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Defensoria Pública de Minas Gerais registra 44% de decisões
favoráveis no STJ entre fevereiro a abril
Dado foi levantado em estudo feito do Núcleo de Atuação da DPMG junto aos Tribunais Superiores,
que leva em conta todas as decisões do Superior Tribunal de Justiça
PÁGINA 3

Defensoria de Minas realiza o sonho e o direito ao
casamento de mulher privada de liberdade
História de amor e de superação de dificuldades da vida virou tema de reportagem na TV; veja o vídeo
O começo do recomeço. Assim foi a quarta-feira
(9/6) para Hélio Rodrigues Cardoso de Souza (43) e
Kele de Freitas Santos (37), que foram ao Cartório de
Registro Civil do 4º Subdistrito de Belo Horizonte e assinaram o termo de habilitação para se casarem.
Recomeçar exige coragem, desejo de viver, de
lutar, de reconquistar, de ser feliz. Novamente. Também é preciso esperança e, muitas vezes, uma ajuda,
um pontapé inicial. Os noivos, ex-moradores de rua
com uma trajetória de superações, encontraram essa
ajuda na Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG),
que realizou pela primeira vez o casamento de uma
pessoa privada de liberdade em Belo Horizonte.
PÁGINA 2

DPMG promove reunião de mediação
sobre volta às aulas na rede municipal
de ensino em Belo Horizonte

Foto: Marcelo Sant’Anna

“Não deixamos de sonhar”

Defensoria de Minas e TJMG discutem
a normatização da atuação de defensor
público da Criança e do Adolescente

PÁGINA 4

C O R O N AV Í R U S • C O V I D-19

Expediente e atendimentos
presenciais na DPMG suspensos
temporariamente
Veja aqui os canais de atendimento remoto
e as Resoluções Conjuntas 002 e 006/2021

PÁGINA 5

AINDA NESTA EDIÇÃO
> Ações em destaque | Na mídia
> Publicações
> Mundo oficial

PÁGINAS 2, 3, 4 e 5
PÁGINA 3
PÁGINAS 6 e 7

> Escola Superior

PÁGINA 7

> Inspirando novas atitudes

PÁGINA 8

> Procedimentos e comunicados internos

PÁGINA 9
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AÇÕES EM DESTAQUE
CONTINUAÇÃO DA CAPA

Defensoria de Minas realiza o sonho e o direito ao casamento de mulher privada de liberdade
Hélio Rodrigues Cardoso de Souza e Kele de Freitas
Santos se conheceram em 2003, quando ambos moravam
nas ruas. Kele permaneceu nas ruas por 10 anos e Hélio
por sete. Em 2018, Hélio conseguiu trabalho e os dois
foram morar juntos em um imóvel herdado pelo rapaz.
Kele, que já respondia a um processo judicial, foi condenada há oito anos de prisão e desde junho de 2020 cumpre pena em regime fechado na Apac-BH. Os dois decidiram se casar por não conseguirem mais ficar separados.
Mas Kele ainda era casada no papel, de um relacionamento antigo, e para se casar novamente precisava se
divorciar do primeiro marido. Foi na Apac que ela ficou
sabendo que, por meio da Defensoria Pública, poderia
providenciar o divórcio e depois converter a união estável em casamento civil. Hélio correu atrás da papelada.
Vários setores da Instituição foram envolvidos para
que fosse possível a realização do sonho e do direito de
Kele e Hélio. Além da proteção jurídica e dos aspectos
social e afetivo, a atuação da DPMG garantiu a possibilidade de realizar a união civil com isenção de taxas e
emolumentos, uma vez que o cartório confirmou a hipossuficiência do casal.
Leia a matéria na íntegra



Foto: Marcelo Sant’Anna

Casal entrega os documentos para a habilitação para o casamento
no Cartório de Registro Civil do 4º Subdistrito de Belo Horizonte



NA MÍDIA

Mulher presa tem autorização para sair de APAC
e se casar em BH: ‘Realização de um sonho
Bom Dia Minas, G1 Minas e TV Globo

NA MÍDIA

Quadro do Fantástico mostra mais uma história do Mutirão ‘Direito a Ter Pai’
Mais uma vez, o Mutirão “Direito a Ter Pai”, programa de reconhecimento de paternidade promovido pela
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), foi tema de

reportagem do quadro “Quem é meu Pai?”, do Fantástico, na TV Globo. Desta vez, a edição que foi ao ar no domingo (6/6) contou a história de Yuri, de 18 anos, e seu
pai Joaquim, moradores de Conceição do Mato Dentro,
na Região Central do Minas Gerais.
Embora a certidão de nascimento de Yuri já tivesse o
registro paterno, pai e filho não conviviam nem tinham
vínculos. Para tirar a dúvida que para ele sempre existiu,
Joaquim procurou a Unidade da Defensoria Pública em
Conceição do Mato Dentro. Ambos fizeram o exame de
DNA, que atestou positivo, e agora estão prontos para
um novo começo.
O Mutirão “Direito a Ter Pai” realizou quase 56 mil
atendimentos desde sua primeira edição, em 2011. Neste
período foram feitos gratuitamente mais de 9.200 exames de DNA. Na edição de 2020 foram feitos 2.249 atendimentos e 73% dos testes feitos o resultado foi positivo.
Clique aqui para ver a reportagem.
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensoria Pública de Minas Gerais registra 44% de decisões
favoráveis no STJ entre fevereiro e abril
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) registrou 44% de decisões favoráveis em suas ações no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no período fevereiro
a abril de 2021.
O dado, levantado em estudo feito do Núcleo de
Atuação da DPMG junto aos Tribunais Superiores, leva
em conta todas as decisões do STJ, de natureza cível ou
criminal, monocráticas ou colegiadas, de qualquer um
dos seus órgãos fracionários, em que a Instituição foi intimada, na qualidade de representante do recorrente/
impetrante ou representante da parte recorrida.
Os resultados da pesquisa, que analisou os recursos
e habeas corpus julgados no período, apontam para o
sucesso da atuação institucional e do modelo de litigância estratégica aliados a uma maior interação com as
defensoras e defensores públicos que atuam nas Defensorias Especializadas de Segunda Instância e Tribunais
Superiores e também com os defensores que atuam na
primeira instância.
Conforme o estudo, em análise geral, a Defensoria
mineira foi intimada em 974 decisões, sendo 433 favoráveis. Em relação às decisões no âmbito Cível, das 145

ações em que foi intimada, a DPMG obteve 77 favoráveis, o que representa 53%. Nas matérias Criminais, obteve 356 decisões favoráveis em 829 intimações, representando 43% de êxito.
O estudo traz ainda análises das decisões favoráveis
do trimestre por ministro e por tema, além de análises
detalhadas mensalmente.
Veja a matéria na íntegra e acesse o estudo

 NA MÍDIA
ENTREVISTA

STJ ACOLHE RECURSO DA DPMG

Minas precisa de pelo menos 530 novos defensores
públicos

Furto de frango de R$ 4 em Minas vai parar no STJ,
que encerra ação: ‘Absurdo’, diz ministro

ATUAÇÃO DA DPMG EM BRASÍLIA

STJ tranca ação contra homem que furtou steak de
frango para comer

Portal Hoje Em Dia

Defensoria Pública de Minas Gerais registra 44% de
decisões favoráveis no STJ entre fevereiro a abril

CNJ

G1 Minas

Portal R7

STJ encerra ação sobre furto de frango de R$ 4 em
MG: ‘condição de miséria’

Portal O Tempo

PUBLICAÇÕES
Portal Conjur: artigo de defensora pública de MG sobre prerrogativa de requisição
O portal Consultor Jurídico (Conjur) publicou na terça-feira (8/6) o artigo “Da prerrogativa de requisição do
defensor público como instrumento de acesso”, de autoria da defensora pública Renata Martins de Souza, coordenadora da unidade da Defensoria Pública de Minas

Gerais em João Monlevade.
O texto trata das ações movidas pelo procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, contra o poder de
requisição das Defensorias Públicas.
Clique aqui para ler o artigo.
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AÇÕES EM DESTAQUE

DPMG promove primeira reunião de mediação sobre volta às aulas em BH
A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG)
promoveu, na segunda-feira (7/6), a primeira reunião de
conciliação para tentar uma solução extrajudicial com vista
ao planejamento da volta às aulas na rede municipal de ensino em Belo Horizonte.
Pela Defensoria Pública participaram a chefe de Gabinete, defensora pública Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias;
e as defensoras públicas Daniele Bellettato Nesrala, da Defensoria Especializada de Infância e Juventude/Cível (DEINJ-Cível); e Caroline Loureiro Goulart Teixeira, coordenadora
regional de Famílias e Sucessões da Capital.
Participaram do encontro o subprocurador-geral do
Município, Felipe Mantuano Pereira; a procuradora do
Município, Jéssica Zanco Ladeira; a presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, Zuleica Reis
Ávila; e os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (SindRede), Evangely Albertini, Wanderson Paiva
Rocha, Maria Aparecida Melo, Neide da Silva Resende e
Luciene de Jesus do Nascimento.
O encontro marcou um avanço no diálogo em busca da
solução consensual com a finalidade de dar fim ao impasse
da falta de aulas, principalmente na rede pública. Ao fazer a
reunião de mediação, a intenção da DPMG foi permitir um
debate em torno das decisões da Prefeitura sobre o processo
de retorno às aulas presenciais, especialmente em relação à
educação pública. A Defensoria mineira tem acompanhado
a situação, feito reuniões com as partes e recebido reivindicações de pais de alunos, que solicitam apoio a fim de que a
Prefeitura acelere a volta às aulas presenciais, independentemente de serem particulares ou públicas.
No dia 21 de maio, a DPMG ajuizou a Ação Civil Pública
cobrando do Município a implementação de um sistema
de aulas remotas online e/ou híbridas na rede municipal
de ensino ou, não sendo possível, o retorno das atividades presenciais de forma segura. A ação requer também
a apresentação de um programa de inclusão digital para
alunos e professores.
Novo encontro será realizado na segunda-feira, 14 de junho, quando serão discutidas mais detalhadamente demandas apontadas pelos representantes.
Leia a matéria na íntegra
Defensoras
públicas
Daniele
Bellettato,
Raquel Gomes
e Caroline
Loureiro em
entrevista
coletiva após a
reunião

Fotos: Marcelo Sant’Anna

A reunião aconteceu na Sede I da DPMG, em Belo Horizonte

Pais de alunos cobraram soluções na porta da Defensoria Pública



NA MÍDIA

Defensoria Pública e PBH discutem retorno presencial
de alunos partir de 6 anos

MGTV 1ª edição

Defensoria Pública, Prefeitura de BH e sindicatos
tentam acordo para volta às aulas

MGTV 2ª edição

Defensoria Pública se reúne hoje com entidades em
BH e pede planejamento escolar

Portal O Tempo

Volta às aulas: Reunião entre PBH, Defensoria e
sindicatos termina sem acordo

Portal O Tempo

Reunião entre Defensoria Pública e PBH sobre volta
às aulas termina sem acordo

Portal Hoje Em Dia

Defensoria e Prefeitura terão novo encontro para
definir retorno de aulas

MG Record

Defensoria, PBH e professores fazem reunião de
mediação para planejamento da volta às aulas

Rádio Itatiaia

Defensoria Pública promove reunião de mediação
para planejamento da volta às aulas em BH

Band Minas
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AÇÕES EM DESTAQUE

Atuação da DPMG garante liberdade a assistido que ficou preso indevidamente
L.D.R. havia cumprido a pena há mais de um ano
O juízo de Visconde do Rio Branco acolheu a petição
da Defensoria Pública na comarca, determinando a soltura imediata de L.D.R., com o recolhimento dos respectivos mandados de prisão. A decisão foi proferida no dia
1º de junho.
O assistido encontrava-se preso indevidamente há
mais de um ano, além de ter contra si dois mandados de
prisão referente ao mesmo processo de execução, também indevidamente.

L.D.R. foi admitido na unidade prisional de Visconde
do Rio Branco no dia 21 de abril de 2021, transferido do
Ceresp de Juiz de Fora.
Para o levantamento das informações, a defensora
pública Sâmara Soares Damato contou com o apoio do
coordenador regional da Defensoria Pública de São Paulo em Presidente Prudente, defensor público Gustavo
Picchi.
Leia a matéria na íntegra

Defensoria Pública do Estado em Visconde do Rio Branco promove
convênio entre a Apac local e a Unifagoc
A Defensoria Pública em Visconde do Rio Branco
foi intermediária nas negociações para a celebração de
convênio entre o Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (Unifagoc) e a Associação de Proteção ao
Condenado (Apac) da comarca. Pelo convênio, firmado
no final de maio, Unifagoc prestará assistência educacional, social e à saúde dos reeducandos da Apac.
De acordo com a defensora Sâmara Soares Damato, em atuação na comarca, o objetivo da parceria é

a atuação dos estudantes dos cursos oferecidos pela
universidade na garantia da dignidade dos reeducandos no cumprimento da pena e o respeito aos direitos trazidos na Lei de Execuções Penais. A iniciativa
possibilitará a prestação de assistência aos egressos
da Apac na orientação e no apoio para reintegrá-los à
vida em liberdade, além de assistência psicológica aos
dependentes químicos e a seus familiares.
Leia a matéria na íntegra

Defensoria de Minas e TJMG discutem a normatização da atuação de defensor
público da Criança e do Adolescente
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, se reuniu na terça-feira (8/6) com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
desembargador Gilson Soares Lemes, para tratar da normatização da atuação de defensores públicos no acompanhamento de crianças e adolescentes no sistema jurídico brasileiro.
Foto: Cecília Pederzoli/TJMG

O acompanhamento individualizado pela figura do
defensor da criança e do adolescente, com atuação nas
Varas Cíveis da Infância e da Juventude e de Família, é
previsto há mais de 31 anos no ordenamento jurídico
vigente e não foi colocado em prática no País. Nesse cenário, a iniciativa, quando implantada em Minas Gerais,
será pioneira na América Latina.
Participaram também do encontro, pela Defensoria
de Minas, o corregedor-geral Galeno Gomes Siqueira;
a chefe de Gabinete Raquel Gomes de Sousa da Costa
Dias; as defensoras públicas Thaísa Amaral Braga Falleiros, Ana Paula Coutinho Canela e Souza e Daniele Ballettato Nesrala; e os defensores públicos Alexandre Henrique Oliveira Barbosa e Heitor Teixeira Lanzillotta Baldez.
Pelo TJMG também estiveram presentes na reunião
os desembargadores Ramom Tácio de Oliveira e Carlos
Roberto de Faria; e o juiz auxiliar da Presidência, Rui de
Almeida Magalhães.
Leia a matéria na íntegra
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MUNDO OFICIAL
Defensor-geral participa de homenagem do MPMG ao presidente do Senado
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, representou a Instituição na solenidade
de homenagem realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco.
A cerimônia aconteceu na segunda-feira (7/6), com a
participação de diversas autoridades, entre elas o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o vice-governador
Paulo Brant; o presidente da Assembleia Legislativa de Mi-

nas Gerais, Agostinho Patrus; o senador e ex-governador
de Minas Gerais, Antonio Anastasia; o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson
Soares Lemes; e o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), desembargador Alberto Diniz.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministro Humberto Martins; e o procurador- Geral da
República, Augusto Aras, participaram do evento de forma virtual.

Foto: Eric Bezerra/MPMG

Gério Patrocínio
Soares (1ª foto,
à esq.) representou a DPMG
na cerimônia.
Ao lado, o
defensor-geral
de Minas com
o senador Rodrigo Pacheco
e o presidente
da ALMG, deputado Agostinho
Patrus

Defensor público-geral e membros do Gabinete da DPMG fazem visitas
institucionais a bases da Polícia Militar em BH
O defensor público-geral Gério Patrocínio Soares e membros do Gabinete da Defensoria Pública de Minas Gerais realizaram, no dia 8/6, visitas institucionais a bases da Polícia
Militar em Belo Horizonte. Participaram o subdefensor-geral
Nikolas Katopodis; defensores públicos Wilson Hallak, Gustavo Martinho (assessores institucionais), Rafael Lins (assessor
de Planejamento e Infraestrutura) e Luís Ernesto Soares (em
atuação na área de Família da Capital), além do tenente-coronel William Machado e o sargento Alex Sander dos Anjos,
ambos da Assessoria Militar da DPMG.
Pela manhã, a comitiva esteve na sede do Batalhão de
Operações Policiais Especiais (Bope), quando conheceu
as novas instalações e recebeu informações do emprego
operacional da unidade por meio das atuações das equipes táticas. Os defensores públicos visitaram também o salão onde ficam as galerias das equipes, memorial dos que
partiram em combate e peças de relíquias. À tarde, a visita
aconteceu no Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, que
funciona sob as diretrizes do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais (Comave). Em seguida, os defensores
públicos conheceram a estrutura da base e os estandes
com os principais equipamentos utilizados, principalmente
aeronaves, equipamentos de resgate e salvamento.
Leia a matéria na íntegra

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG
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MUNDO OFICIAL

Defensoria Pública de Minas Gerais participa da 51ª reunião do Condege
Durante a sessão, a defensora pública-geral do Tocantins, Estellamaris Postal, foi anunciada como a nova
presidente do colegiado
O subdefensor público-geral de Minas Gerais, Nikolas Stefany Macedo Katopodis, representou a Defensoria Pública do Estado na 51ª sessão ordinária do Colégio
Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (Condege), que
aconteceu na quinta-feira (10/6). A sessão contou com
a participação da presidente da Associação Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), Rivana Ricarte, e defensoras e defensores públicos-gerais de todo país.

Na ocasião, a nova diretoria eleita para próxima gestão do colegiado, para o período 2021/2022, foi apresentada às autoridades. A defensora pública-geral do
Tocantins, Estellamaris Postal, é a nova presidente do
Condege, cargo ocupado anteriormente pela defensora
pública-geral do Distrito Federal, Maria Jose Silva Souza
de Nápolis.
Leia a matéria na íntegra
Subdefensor público-geral de Minas Gerais,
Nikolas Katopodis,
acompanhado pela
pública-geral do
Distrito Federal, Maria
Jose Silva Souza de Nápolis, e pela presidente
eleita do Condege,
defensora pública-geral do Tocantins,
Estellamaris Postal.
À esquerda, Nikolas
Katopodis e a presidente da Anadep, Rivana
Barreto Ricarte

ESCOLA SUPERIOR
Palestra “CNV – Resiliência e Empatia” está disponível no canal da DPMG no YouTube
A palestra online “CNV – Resiliência e Empatia: a
educação em valores como aprimoramento das relações no trabalho”, ministrada na quarta-feira (9/6)
pela defensora pública Francis Coutinho, coordenadora do Projeto Mediação de Conflitos no Ambiente
Escolar (Mesc) “Paz em Ação” da DPMG, está disponível no canal da Defensoria Pública de Minas Gerais no
YouTube (c/defensoriamineira).
Durante o evento, promovido pelo Projeto Mesc
em parceria com a Secretaria de Estado de Educação
(SEE/MG), com apoio da DPMG e da sua Escola Superior (Esdep), Francis Coutinho dividiu o painel com
Kátia Liliane Alves Canguçu, diretora da Superintendência Regional de Ensino (SER) – Metropolitana B,
da SEE/MG, que explicou o conceito de resiliência e
empatia, além de abordar alguns pontos relevantes
sobre o tema.

Francis Coutinho falou sobre a importância da resiliência e da empatia para manter a saúde mental,
principalmente durante a pandemia. Tratou também
da compreensão dessas questões no mercado de trabalho, nos momentos de conflitos e no cuidado das
relações.
Clique aqui para ver a palestra.
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Campanha ‘Autismo – Discriminação é Crime!’ será lançada no dia 15 de
junho com apoio da Defensoria de Minas
Idealizada e produzida pelo artista plástico e cineasta mineiro Ernane Alves, a campanha “Autismo – Discriminação é Crime!” tem como objetivo levar informação
gratuita e acessível à sociedade brasileira sobre os direitos dos autistas e promover a neurodiversidade. O lançamento será no dia 15 de junho, às 15 horas, na sede da
Defensoria Pública de Minas Gerais, em Belo Horizonte.
A iniciativa conta com parceiros como a Defensoria
Pública de Minas Gerais, por meio do o Projeto “Inclusão
Verde Mundo”, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Minas Gerais, a CADDA – Comissão das Associações de Defesa dos Direitos dos Autistas
de Minas Gerais e o Grupo Autismo Legal, de São Paulo.
Por motivos de segurança e respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde, o happening contará com participação presencial de apenas um representante de cada instituição envolvida na causa. A solenidade
será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da DPMG
(c/defensoriamineira) e ficará disponível para o público.

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS
Edição nº 7 da Revista da DPMG: autores têm até
25 de junho para enviar seus trabalhos

SOLIDARIEDADE
DPMG participa da Campanha #CalorHumano:
“Distribua abraços, doe um agasalho”
A 7ª edição da campanha #CalorHumano, com o tema
“Distribua abraços, doe um agasalho”, tem o objetivo de arrecadar roupas, cobertores e acessórios de inverno, em bom
uso, para doar às entidades socioassistenciais que atendem
idosos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social de Belo Horizonte e diversos municípios de Minas Gerais. Vai até o dia 31 de agosto.
Além da Defensoria Pública, diversos parceiros solidários
se juntaram em uma grande mobilização social em prol de todos os mineiros que hoje estão com dificuldades de conseguir
um agasalho. Neste ano serão disponibilizados, em Belo Horizonte, 27 pontos para recebimento da doação.
Saiba mais informações e pontos de coleta aqui
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