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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) regis-
trou a marca de 42,5% de recursos providos no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) no mês de janeiro.

O dado – levantado pelo Núcleo de Atuação da De-
fensoria Pública de Minas Gerais junto aos Tribunais Su-
periores – contempla habeas corpus, recursos criminais 
parcialmente providos e recursos do Ministério Público 
contrarrazoados pela DPMG.

Defensoria Pública de Minas Gerais alcança 42,5% de êxito 
em recursos no STJ em janeiro

Na visão da coordenadora do Núcleo, defensora 
pública Adriana Patrícia Campos Pereira, o resultado é 
atribuído à excelente qualidade técnica das defensoras e 
defensores públicos de Minas Gerais e aos encontros de 
sensibilização e discussão sobre as teses institucionais 
importantes, com as quais a DPMG obtém mais êxito. 

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério 
Patrocínio Soares, deu posse, na quinta-feira (18/2), ao 
defensor público Nikolas Stefany Macedo Katopodis no 
cargo de subdefensor público-geral de Minas Gerais. Ele 
ocupava até então o cargo de assessor de Planejamento 
e Infraestrutura da DPMG. 

Nikolas Katopodis substitui Marina Lage Pessoa da 
Costa, que ocupava o posto desde janeiro de 2020.

Nikolas Katopodis toma posse como subdefensor público- 
geral de Minas Gerais

Também estavam presentes na cerimônia, que acon-
teceu de forma restrita no Gabinete da Defensoria-Geral, 
a assessora Institucional Emília Eunilce Alcaraz Castilho; 
a assessora Jurídico-Institucional Juliana de Carvalho 
Bastone; a coordenadora do Atendimento da Capital, 
Sílvia Leonel Ferreira; a assessora de Planejamento e In-
fraestrutura, Giza Magalhães Gaudereto; e a superinten-
dente de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional, Carla 
Aparecida de Souza Carvalho.

Trajetória – Nikolas Katopodis é natural de Ituiutaba, no Tri-
ângulo Mineiro. Foi nomeado para o cargo de defensor pú-
blico em 2011, após aprovação no VI Concurso para Ingresso 
na Carreira. Exerceu sua primeira lotação na comarca de Teó-
filo Otoni. Após remoção para a comarca de Betim, exerceu a 
Coordenação Local por um ano. Foi designado em 2013 para 
a Coordenação do Projeto Libertas da DPMG, em parceria 
com o Ministério da Justiça, e também para a Coordenação 
da área de Execução Penal da Defensoria de Minas. Após o 
término do Projeto Libertas, exerceu as funções de coorde-
nador de Estágio e Serviço Voluntário, tendo ainda, no Ga-
binete da Defensoria Pública-Geral, atuado nas Assessorias 
Institucional e de Planejamento e Infraestrutura.

 

Novo subdefensor público-geral, Nikolas Katopodis (ao centro), assina 
o livro de posse acompanhado pela defensora pública Marina Lage e 
pelo defensor-geral Gério Soares

Justiça acolhe recurso da Defensoria Pública e  
determina adiamento das aulas presenciais em  
Uberlândia

PÁGINA 3

Foto: Claudinei Souza / DPMG
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AÇÕES EM DESTAQUE | CONTINUAÇÃO DA CAPA:

 NA MÍDIA

Por meio de sua Escola Superior (Esdep MG), a De-
fensoria Pública mineira realizou, ao longo de 2020, uma 
série de encontros virtuais entre defensoras e defenso-
res públicos em atuação na Segunda Instância e Tribu-
nais Superiores Criminal e Cível, visando à uniformização 
de uma atuação estratégica para melhores resultados 
em favor das assistidas e assistidos da Instituição.

No total, o evento “Diálogos com as Desits” promo-
veu 14 encontros, possibilitando municiar os defensores 
públicos da jurisprudência atualizada, tanto favorável 
quanto desfavorável. A ideia é que, dentro da autono-
mia funcional de cada um, possam avaliar a viabilidade 
recursal e, assim, obter maior êxito.

Números 
Em um outro levantamento que mostra resultados 

positivos obtidos nas instâncias superiores, este feito 
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), a DPMG divul-
gou em agosto de 2020 um diagnóstico de sua atuação 
na Corte Suprema do país desde a inauguração do es-
critório de representação em Brasília/DF, em agosto de 
2017.

Segundo o estudo, dos habeas corpus impetrados 
em favor dos assistidos 28% foram concedidos pelo STF 
entre agosto de 2017 e junho de 2020. Neste período 
de três anos, a DPMG ingressou com 254 pedidos de  
habeas corpus. Deste, 211 foram julgados e resultaram 
em 58 ordens concedidas em benefício dos assistidos, 

Defensoria de Minas alcança 42,5% de êxito em recursos no STJ em janeiro

em sua imensa maioria pessoas em situação de vulnera-
bilidade ou hipervulnerabilidade.

O aproveitamento positivo foi ainda maior se ana-
lisado separadamente o primeiro semestre de 2019. O 
índice de ordens concedidas no todo ou em parte em 
habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus 
da DPMG alcançou 37% dos processos julgados no perí-
odo, o que significa um a cada três concedidos no todo 
ou em parte.

Clique aqui para ler a íntegra do estudo intitulado  
“A Defensoria Pública de Minas Gerais e o Supremo  

Tribunal Federal”. 

 Leia a matéria na íntegra 

Defensoria Pública mineira alcança 42,5% de 
êxito em recursos no STJ em janeiro

Portal CNJ

Defensoria Pública de Minas registra marca im-
portante de registros providos no STJ

Portal Conecta Cidade

A Vara da Infância e Juventude tem competência 
para processar e julgar causas que envolvam matrícu-
las de crianças e adolescentes em creches e escolas 
brasileiras, definiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
na quarta-feira (10/2). A decisão proferida em caráter 
de unanimidade é decorrente do julgamento do Re-
curso Especial 1.846.781/MS (Tema 1058).

A Defensoria Pública de Minas Gerais foi habili-

STJ acolhe recurso das Defensorias e decide que Vara  
da Infância e Juventude tem competência para processar  
e julgar causas de matrícula de crianças e adolescentes

tada como amicus curiae (amigo da corte) em con-
junto com Defensorias Públicas de outros estados. 
Na prática, poderão ser processados e julgados pela 
Vara da Infância e Juventude casos em que a criança 
ou adolescente estuda em local distante da sua resi-
dência ou ainda situações em que há a ausência de 
vagas e, consequentemente, o impedimento para a 
realização da matrícula do estudante.

AMICUS CURIAE

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2020/08/Relato%CC%81rio-dos-HCS-STF-DPMG-1.pdf
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2020/08/Relato%CC%81rio-dos-HCS-STF-DPMG-1.pdf
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2020/08/Relato%CC%81rio-dos-HCS-STF-DPMG-1.pdf
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/02/12/defensoria-publica-de-minas-gerais-alcanca-425-de-exito-em-recursos-no-stj-em-janeiro/
https://www.cnj.jus.br/defensoria-publica-mineira-alcanca-425-de-exito-em-recursos-no-stj-em-janeiro/
https://cidadeconecta.com/defensoria-publica-de-minas-registra-marca-importante-de-registros-providos-no-stj/
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DPMG e Governo do Estado têm reunião com 
representantes de Brumadinho

Portal Cidade Conecta

Defensoria Pública de Minas e Governo do  
Estado têm reunião com representantes de  
comunidades atingidas em Brumadinho

Observatório Nacional – CNJ CNMP

Defensor público dá detalhes sobre como acordo 
de reparação coletiva beneficia atingidos em 
Brumadinho

Rádio BandNews

 NA MÍDIA

Defensoria Pública de Minas e Governo do Estado têm reunião 
com representantes de comunidades atingidas em Brumadinho
Encontro serviu para esclarecer dúvidas e definir próximos passos após assinatura do Termo de Reparação, 
que prevê participação dos atingidos na aplicação dos R$ 37,68 bilhões

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Pa-
trocínio Soares, participou de reunião entre representan-
tes do Governo do Estado e integrantes das comunidades 
atingidas pelo rompimento da Barragem Mina Córrego do 
Feijão. O encontro aconteceu no dia 6 de fevereiro, em 
Brumadinho. Além do detalhamento do Termo de Medi-
das de Reparação firmado entre o Poder Público e a mi-
neradora Vale, foram discutidos os próximos passos do 
processo para reparar os danos causados pela tragédia.

Também participou do encontro a defensora públi-
ca Carolina Morishita, que atua no Núcleo Estratégico 
da Defensoria Pública de Proteção aos Vulneráveis em  
Situação de Crise.

Foto: Marcelo Sant’Anna / DPMG

AÇÕES EM DESTAQUE

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocí-
nio, reforçou que o objetivo é chegar a um formato de 
participação em que todos sejam beneficiados, assina-
lando a efetividade do acordo na reparação dos danos.

“Este encontro de hoje marca o início da nova eta-
pa pós-homologação do acordo. O acordo traz efetivi-
dade em muitas medidas necessárias, sobretudo sobre 
o auxílio, que era uma preocupação de todos que vi-
viam na angústia do dia-a-dia. Agora, nós conseguimos 
trazer uma programação para que as pessoas possam 
ter a sua reparação individual, que continua da mesma 
forma”, afirmou o DPG.

Leia a matéria na íntegra 

https://cidadeconecta.com/dpmg-e-governo-do-estado-tem-reuniao-com-representantes-de-brumadinho/
https://observatorionacional.cnj.jus.br/observatorionacional/index.php/desastre-brumadinho/timeline-brumadinho/537-defensoria-publica-de-minas-e-governo-do-estado-tem-reuniao-com-representantes-de-comunidades-atingidas-em-brumadinho
https://www.youtube.com/watch?v=b_ViV066bP0&feature=youtu.be
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/02/08/defensoria-publica-de-minas-e-governo-do-estado-tem-reuniao-com-representantes-de-comunidades-atingidas-em-brumadinho/
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 NA MÍDIA

Tendo em vista que a Prefeitura Municipal não to-
mou as providências recomendadas pela Defensoria Pú-
blica e não apresentou alternativa, em 4 de fevereiro, a 
Instituição propôs ação civil pública, com pedido liminar.

O desembargador relator Alexandre Santiago aco-
lheu o agravo de instrumento da DPMG, “considerando 
que as informações técnicas disponibilizadas pelo Go-
verno do Estado e pela Prefeitura do Município apon-
tam que houve um aclive expressivo na curva de con-
tágio e que a localidade está em vias de esgotar suas 
unidades de tratamento, entendo que a retomada das 

Justiça acolhe recurso da Defensoria Pública e determina adiamento 
das aulas presenciais em Uberlândia
A 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça em Uberlândia acolheu agravo de instrumento interposto pela 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) e determinou ao Município que não promova o retorno
imediato das aulas presenciais na cidade, devido ao cenário da pandemia do novo coronavírus na região.

aulas presenciais oferece grave risco à saúde da po-
pulação local, devendo ser suspensa até o julgamento 
deste recurso”. Na sentença, foi deferido o efeito ativo, 
para suspender os efeitos da Deliberação nº 02, de 26 
de janeiro de 2021, do Comitê Municipal de Enfrenta-
mento à Covid-19, determinando ao Município que se 
abstenha de promover o retorno das aulas presenciais, 
sob pena de multa diária de R$ 1.000.

Leia matéria na íntegra

Defensoria Pública propõe ação judicial após  
Prefeitura não se manifestar sobre adiamento de 
aulas presenciais em Uberlândia

MG e G1 Triângulo e Alto Paranaíba

Defensoria Pública recomenda adiamento da volta 
às aulas presenciais em Uberlândia

G1 Triângulo e Alto Paranaíba (2)

Uberlândia: Defensoria Pública pede na Justiça 
suspensão de aula presencial

Portal Estado de Minas

Ação Civil Pública pede suspenção do retorno das 
aulas presenciais em Uberlândia

Vitoriosa

Defensoria Pública recomenda adiamento da volta 
às aulas presenciais em Uberlândia

TV Paranaíba

Desembargador acatou pedido da Defensoria  
Pública, que pediu suspensão das aulas até  
imunização dos profissionais de educação

Portal R7

Aulas presenciais estão suspensas em cumprimen-
to a determinação judicial em Uberlândia

Imprensa e Mídia

Justiça manda suspender retorno de aulas  
presenciais em Uberlândia

Diário de Uberlândia

Aulas presenciais em escolas municipais e 
particulares de Uberlândia são suspensas pela Justiça

G1 Triângulo e Alto Paranaíba

Defensoria Pública Estadual cobra conclusão de 
obras da Apac em Barbacena

MGTV 2ª Edição – Zona da Mata

NOVAS INSTALAÇÕES DA DPMG EM CÁSSIA
Defensora pública detalha em entrevista o  
atendimento e a atuação da DPMG em Cássia

Cultura FM

Defensoria de Minas se instala em sede nova para 
melhor acolher assistidos em Cássia

Informativo DTTV Notícias

 AÇÕES EM DESTAQUE

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/02/10/justica-acolhe-recurso-da-defensoria-publica-e-determina-adiamento-das-aulas-presenciais-em-uberlandia/
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2021/02/05/acao-judicial-e-proposta-pela-defensoria-publica-apos-prefeitura-de-uberlandia-nao-se-manifestar-sobre-adiamento-de-aulas-presenciais.ghtml
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2021/02/04/defensoria-publica-recomenda-adiamento-da-volta-as-aulas-presenciais-em-uberlandia.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/02/05/interna_gerais,1235359/uberlandia-defensoria-publica-pede-na-justica-suspensao-de-aula-presencial.shtml
http://v9vitoriosa.com.br/geral/acao-civil-publica-pede-suspencao-do-retorno-das-aulas-presenciais-em-uberlandia/
https://www.youtube.com/watch?v=6UZ6VX60oQg
https://noticias.r7.com/minas-gerais/justica-suspende-volta-as-aulas-presenciais-em-uberlandia-mg-10022021
https://imprensaemidia.com.br/aulas-presenciais-estao-suspensas-em-cumprimento-a-determinacao-judicial-em-uberlandia/
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/27786/justica-manda-suspender-retorno-de-aulas-presenciais-em-uberlandia
https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2021/02/10/aulas-presenciais-em-escolas-municipais-e-particulares-de-uberlandia-sao-suspensas-pela-justica.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/9251109/?fbclid=IwAR34jdyMtFmO4qeSlxR9h2I1ohj7gdqJegEMo_RvOlTv7SY7xwEfMwQ9guc
https://www.facebook.com/prefeituradecassia/videos/2475983776041388/
https://www.youtube.com/watch?v=KYjhVwfnstY&feature=youtu.be
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Defensor público-geral participa de posse do novo presidente do  
Tribunal de Contas de MG

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Pa-
trocínio Soares, participou de forma virtual, no dia 17 
de fevereiro, da posse do novo presidente do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-MG), José Alves Viana, eleito 
para o biênio 2021-2022. Ele assume o posto no lugar 
do conselheiro Mauri Torres. Além do presidente José 
Alves Viana, também tomaram posse o vice-presidente 
do TCE-MG, conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz, e 
o novo corregedor, conselheiro Durval Ângelo Andrade.

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocí-
nio Soares, foi representado pelo defensor público Luís 
Ernesto da Silva Soares, em atuação na área de Família 
e Sucessões da Capital, na cerimônia de passagem con-
junta de comando do Colégio Tiradentes e do Centro de 
Proteção Social do Policial Militar.

O evento aconteceu no dia 11 de fevereiro, no Colé-
gio Tiradentes, em Belo Horizonte.

 

Defensoria Pública prestigia troca de comando conjunta da PMMG

Na quinta-feira, 11, o defensor público-geral Gério 
Patrocínio Soares recebeu visita de cortesia do deputado 
estadual Professor Cleiton. Durante o encontro foram tra-
tados assuntos institucionais. Estavam presentes também 
o assessor Institucional da DPMG, defensor público Wilson 
Hallak Rocha, e os defensores públicos Carolina Morishita 
e Antônio Lopes de Carvalho Filho (coordenador do Núcleo 
Estratégico da Defensoria Pública de Proteção aos Vulnerá-
veis em Situação de Crise).

 

Defensor-geral recebe visita do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
No dia 8 de fevereiro o defensor público-geral Gério 

Patrocínio Soares recebeu uma visita de cortesia do se-
cretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), 
Rogério Greco. Empossado no cargo no início de fevereiro, 
Rogério Greco se apresentou ao DPG e aos assessores Insti-
tucionais, Emília Eunilce Alcaraz Castilho e Gustavo Gonçal-
ves Martinho, e ao coordenador regional da área Criminal 
da Capital, Fernando Luis Camargos Araujo, que também 
participaram da reunião. Durante o encontro, o secretário 
exaltou o trabalho da Defensoria Pública e a importância 
de sua atuação conjunta com a Sejusp, como já vem ocor-
rendo. Rogério Greco também sugeriu a criação de novas 
parcerias entre a DPMG e a pasta para atuação estratégica.

DPG recebe deputado estadual

MUNDO OFICIAL
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ESCOLA SUPERIOR

ESDEP INFORMA
Seminário sobre Judicialização da Saúde

A Escola Superior da Defensoria Pública de São 
Paulo realiza, no dia 24 de fevereiro, das 9h30 às 
12h30, o seminário “Judicialização da Saúde”.

O evento contará com palestras de membros da 
Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de 
Justiça de São Paulo.
A transmissão será simultânea pelos canais:
• Youtube:  \DefensoriaPublicaSP e \CEJURPGMSP
• Facebook: \ESPGE
• TJSP: nucleomidia.com.br/tjsp-epm

Fevereiro Laranja: Esdep MG promove palestra online  
‘Conscientização nos casos de leucemia’

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e a 
Escola Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(Esdep) promoveram, no dia 19 de fevereiro, a palestra 
online “Conscientização nos casos de leucemia”, que 
está disponível no canal do YouTube da DPMG (c/defen-
soriamineira). 

O evento teve a participação do defensor público 
Bruno Barcala, coordenador da Defensoria Especializada 
de Saúde, e da jornalista da DPMG e mãe da Sara, Cris-
tiane Silva.

A iniciativa integrou ações da área da Saúde da De-
fensoria de Minas para divulgação da campanha Feverei-
ro Laranja, que tem como principal missão alertar a po-
pulação sobre esse câncer hematológico e a importância 
da realização de exames para o diagnóstico precoce.

Clique aqui para acessar a palestra no nosso canal.

https://www.youtube.com/watch?v=gK0zdcDLyHo
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BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Ascom/DPMG

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

ESCOLA SUPERIOR

Aberto ao público, o evento acontece de forma vir-
tual, no dia 24 de fevereiro, às 9 horas, com transmissão 
ao vivo pelo canal do YouTube da Instituição (www.you-
tube.com/c/defensoriamineira).

Serão palestrantes do encontro: o juiz da Vara da In-
fância e Juventude de Uberlândia e membro da Coorde-
nadoria da Infância e da Juventude (Coinj) do TJMG, José 
Roberto Poiani; a assistente social do TJMG, Angélica Go-
mes da Silva; a psicóloga Nicolli Villaverde; e a assistente 
social judicial da Vara Cível da Infância e da Juventude de 
Belo Horizonte, Sandra de Fátima Deslandes.

O juiz e a promotora da Infância e Juventude de Belo 
Horizonte, José Honório de Rezende e Matilde Fazen-
deiro Patente, serão debatedores, juntamente com o 
diretor de Proteção Social Especial da Subsecretaria de 
Assistência Social da Prefeitura de BH, Regis Spíndola, e a 
representante da Secretaria Municipal de Saúde, Renata 
Mascarenhas.

A defensora pública Daniele Bellettato Nesrala, em 
atuação na Defensoria Especializada de Infância e Juven-
tude – Cível (Deinj-Cível), será a mediadora do debate.

O evento é aberto ao público. Inscrições pelo site da 
Esdep (escolasuperior.mg.def.br).

Esdep fará debate sobre ‘Entrega voluntária para adoção: 
um direito da mulher e da criança’

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) vai 
promover, por meio de sua Escola Superior (Esdep), de-
bate sobre o tema “Entrega voluntária para adoção: um 
direito da mulher e da criança”.




