de

Teófilo Otoni, aconteceu nos dias 30 e 31 de março.
Devido à pandemia de Covid-19, as visitas in loco
da Defensoria Pública não aconteciam há dois anos. O
evento marcou a volta da Instituição às unidades prisionais da comarca.
Nos dois dias do mutirão, as defensoras públicas
Amanda de Paula Andrade, Isadora Vieira Amorim Santos e Rafaela Banchik Mota Silva e o defensor público
Pedro Henrique Fernandes Antunes atenderam todas
as 78 mulheres que cumprem pena no presídio. Com o
mutirão, as defensoras e o defensor público levantaram
a situação atual dos processos de execução das presas e
colheram relatos sobre as condições do cárcere, como
alimentação servida, serviços de saúde prestados, visitas
e o relacionamento com os policiais penais.

Leia na íntegra

Ação da Defensoria de Minas Gerais garante direito da autonomia
da mulher em caso de cirurgia de laqueadura
A Defensoria Púbica de Minas Gerais (DPMG), após
ajuizar ação na Vara da Fazenda Pública e Autarquias da
comarca de Ipatinga, obteve tutela de urgência concedida em favor de assistida que busca por cirurgia de laquea=
dura tubária. A atuação cível surgiu quando a gestante
T.C.C.S.V, de 33 anos, procurou a Defensoria desejando
realizar cirurgia de laqueadura tubária no momento do
parto. O procedimento médico é realizado para esterilização de mulheres que têm certeza que não desejam
uma gravidez futura.
Na ocasião, a assistida encontrava-se em sua 32ª semana de gestação. Ela justificou ser mãe de nove filhos,
sobrevive vendendo balas em semáforos e possui renda

de R$ 500, referente ao programa “Auxílio Brasil”, o que
configura uma situação de extrema vulnerabilidade financeira e social. Anteriormente, em seu oitavo parto, a
mulher tentou realizar o procedimento cirúrgico e, mesmo perante prescrição médica, o pedido foi negado pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), que alegou a necessidade
de autorização judicial.
T.C.C.S.V passou ser acompanhada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), cujo relatório concluiu que “a autora não está tendo condições de assegurar o mínimo existencial para os filhos, sendo sua renda
atual insuficiente para o custeio da família”.

Leia a matéria na íntegra

PUBLICAÇÕES
Núcleo de Atuação da DPMG em Brasília lança a 2ª edição de 2022 do ‘Drops dos Tribunais’
O Núcleo de Atuação da Defensoria Pública de Minas Gerais junto aos Tribunais Superiores lançou a 2ª
edição de 2022 do boletim informativo “Drops dos
Tribunais”, referente ao mês de março. O número traz
a análise do provimento de recursos da DPMG nas

decisões obtidas em execução penal no STJ em 2021.
Entre outras atuações, a publicação aborda ainda a
participação da Defensoria Pública na formulação de
tese jurídica.

Clique aqui para ler
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AÇÕES EM DESTAQUE • REPARAÇÃO BRUMADINHO

FGV cadastra mais de mil pessoas atingidas pelo rompimento da
barragem de Brumadinho com benefício bloqueado em Betim
Após uma semana de atendimento às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho, a
equipe volante do Programa de Transferência de Renda
(PTR), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), cadastrou mais
de 1.300 pessoas que tiveram o Pagamento Emergencial
suspenso, em Betim.
O trabalho seguiu até o domingo (10/4) em três locais:
CRAS Alto Boa Vista, Museu da Hanseníase da Colônia
Santa Isabel e na Escola Municipal José Vilaça Guimarães.
Foto: Veronica Manevy/FGV

Cadastramento do Programa de Transferência de Renda, em Betim

O Programa de Transferência de Renda, sob responsabilidade da FGV, é acompanhado pelas Instituições de Justiça, entre elas a Defensoria Pública de Minas Gerais.
Leomar Pereira Silva, 43 anos, motorista de caminhão,
foi um dos que procurou o atendimento no CRAS Alto
Boa Vista. Ele conta que teve de deixar o emprego para
cuidar dos três filhos depois que a esposa faleceu. Seu
benefício foi bloqueado, segundo ele, “por inconsistência no endereço”, apesar de morar no mesmo lugar há
21 anos. Da família de seis pessoas, apenas o sobrinho
continuou recebendo o Pagamento Emergencial. “Foi
tudo junto: perdi minha mulher e suspenderam o pagamento justo quando eu mais precisava, em setembro de
2020”, conta Leomar.
Puderam se recadastrar atingidos e atingidas que receberam alguma parcela do Pagamento Emergencial e
tiveram o pagamento bloqueado.
Desde novembro do ano passado a FGV é a responsável por gerenciar o Programa de Transferência de Renda,
destinado a atender cerca de 100 mil pessoas atingidas
pelo rompimento da Barragem de Córrego do Feijão, em
Brumadinho.

Leia na íntegra

CASO SAMARCO

Após questionamento das Defensorias Públicas, Fundação Renova confirma
pagamento de lucros cessantes e sem quitação ou cessação do Auxílio
As Defensorias Públicas de Minas Gerais, Espírito Santo e da União garantiram às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem, em Mariana, o recebimento dos
lucros cessantes (reparação de danos materiais efetivos
sofridos em função de culpa, omissão, negligência, dolo,
imperícia de terceiros) de 2021. Em outro pleito, também obtiveram a continuidade do pagamento do Auxílio
Financeiro Emergencial (AFE).
No início de 2022, as Instituições de Justiça fizeram
diversos atendimentos com manifestação de insegurança das pessoas atingidas sobre o recebimento dos lucros
cessantes de 2021 e a imposição, por parte da Fundação
Renova, de quitação e cessação do Auxílio Financeiro
Emergencial (AFE) aos receptores do Programa.
Em resposta a um questionamento judicial das Instituições de Justiça, a Fundação Renova informou que os

lucros cessantes relativos a 2021 serão pagos às pessoas
atingidas elegíveis, de maneira integral. E também que
segue realizando pagamentos relativos a lucros cessantes de maneira anualizada para as pessoas atingidas elegíveis sem quitação definitiva e nem cessação do pagamento do AFE.
Retrospectiva – Em fevereiro de 2022, as Instituições
de Justiça questionaram judicialmente a imposição, pela
Fundação Renova, de forma abusiva e unilateral, de novo
ônus àquelas pessoas atingidas que desejem receber indenizações por intermédio do Programa de Indenização
Mediada (PIM): a exigência da assinatura de termo de
quitação geral (final e definitiva), abrangendo inclusive
verbas indenizatórias relacionadas ao Auxílio Financeiro
Emergencial (AFE).
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AÇÕES EM DESTAQUE

DPMG e vereadora Duda Salabert estudam ações conjuntas voltadas
para pessoas com deficiência e questões transgêneras
Na terça-feira (5/4), a Defensoria Pública de Minas
Gerais (DPMG) recebeu a vereadora de Belo Horizonte
Duda Salabert para uma reunião que teve o objetivo
de estudar ações conjuntas voltadas para a questão da
transgeneridade, em geral, e da pessoa com deficiência.
Participaram do encontro o defensor público gestor
do projeto Inclusão Verde Mundo – Rede em Proteção
da DPMG, Luis Renato Arêas Pinheiro; a defensora pública-auxiliar da Defensoria Pública-Geral, na função de
Coordenadora Estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Samantha Vilarinho; o defensor público Paulo César Azevedo, que coordena a Coordenadoria
Estratégica em Tutela Coletiva e integra a Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, de Identidade de Gênero e de Diversidade Sexual da DPMG; e as estagiárias
de pós-graduação em Direito, Amanda Arrais Carvalho e
Daniela Bicalho Godoy.
Luis Renato Arêas explica que a iniciativa é um desdobramento do projeto Inclusão Verde Mundo – Rede
em Proteção, que tem o objetivo de integrar instituições
para efetivar direitos das pessoas com deficiência, propondo a participação ativa da Defensoria Pública em

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Defensora, defensores públicos, vereadora e estagiárias avaliam parceria para pauta inclusiva

dois eixos principais: a educação em direitos e a criação
∕ estruturação e ação da Rede de Proteção da pessoa
com deficiência. “Nos casos em que pessoas com deficiência passam por uma questão de transição de gênero,
elas enfrentam uma dupla vulnerabilidade que tem que
ser percebida e sanada. E essa situação não é incomum,
existindo, inclusive uma interseccionalidade entre autismo e transgeneridade”, considera o defensor público.

ESDEP INFORMA
Seminário “Direito e Justiça sob a perspectiva racial”
A Escola Superior da Defensoria Pública do Maranhão
(DPEMA), em parceria com Ouvidoria Externa da DPEMA,
informa sobre o seminário “Direito e Justiça sob a perspectiva racial”, que acontece no próximo dia 12 de abril (terça-feira), de 14h às 17h. O seminário será aberto para o
público interno e externo, e realizado em formato híbrido,
presencialmente, no auditório da nova sede da Defensoria Pública do Maranhão, e virtualmente, via YouTube (c/
defensoriama). Serão debatidos temas como o acesso à
justiça pela população negra no Maranhão, além da carcerização de mulheres racializadas. Haverá, também, o lançamento do livro “Entre Togas e Grilhões”, de Victor Hugo
Siqueira, e sessão de autógrafos. As inscrições devem ser
realizadas por meio do site: https://esdpe.ma.def.br

Chamada de artigos para a Revista Jurídica da
Defensoria Pública da Bahia
A Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia informa
sobre o envio de artigos para a 7ª edição da Revista Jurídica,
que integra a série: Defensoria Pública e minorias. O segundo

volume da edição debaterá a população de rua, saúde mental, pessoas com deficiência e pessoa idosa como temática.
Defensores e defensoras públicas, servidores e servidoras
públicas, estagiários e estagiárias, bem como o público externo, que manifestarem interesse na participação, deverão
encaminhar os trabalhos até o próximo dia 26 de abril para
o e-mail: biblioteca@defensoria.ba.def.br . Além de artigos,
serão aceitos relatos de experiência, estudo de caso, boas
práticas e resenhas sobre o tema em questão.
Clique aqui para acessar o Edital.

12° Fórum da Internet no Brasil
A 12° edição do Fórum da Internet no Brasil (FIB) e Pré-IGF Brasileiro, promovido anualmente pelo Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.br), acontece neste ano entre os
dias 31 de maio e 3 de junho. O evento será de forma presencial na cidade de Natal (RN) e também transmitido online. O FIB consiste na realização de atividades preparatórias
para o Fórum de Governança da Internet (IGF), evento global promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Saiba mais
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ESCOLA SUPERIOR
DPMG realiza 1ª rodada do Curso de Formação Continuada em Gênero e Raça/Etnia
Já está disponível no canal da Defensoria Pública de
Minas Gerais (DPMG) no YouTube (c/defensoriamineira)
a rodada de abertura do Módulo I do Curso de Formação
Continuada em Gênero e Raça/Etnia: Uma Perspectiva
Interseccional da Defensoria Pública. A capacitação aconteceu na quarta-feira (6/4). A defensora pública Bárbara
Silveira Machado Bissochi, com atuação em Uberlândia/
MG, na área de Direito de Família e na Defesa da Mulher
Vítima de Violência Doméstica, atuou como mediadora.
O primeiro módulo do curso, dividido entre os dias 6 e
29 de abril, propõe o seguinte tema: “O que significa atuar
na Defensoria Pública com a perspectiva de gênero e raça/
etnia: onde estamos e para onde devemos caminhar?”.
Participaram como facilitadoras a advogada e pesquisadora Larissa Vieira, que integra o Coletivo Margarida
Alves de Assessoria Popular e a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares; e a advogada e professora
Lívia Miraglia, educadora associada de Direito do Trabalho da FDUFMG e coordenadora da Clínica de Trabalho
Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Durante o curso
de formação as participantes debateram sobre o racismo
estrutural e suas sequelas. Segundo elas, situações dire-

tamente ligadas à discriminação racial enraizada na sociedade – consequência de um processo histórico em que
condições de desvantagens e privilégios a determinados
grupos étnico-raciais são reproduzidos nos âmbitos políticos, econômicos, culturais e nas relações cotidianas.
A capacitação é promovida pela Defensoria Pública de
Minas Gerais, por meio da Escola Superior (Esdep-MG),
e tem o apoio da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEPMG).

Acesse aqui a 1ª rodada no YouTube

VISITA DE DESPEDIDA

Defensor-geral agradece servidor pelos 19 anos de trabalho na DPMG
Adilson da Silva Melo anunciou o afastamento para dar início ao processo de aposentadoria
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O defensor-geral Gério Patrocínio Soares e os defensores públicos-auxiliares da Defensoria-Geral, Fernando Luís Camargos Araujo,
Wilson Hallak Rocha e Gustavo Gonçalves Martinho manifestaram reconhecimento e gratidão pela trajetória de Adilson Melo na
Defensoria de Minas

Ao receber o analista da Defensoria Pública Adilson
da Silva Melo na quinta-feira (7/4) para uma saudação
de despedida e agradecimento, o defensor público-geral Gério Patrocínio Soares expressou sua gratidão
pelos serviços prestados e destacou a importância
inestimável da sua contribuição para a construção da
Defensoria Pública. “Um verdadeiro guia para a nossa
Instituição”, afirmou o DPG.
Adilson Melo iniciou sua trajetória na Defensoria
há 19 anos, realizando atendimento aos sentenciados da Penitenciária Nelson Hungria. Posteriormente, passou a trabalhar no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto (PIEP), onde permaneceu até
os dias de hoje. Para Adilson, além da satisfação de
fazer parte da história da DPMG, “sempre foi uma
grande alegria rever uma sentenciada fora do cárcere, se reabilitando”.
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ACONTECE NA DPMG

 DEU NA MÍDIA
Em Juiz de Fora, defensora pública aborda direito
da criança e do adolescente em ter o nome do pai
na certidão

Tribuna de Minas

Inscrições para o Casamento Comunitário da
Defensoria de Minas em Belo Horizonte é destaque
na mídia

Acesse aqui esse e outros destaques
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