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TJMG confirma decisão e acolhe ação da Defensoria Pública do Estado
garantindo vagas em escolas para crianças e adolescentes em Barbacena
A ACP inicial foi ajuizada pela Defensoria Pública de Minas na comarca em 2012, com decisão favorável
proferida em novembro de 2020

PÁGINA 4

DPMG obtém nova liminar
suspendendo a cobrança de
tarifas ilegais da BHTrans

Defensoria de Minas recebe
governador Romeu Zema
Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Tribunal de Justiça já havia inclusive negado pedido
da Prefeitura para reverter a decisão judicial
A Defensoria Pública de Minas Gerais obteve liminar em Ação Civil Pública (nº 0024.19.500747-2)
proposta em face da BHTrans, do Município de Belo
Horizonte e do Consórcio 2S BH, determinando
novamente a suspensão de tarifa ilegal a título de
“serviço bancário”, que é cobrada juntamente com
o preço público pela remuneração da estadia nos
pátios e da remoção dos veículos.
No dia 3 de maio de 2019 a Defensoria Pública
já havia obtido liminar para a suspensão da referida tarifa, cujo valor era de R$ 5,20 (cinco reais e
vinte centavos), ao fundamento de que os custos
referentes a tais serviços já são englobados pelas
tarifas de remoção e estadia dos veículos.
Já no dia 20 de maio de 2019, a Prefeitura de
Belo Horizonte revogou o Decreto nº 16.273/16,
que havia instituído a referida tarifa e, no entanto,
editou em seguida o Decreto nº 17.117/19 que,
além de novamente instituir a tarifa, procedeu sua
majoração para R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e
um centavos).
Para acessar a decisão, clique aqui.

Expediente e atendimentos
presenciais e
remotos na DPMG
Veja aqui os canais de atendimento e as
Resoluções Conjuntas 002, 006 e 007/2021

Chefe do Executivo mineiro presidiu, da sede da
DPMG, a reunião do Comitê Covid-19 e se reuniu
com o defensor-geral do Estado

Governador, DPG, subdefensor-geral, chefe de Gabinete e assessores
da Defensoria-Geral percorreram instalações da sede da DPMG e
conversaram com assistidos
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

Defensoria Pública de Minas Gerais recebe governador Romeu Zema
Na manhã da quinta-feira (26/8), o governador de
Minas Gerais, Romeu Zema, esteve na Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), de onde coordenou a reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, para a análise
semanal da situação da pandemia no estado.
O governador foi recebido pelo defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, pelo subdefensor público-geral, Nikolas Stefany Macedo Katopodis,
e pela chefe de Gabinete, defensora pública Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias.
Realizada por videoconferência, a reunião do Comitê Extraordinário Covid-19 contou com a participação de
secretários de Estado; integrantes do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Estado; do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; do Ministério Público; representantes das Forças de Segurança do
Estado; e da Associação Mineira dos Municípios, entre
outros órgãos. Pela DPMG, participaram o defensor-geral e a chefe de Gabinete.
Após a videoconferência, Romeu Zema se reuniu
com o defensor público-geral Gério Soares, o subdefensor público-geral Nikolas Katopodis e a chefe de
Gabinete, Raquel da Costa Dias. Na pauta assuntos
institucionais.

VISITAS INSTITUCIONAIS

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Governador preside a reunião do Comitê Covid-19 do Gabinete da
Defensoria-Geral

Defensor-geral visita presidente do
Tribunal de Contas de Minas Gerais

DPG recebe deputada estadual Laura
Serrano

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

O defensor público-geral Gério Patrocínio Soares fez uma visita de
cortesia ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG),
conselheiro Mauri Torres. Ele estava acompanhado pela chefe de
Gabinete, defensora pública Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias.
Durante a visita foram tratados assuntos institucionais

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares,
recebeu na quarta-feira (25/8) a visita institucional da deputada estadual Laura Serrano. O encontro foi realizado no gabinete da Defensoria-Geral e contou, também, com a presença da chefe de Gabinete
da DPMG, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, e do assessor parlamentar Matheus Cheib Baeta. Na ocasião foram tratados assuntos
institucionais de interesse da Defensoria Pública.
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INSTITUCIONAL

Representantes da DPMG participam de reunião no TRE sobre o
acordo de reparação de danos causados por tragédia de Brumadinho
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, participou na segunda-feira (23/8) de
reunião no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
(TER-MG) sobre a distribuição dos recursos destinados à
reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho, conforme acordo firmado entre
as Instituições de Justiça, Governo do Estado e Vale.
Também estiveram presentes, pela Defensoria Pública de Minas Gerais, a chefe de Gabinete, defensora
pública Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, e a defensora pública Carolina Morishita Mota Ferreira, em atuação no Núcleo Estratégico de Proteção ao Vulneráveis
em Situações de Crise.
No encontro realizado no gabinete do TRE, as instituições presentes entregaram ao presidente do tribunal,
desembargador Marcos Lincoln dos Santos, um documento solicitando o fornecimento de dados de eleitoras
e eleitores de 26 municípios atingidos pelo rompimen-

to da barragem da Vale. O objetivo da rogativa é auxiliar no cadastro das pessoas que têm legitimidade para
participar da consulta pública que definirá quais áreas
temáticas serão priorizadas com as verbas destinadas à
execução de projetos de reparação.
Leia a matéria na íntegra

Encontro discute continuidade dos serviços da Defensoria em Itamogi
O defensor público Thiago Alves Figueiredo, em atuação na comarca de Passos, se reuniu na segunda-feira
(23/8) com o prefeito de Itamogi, Ronaldo Dias. No encontro foi tratada a continuidade das atividades da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) no município
após a aposentadoria da defensora pública titular, Isabel
Cristina Rossi. Thiago Figueiredo, que exerce a função de
coordenador da Defensoria de Minas em Passos, foi designado para cooperar em Itamogi, com o propósito de
garantir a continuidade dos serviços.

MUNDO OFICIAL

Defensoria participa de solenidade em homenagem a magistrados aposentados
O assessor Institucional da Defensoria Pública-Geral de
Minas Gerais, defensor público Wilson Hallak Rocha, representou o defensor-geral Gério Patrocínio Soares na solenidade em homenagem aos magistrados aposentados entre junho de 2018 e agosto de 2021. A sessão especial do Tribunal
Pleno, conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, aconteceu na segunda-feira (23/8), no auditório do Órgão Especial.
Ao todo, foram homenageados 12 desembargadores e 39
juízes. Três homenagens foram feitas in memorian.
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AÇÕES EM DESTAQUE

TJMG confirma decisão e acolhe ação da DPMG garantindo vagas
em escolas para crianças e adolescentes em Barbacena
A ACP inicial foi ajuizada pela Defensoria Pública de Minas na comarca em 2012, com decisão favorável
proferida em novembro de 2020
A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais (TJMG) confirmou a decisão da 3ª Vara Criminal e Infância e Juventude de Barbacena, condenando
o município a disponibilizar vagas em creches e escolas
para todas as crianças e adolescentes. A Ação Civil Pública
originária foi impetrada pela Defensoria Pública de Minas
Gerais em 2012, com decisão favorável da Vara da Infância e Juventude de Barbacena em novembro de 2020.
No acórdão, publicado em 23/8, o TJMG deu provimento parcial, determinando o prazo de 15 dias para o
cumprimento da obrigação, a partir do retorno às atividades presenciais das creches e escolas municipais,
paralisadas em razão da pandemia da Covid-19. O valor

da multa fixada pelo juízo em primeiro grau também foi
reduzido, ficando em R$ 500 por vaga, limitado ao total
de R$ 500 mil. Além disso, TJMG assinalou que a determinação ao ente público municipal para disponibilizar
vagas às crianças e adolescentes que aguardam matrícula encontra-se prevista em lei e não ofende o princípio
da separação dos poderes.
Na Ação Civil Pública ajuizada em 2012, a Defensoria Pública em Barbacena havia requerido a condenação
do Município na obrigação de disponibilizar vagas para
crianças e adolescentes que se encontram sem acesso à
rede pública de ensino.
Leia a materia na íntegra

 NA MÍDIA
ACP RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Ação civil quer garantir retorno às aulas presenciais
em 463 municípios mineiros

Portal Agência Minas, 23/08/2021

Defensoria Pública entra com ação para pedir
retorno às aulas presenciais em 463 cidades de MG

Portal G1 Minas, 23/8/2021

Defensoria pede na justiça retomada completa das
aulas no estado

MGTV 2ª edição, 23/8/2021

Defensoria ajuíza ação para retorno às aulas
presenciais em 463 municípios mineiros

Portal CNJ, 23/8/2021

Ação civil quer garantir retorno às aulas presenciais
em 463 municípios mineiros

Portal Educação, 23/8/2021

Defensoria Pública quer retorno às aulas presenciais
em 463 municípios de Minas

Jornal Voz Ativa, 23/8/2021

Ação civil quer garantir retorno às aulas presenciais
em 463 municípios mineiros

Diário do Aço, 23/8/2021

Ação civil quer garantir retorno às aulas presenciais
em 463 municípios mineiros

Portal Diário do Rio Doce, 23/8/2021

Defensoria Pública entra com ação pedindo retomada das aulas presenciais em 463 cidades de Minas

Portal Hoje Em Dia, 23/8/2021

Defensoria Pública ajuíza ação para garantir o retorno às aulas presenciais em 463 municípios de Minas

Portal Barbacena Mais, 23/8/2021

Defensoria Pública entra com ação para volta
imediata das aulas em 463 municípios

MGTV 1ª Edição, 24/8/2021

DPMG ajuíza ação para garantir o retorno às aulas
presenciais em 463 municípios de Minas

TV Caeté 24/8/2021

Defensoria Pública pede volta às aulas presenciais
em 463 municípios

MG Inter TV 2ª Edição – Grande Minas, 24/8/2021

Defensoria Pública ajuíza ação para pedir retorno
das aulas em 463 cidades de MG

Jornal O Tempo, 24/8/2021

ACP VAGAS EM BARBACENA/MG
Justiça determina que Prefeitura disponibilize vagas
em creches e escolas municipais de Barbacena

G1 Zona da Mata, 25/8/2021
continua >>
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AÇÕES EM DESTAQUE

Agravo interposto pela DPMG impede despejo sumário de assistida
A 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acolheu agravo de instrumento (nº
1.0000.21.166321-6/001) interposto pela Defensoria
Pública de Minas Gerais (DPMG) em Passa Quatro, suspendendo a ação de despejo por falta de pagamento,
da assistida M.S.S.S. Nas razões do agravo, o defensor
público Antonio Carlos Brugni Velloso, argumentou que,
em primeira instância, o juízo não havia reconhecido a
vulnerabilidade da assistida, agravada pela pandemia de
Covid-19, deferindo o despejo liminar em 15 dias. “O dé-

bito da agravante somente surgiu quando já estava em
curso a grave pandemia da Covid-19", ressaltou Antonio
Carlos Velloso.
Em sua decisão, o relator, desembargador Ferrara
Marcolino, acatou a argumentação recursal, ressaltando
que a decisão agravada se encontra em desconformidade com o decidido pelo STF, que determinou a suspensão do despejo sumário pelo prazo de seis meses em
locação residenciais, tratando-se de pessoa vulnerável.
Clique aqui para ler a decisão.

Defensoria realiza reunião para debater os direitos de refugiados em BH
A Defensoria Especializada dos Direitos das Crianças e
dos Adolescentes-Cível (DEDICA-Cível), em parceria com a
Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos
e Socioambientais (DPDH), da DPMG, realizaram encontro
para discutir os direitos de grupos de migrantes e refugiados. A reunião ocorreu na sexta-feira (20/8) e foi a primeira de uma série de encontros previstos.
O objetivo da reunião foi trazer informações sobre
questões que envolvem migrantes que se encontram
atualmente em Belo Horizonte com suas famílias, entre
eles crianças e adolescentes, em especial os grupos indígenas venezuelanos, da etnia Warao.

Participaram representantes da Defensoria Pública da
União, Ministério Público Federal, Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social (Sedese), Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Organização
Internacional para Migrações, Secretarias Municipais de
Saúde, de Educação e de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Diretoria de Políticas para Crianças e
Adolescentes da Prefeitura de BH, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Conselhos Tutelares das Regionais
Pampulha e Venda Nova, Centro de Saúde Santa Amélia e
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados.
Leia a matéria na íntegra

 NA MÍDIA
ACP VAGAS EM BARBACENA/MG

GESTAÇÃO SEGURA

Município de Barbacena será obrigado a garantir
vagas em creches e escolas para crianças de
Barbacena, decide TJMG

Covid-19: Defensoria Pública de Minas Gerais lança
Campanha Gestação Segura

Portal Barbacena Mais, 25/8/2021

Ação da Defensoria Pública de Minas garante vagas
em escolas para crianças e adolescentes em Barbacena
Barbacena Online, 25/8/2021

OCUPAÇÃO EM BH

Ocupantes de imóvel da Localiza são remanejados
para abrigo, por determinação de juiz

Brasil de Fato, 24/8/2021

Defensora pública comenta ordem de despejo durante pandemia em ocupação de BH
Jornal Band Minas, 24/8/2021

Inter TV Notícia – Grande Minas, 24/8/2021

Baixa cobertura de vacina para Covid-19 entre
grávidas preocupa especialistas

Jornal O Tempo, 26/8/21

TARIFAS ILEGAIS EM BH
Tarifa cobrada pela BHTrans é suspensa em liminar
obtida pela Defensoria Pública
Jornal O Tempo, 25/8/21
Defensoria Pública obtém liminar que suspende a
cobrança de tarifas ilegais da BHTRANS

Rádio Itatiaia, 25/08/2021

Liminar suspende cobrança de tarifa da BHTrans
por estadia de veículos retidos no pátio da empresa

Jornal Hoje Em Dia, 25/8/2021
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AÇÕES EM DESTAQUE

Defensora pública apresenta projeto de rede de proteção à violência doméstica e
abuso sexual em Ituiutaba
A defensora pública Mônica Alves da Costa, em atuação na Defensoria Pública em Ituiutaba, apresentou na
segunda-feira (23/8) o Projeto “Família sem Violência –
Rede de Proteção de Ituiutaba”, que está sendo desenvolvido pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) em
parceria com outras instituições. A exposição aconteceu
durante o lançamento da Operação Maria da Penha, da
Polícia Militar de Minas Gerais, que teve início na Praça
Conego Ângelo Tardio Bruno e foi finalizado na Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ambos em Ituiutaba
O Família sem Violência é uma ação conjunta da
DPMG com as instituições que compõem a rede proteção à mulher em situação de violência doméstica, como
a Delegacia da Mulher, Secretaria de Desenvolvimento
Social, Creas, Conselho Tutelar, Serviço Social da UFU-Campus Pontal, ONG Coração Acolhedor, Polícia Militar
de Minas Gerais e o Ministério Público.
A iniciativa de Ituiutaba tem como objetivo forma-

lizar, dar efetividade e conhecimento geral da rede de
proteção e amparo à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, além de criança e adolescente vítimas de abuso. Para isso, reuniões são realizadas com
as instituições da rede, de forma que cada uma possa
conhecer o trabalho desenvolvido pela outra, e assim,
agilizar o atendimento e realizar com eficiência os encaminhamentos que se fizerem necessários, evitando-se
que a mulher seja revitimizada.

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensoras públicas mineiras participam de webinário '15 anos da Lei Maria da Penha'
Evento em comemoração aos 15 anos da lei teve como temática “Diálogo sobre Avanços e Desafios
sob a Perspectiva da Defensoria Pública”

Na sexta-feira (27/8) foi realizado o webinário “15
anos da Lei Maria da Penha”, promovido pela Comissão
de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher, com apoio
do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos-Gerais (Condege). O evento teve como tema
“Diálogo sobre Avanços e Desafios sob a Perspectiva
da Defensoria Pública”.
O encontro contou com quatro painéis que abordaram diversas temáticas, mediadas e debatidas por
defensoras públicas de vários estados, dentre elas, as
defensoras públicas de Minas Gerais Samantha Vilarinho, assessora Institucional da Defensoria-Geral e
coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, e Maria Cecília Oliveira, coordenadora da Defensoria Pública Especializada na Defesa
dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência
(Nudem-BH).
O evento foi transmitido e salvo no canal do YouTube da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (c/
DefensoriaRO).

Assista aqui
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

“DialogAção” debate situação de rua
A defensora pública Junia Roman Carvalho, em atuação na Defensoria Especializada em Direitos Humanos,
Coletivos e Socioambientais, foi uma das participantes da
edição do “DialogAção” que aconteceu no dia 26/8, com o
tema "Situação de Rua". Participaram também do debate a
defensora pública Fabiana Miranda, da Bahia, e o ouvidor
Djan Moreira, da Defensoria do Piauí. O debate foi transmitido nos perfis do Instagram da @defensoriamineira, @

defensoriapiaui e @defensoriabahia.
Os eventos online são mensais em âmbito nacional e
têm como objetivo estabelecer um diálogo sobre diversos
assuntos, de forma integrada entre as Defensorias Públicas
de todo o país. O projeto, promovido pela Comissão de Escolas e Centro de Estudos Jurídicos do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais (Condege), com o apoio do Conselho Nacional de Ouvidoria de Defensores Públicos (CNODP).

ESCOLA SUPERIOR

Palestra ‘Os 10 Principais Mitos da Amamentação’ está disponível no Youtube
Está disponível no canal da Defensoria Pública de Minas
Gerais no YouTube (c/defensoriamineira) a palestra virtual
“Os 10 Principais Mitos da Amamentação”, realizada na quinta-feira (26/8). A assistente social Pollyanna Rocha Fernandes, consultora em Aleitamento Materno e idealizadora da
Vínculo Consultoria em Amamentação, foi a palestrante do
evento, e a defensora pública Flávia Marcelle, coordenadora
do projeto “Gestação Legal” da DPMG, a mediadora.
Evento foi aberto ao público em geral, com foco em gestantes e lactantes.
Clique aqui para assistir a palestra.

Evento encerrou na Defensoria mineira o “Agosto Dourado”,
mês dedicado ao incentivo à amamentação.

2º encontro de 'Sistema Prisional e Grupo de Hipervulneráveis' debate pautas LGBTQIA+
A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio da sua
Escola Superior (Esdep), promove no dia 3/9 (sexta-feira),
às 15 horas, o segundo encontro do minicurso “Sistema Prisional e Grupo de Hipervulneráveis”. O evento terá como
palestrante o defensor público de Minas Gerais, Paulo César Azevedo de Almeida, e debaterá as pautas LGBTQIA+. O
curso é aberto ao público geral e transmitido via Microsoft
Teams.
O minicurso “Sistema Prisional e Grupo de Hipervulneráveis” foi dividido em oito encontros temáticos, todas nas
sextas-feiras, às 15 horas. A abertura foi no dia 20/8 e o encerramento será em 8/10. O curso debate temas diversos,
como racismo, povos indígenas, estrangeiros, entre outros.
Não é necessário fazer inscrições.
Saiba mais

“Medida de segurança” – Aconteceu na sexta-feira (27/08)
o primeiro encontro virtual do minicurso com a defensora
pública Alessa Pagan Veiga (foto), em atuação em Uberlândia. O tema abordado foi “Medida de segurança” voltado
às pessoas do grupo de hipervulneráveis.
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