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STJ acolhe pedido da Defensoria de Minas e confirma responsabilidade 
do município de BH no incêndio do Canecão Mineiro
A decisão unânime foi resposta ao agravo interno interposto pela DPMG contra decisão anterior que 
havia determinado ao TJMG que julgasse novamente o processo

DPMG participa do ‘Rua de Direitos’ e 
leva atendimento à Zona Leste de BH

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) lançou 
na terça-feira (12/4) a sétima edição da sua Revista no for-
mato online. O volume apresenta 11 artigos jurídicos sele-
cionados pelo sistema de double-blind peer review (siste-
ma “duplo cego”), mediante participação de pareceristas 
membros da DPMG e de outras instituições.

O foco temático dos textos é marcado pela análise crí-
tica de questões de repercussão no meio social, político, 
econômico e jurídico e pela exposição de diferentes pon-
tos de vista sobre temas que contribuem para atenuar a 
vulnerabilidade de grupos sociais. A Revista está dispo-
nível para download.

Clique aqui para ver publicação

Disponível a 7ª edição da Revista da Defensoria Pública 
do Estado de Minas Gerais
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Defensoria de Minas presta informações, orientações jurídicas e 
encaminhamentos, principalmente para pessoas em situação de rua
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A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
acolheu, por unanimidade, agravo da Defensoria Pública 
de Minas Gerais (DPMG) e confirmou a responsabilidade 
civil do município de Belo Horizonte no incêndio ocorri-
do na casa noturna Canecão Mineiro, em 2001.

Embora tenha agora ao final obtido um resultado 
favorável, a Defensoria mineira teve antes que aviar di-
versos recursos. Inicialmente, em 2018, o relator havia 
negado provimento ao recurso do Munícipio contra ação 
ajuizada pela DPMG. O Município entrou com um agravo 
interno e o relator, reconsiderando a decisão anterior, 
deu provimento ao recurso especial para anular o acor-
dão dos embargos de declaração no Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG), determinando o retorno dos 
autos ao Tribunal para realização de novo julgamento.  
Foi dessa nova decisão que a DPMG interpôs o Agravo 
Interno e, em decisão unânime, o STJ acolheu os argu-
mentos recursais do agravo interno interposto pela De-
fensoria contra a decisão anterior.

Tragédia – O incêndio ocorreu na madrugada do dia 24 
de novembro de 2001 durante uma apresentação mu-
sical. Devido ao uso de artefato pirotécnico por um dos 
integrantes da banda, faíscas atingiram as placas de iso-
por que forravam o teto e provocaram o fogo. Em decor-

AÇÕES EM DESTAQUE

STJ acolhe pedido da Defensoria Pública do Estado e confirma 
responsabilidade do município de BH no incêndio do Canecão Mineiro

rência, sete pessoas morreram e cerca de 360 pessoas 
tiveram danos físicos e morais.

Na sequência do incêndio, diante da dimensão da 
tragédia, a Defensoria Pública de Minas Gerais consti-
tuiu um grupo de trabalho (GT) para estudar o assun-
to e providenciar o acolhimento jurídico das vítimas. 
As defensoras e defensores públicos do GT levantaram 
provas, promoveram diligências e as primeiras ações 
oriundas da DPMG, associando em litisconsórcio facul-
tativo conjunto de pessoas cujos danos sofridos tinham 
similitude fática.

A Defensoria Pública mineira ajuizou diversas ações 
em defesa dos atingidos pelo incêndio, nas esferas cível 
e criminal. O caso em questão é uma delas.

Leia a matéria na íntegra

A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Minas Gerais reconheceu a ampla autonomia 
administrativa da Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais no julgamento de apelação cível prove-
niente da comarca de Rio Novo.

Na origem, o Juízo da comarca de Rio Novo, aca-
tando pedido formulado pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, determinou a atuação da De-
fensoria Pública em dita localidade, sob pena de paga-
mento de multa diária.

A Defensoria Pública, na pessoa do defensor públi-
co-geral, interpôs recurso de apelação, tendo obtido a 

 DEU NA MÍDIA

Provimento dado ao agravo da Defensoria de 
Minas pelo STF decorrente do caso Canecão 
Mineiro é notícia em diversos veículos 

Acesse aqui esse e outros destaques

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reconhece a  
autonomia da Defensoria Pública

reforma da sentença, com o consequente julgamento 
de improcedência do pedido formulado pelo Ministé-
rio Público.

Os assessores jurídicos institucionais Cláudio Mi-
randa Pagano e Francisco Calcagno ressaltaram a im-
portância de referido julgamento para a consolidação 
do entendimento, no âmbito do Judiciário mineiro, da 
autonomia (administrativa, financeira e funcional) da 
Defensoria Pública, bem como do respeito ao princí-
pio da separação dos poderes.

Leia o acórdão, publicado em 8/4/2022.

https://defensoria.mg.def.br/stj-acolhe-pedido-da-defensoria-de-minas-e-confirma-responsabilidade-do-municipio-de-bh-no-incendio-do-canecao-mineiro/
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/04/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-RIo-Novo-de-Minas-4.pdf
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) realizou 
na segunda-feira (11/4) uma reunião com representan-
tes de movimentos sociais e órgãos públicos para de-
bater sobre vacinação infantil e educação. No encontro 
estavam presentes os defensores públicos Paulo César 
Azevedo e Wellerson Corrêa, além das defensoras públi-
cas Francis Coutinho e Giza Gaudereto. Eles reforçaram 
a abertura da DPMG para acolher as demandas sobre a 
vacinação e elaborar construções conjuntas.

Ainda foi reforçado o encontro realizado entre a Ins-
tituição e órgãos de saúde e educação do Município de 
Belo Horizonte para discutirem tópicos como a impor-
tância do debate de políticas públicas de educação e 
conscientização sobre a vacinação.

Participaram também a representante do movimen-
to Mães Pró-Vacina, Tatiana Oyagawa; a integrante do 
Fórum Mineiro de Educação Infantil, Ângela Barreto; a 
médica e servidora da Prefeitura de Belo Horizonte e de 
Betim, Stela de Araújo; a deputada estadual e presiden-
te da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Beatriz 

AÇÕES EM DESTAQUE

Cerqueira; e a assessora da parlamentar Daniela Ramos.
Foram destacados por elas queixas e sugestões sobre 

a busca ativa por estudantes, tendo em vista a perda de 
alunos provocada pela pandemia; a inexistência de pes-
soal suficiente para vacinação, com o intuito de englobar 
todas as unidades educacionais; a construção de proje-
tos eficazes no combate às fake news e desinformação 
sobre a temática, entre outros tópicos.

Encontro aconteceu na sede da Defensoria de Minas, em BH 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e a Uni-
versidade Federal de Uberlândia (UFU) estão desenvol-
vendo o Projeto “O processo de cidadania no contexto 
do poder familiar” na comarca de Ituiutaba. 

A iniciativa pretende traçar o perfil demográfico das 
mães e pais que são réus nos processos de destituição do 
poder familiar que tramitam na comarca. O projeto tam-

DPMG debate vacinação infantil e educação em reunião com representantes 
de movimentos sociais e órgãos públicos

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Projeto da Defensoria de Minas e da Universidade Federal de Uberlândia  
mapeia informações para subsidiar políticas públicas em Ituiutaba

bém tem o objetivo de apresentar ao Município de Ituiu-
taba o perfil demográfico apurado pelo estudo, visando 
ao direcionamento de políticas públicas da cidade.

“A pesquisa no universo dos atendidos oferece infor-
mações que podem indicar tendências e subsidiar pro-
postas que possam ser implementadas no âmbito da 
rede de proteção, favorecendo as garantias de direitos 
de forma justa e cidadã”, explica a defensora pública Mô-
nica Alves da Costa, em atuação na área dos direitos da 
Criança e do Adolescente Cível, Família, Saúde e Curado-
ria Especial da DPMG em Ituiutaba.

Mônica Alves e o professor do Curso de Serviço Social 
da UFU, Flander de Almeida Calixto, são os responsáveis 
pela supervisão da execução do projeto.

Intitulado “Perfil de famílias atendidas na Defensoria 
Pública", o questionário elaborado pela DPMG e UFU foi 
dividido em três blocos: perfil demográfico mãe/pai/res-
ponsável; configuração de perfil familiar da casa da mãe/
responsável; e risco social.

Leia na íntegra
Defensora pública, professor, aluna da UFU e estagiária da Defen-
soria Pública durante reunião realizada em 8 de abril para análise 
prévia dos dados coletados até o momento

https://defensoria.mg.def.br/projeto-da-defensoria-publica-e-da-universidade-federal-de-uberlandia-mapeia-informacoes-para-subsidiar-politicas-publicas-em-ituiutaba/
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AÇÕES EM DESTAQUE

As defensoras públicas Ariane de Figueiredo Murta e 
Gláucia Souza Freitas, ambas em atuação na Defensoria 
de Execução Penal na Capital, realizaram na terça-feira 
(19/4) mais uma visita à Penitenciária Feminina Estevão 
Pinto (PIEP). As inspeções feitas pela Defensoria Pública 
de Minas Gerais (DPMG) acontecem mensalmente des-
de o início do ano.

Na ocasião, durante a reunião com a diretoria da peni-
tenciária, foram tratados assuntos, entre eles, a reativa-
ção da cozinha da unidade prisional e o estabelecimento 
de novas parcerias com oficinas profissionalizantes para 
as detentas. 

Além disso, foi prestado atendimento a aproximada-
mente 90 mulheres que estão em regime semiaberto, 
além de inspeções e visitas às oficinas de produção.

Parceria entre Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG), Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal 
Regional Eleitoral, Ministério Público de Minas Gerais, 
Prefeitura de Belo Horizonte, cartórios, instituições de 
ensino, entre outras instituições, o projeto “Rua de Di-
reitos” teve nova edição na terça-feira (19/4), no bair-
ro Floresta, em Belo Horizonte. A ação foi realizada no 
Centro de Referência Especializada para População em 
Situação de Rua (Centro POP Leste).

O objetivo da iniciativa é oferecer diferentes tipos de 
serviços e atendimentos de forma mais próxima à po-
pulação, em mutirões itinerantes. Entre eles emissão de 
documentos, segunda via de certidão de casamento ou 
nascimento, tirar, regularizar ou transferir título de elei-
tor, atendimentos socioassistenciais e previdenciários às 
pessoas em situação de rua e outros.

A defensora pública Júnia Roman Carvalho, em atua-
ção na Defensoria Especializada em Direitos Humanos, 
Coletivos e Socioambientais (DPDH) e que participou da 
ação, ressalta a importância de atendimentos realizados 
fora do prédio da Defensoria, nos espaços frequentados 
pela população em situação de rua. “Possibilita atender 
uma quantidade maior de pessoas que não acessam o 
espaço da Defensoria Pública por se sentirem intimida-
das ou estarem em um momento desorganizado da vida 
e, por isso, não conseguirem procurar os espaços de 
atendimento”, conta a defensora pública.

As defenso-
ras públicas 
Gláucia Souza 
Freitas e 
Ariane Murta  
junto à  
diretora da 
PIEP (ao 
centro)  
durante a 
visita

Defensoria Pública de Minas Gerais participa do ‘Rua de Direitos’ 
e leva atendimento à Zona Leste de BH

Participaram também do “Rua de Direitos”, pela 
DPMG, o defensor público Vladimir de Souza Rodrigues 
e a servidora Eulina Cristina da Silva, ambos em atuação 
na DPDH. Foram feitos atendimentos nas áreas de Famí-
lias e Sucessões, Direitos Humanos, Criminal e Cível.

Segundo Júnia Roman Carvalho, os atendimentos rea-
lizados dessa forma quase sempre chegam no momento 
certo, que reforça a importância de mutirões itinerantes 
como esse.

Leia a matéria na íntegra

A Defensoria de Minas prestou informações, orientações jurídicas e 
encaminhamentos, principalmente para pessoas em situação de rua

Defensoras públicas fazem inspeção e atendimento na penitenciária feminina de BH

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-participa-do-rua-de-direitos-e-leva-atendimento-a-moradores-da-zona-leste-de-bh/
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O evento “Encontros com a Procuradoria da Mulher 
da Assembleia de Minas Gerais“, que acontece nos me-
ses de abril e maio, é uma ação que busca promover a 
efetividade das políticas públicas e dos programas vol-
tados para a equidade de gênero, promoção de direitos 
e o enfrentamento da violência contra a mulher.

Na programação, estão previstos seis encontros, 
sempre às terças-feiras, com transmissão ao vivo pela 
TV Assembleia. A abertura aconteceu no dia 12 de 
abril com a exposição de temas sobre o funcionamen-
to do sistema de justiça brasileiro e o empoderamento 

O Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugia-
do e Apátrida, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 
Erradicação do Trabalho Escravo de Minas Gerais (Co-
mitrate), no qual a Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) possui assento, está na segunda etapa de con-
sulta pública do 1º Plano Estadual de Políticas Públicas 

“As diversidades passam por aqui para que a igual-
dade seja sempre um direito”. Este pensamento fecha 
o mais novo vídeo educativo lançado pela Defensoria 
Pública de Minas Gerais (DPMG). O tema desta edição 
é diversidade.

Com visual lúdico e linguagem simples, o vídeo bus-
ca sensibilizar sobre as potencialidades que uma convi-
vência tolerante e harmônica, com respeito à diversida-
de, pode trazer para cada um de nós e para o conjunto 
da sociedade.

O vídeo faz parte de uma iniciativa da defensora pú-
blica Darcilene da Consolação Neves Pereira, em atua-
ção na área de Família e dos Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes – Cível, da Defensoria Pública de Minas 
Gerais em Barbacena.

AÇÕES EM DESTAQUE

Aberta consulta pública do I Plano Estadual de Políticas para Refugiados, 
Migrantes e Apátridas de Minas Gerais

para Refugiados, Migrantes, Apátridas e Retornados de 
Minas Gerais.

A consulta pública vai até às 23h55 do dia 26/4/2022 
e é realizada via portal de consultas públicas do Governo 
do Estado.

Acesse aqui o portal

EDUCAÇÃO EM DIREITOS
Diversidade é o tema do novo vídeo educativo da Defensoria de Minas

Assista aqui

feminino. O segundo, realizado no dia 19/4, abordou 
crimes de pedofilia e violência de gênero. Os encon-
tros estão disponíveis na seção de vídeos no canal da 
Assembleia de Minas Gerais no YouTube. O próximo 
encontro será no dia 26 de abril. No dia 3 de maio, a 
defensora pública-auxiliar da Defensoria Pública-Ge-
ral na Coordenação Estadual de Promoção e Defesa 
dos Direitos das Mulheres, Samantha Vilarinho Mello 
Alves, participa da agenda com o tema "Violência do-
méstica e familiar contra as mulheres". 

Para mais informações, acesse aqui. 

ESDEP-MG INFORMA
Encontros com a Procuradoria da Mulher da Assembleia de Minas Gerais

http://www.consultapublica.mg.gov.br/DetalhesConsultaPublica.aspx?cod=59
https://www.youtube.com/watch?v=TCMFRHnGN5g
https://www.almg.gov.br/a_assembleia/procuradoria_mulher/encontros/index.html
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“Aqui entra o homem, e o delito fica lá fora”. Essa foi 
a premissa que norteou o lançamento da pedra funda-
mental da Associação de Proteção e Assistência aos Con-
denados (Apac) em Janaúba, no norte de Minas Gerais. A 
cerimônia simbólica que marcou o início das obras para 
a construção da unidade aconteceu no dia 5 de abril, no 
Salão do Júri do Fórum local. O defensor público Gustavo 
Dayrell, que atua em Janaúba, representou a Defensoria 
Pública de Minas Gerais (DPMG) no evento. 

Leia na íntegra

INSTITUCIONAL
Defensor-geral recebe visita institucional de prefeitos, secretário e vereador

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Pa-
trocínio Soares, recebeu na segunda-feira (11/4) visitas 
institucionais da prefeita de Nepomuceno, Luisa Me-
nezes; do prefeito de Timóteo, Douglas Willkys Alves 
Oliveira; do secretário Municipal de Fazenda, Anderson 

DPG e defensor público-auxiliar recebem representantes do Municí-
pio de Timóteo

Lopes; e do vereador Brinell Tozatti. Os encontros con-
taram também com a presença do defensor público-
-auxiliar da Defensoria-Geral, Wilson Hallak Rocha. Nas 
ocasiões foram tratados assuntos de interesse institu-
cional da DPMG. 

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Wilson Hallak Rocha e a prefeita de Nepomuceno, Luisa Menezes

Defensores públicos auxiliares da Defensoria-Geral visitam a unidade Barbacena
Os defensores públicos-auxiliares da Defensoria-Geral, 

Wilson Hallak Rocha e Fernando Luís Camargos Araújo, re-
alizaram na sexta-feira (8/4) uma visita à unidade da DPMG 
em Barbacena. Na ocasião foram tratados assuntos insti-
tucionais, dentre eles a futura instalação da nova sede da 
Defensoria Pública de Minas Gerais em Barbacena.

As defensoras e defensores públicos Sidnei Henrique da Silva, Fer-
nando Luís Camargos, Marco Aurélio Brazil, Darcilene Pereira, Felipe 

Rocha Panconi, Wilson Hallak Rocha, Cássia Rejane Chiericato e Ál-
varo Lima Guimarães Costa durante a visita à unidade de Barbacena

DPMG participa do lançamento da pedra fundamental da Apac em Janaúba

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-participa-do-lancamento-da-pedra-fundamental-da-apac-em-janauba/
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Foi inaugurada na segunda-feira (18/4) a primeira 
Central de Monitoramento de Prevenção à Violência 
Doméstica e Familiar do Estado de Minas Gerais, com o 
objetivo de mapear, organizar e otimizar informações re-
lativas à prática da violência doméstica e familiar contra 
mulheres e meninas. A defensora pública-auxiliar da De-
fensoria Pública-Geral e coordenadora estadual de Pro-
moção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Samantha 
Vilarinho Mello Alves, representou a Defensoria Pública 
de Minas Gerais (DPMG) no evento.

Além dela, estavam presentes a ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Cristiane 
Britto; a superintendente da Coordenadoria da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadora 
Ana Paula Caixeta; entre outras autoridades.

O defensor público-geral Gério Patrocínio Soares re-
presentou a Instituição na cerimônia de lançamento da 
série “Segunda Pele – O Preço da Ordem”, uma produção 
ficcional da Polícia Militar de Minas Gerais inspirada em 
ocorrências reais e no cotidiano dos policiais mineiros. 

O evento aconteceu na quarta-feira (20/4), em Belo 
Horizonte, com a presença do comandante-geral da 
PMMG, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, entre outras 
autoridades, e do elenco.

DPG Gério Soares (primeiro à direita) acompanhado pelo diretor-
-executivo da TV Alterosa, Ricardo Carilini; coronel Giovani; diretor 

de Comunicação Organizacional da PMMG, coronel Gilmar Luciano 
Santos; e pelo presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas 

Gerais, desembargador Rúbio Paulino Coelho

Defensor-geral prestigia lançamento de série ficcional da Polícia Militar
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

DPMG marca presença na inauguração da Central de Monitoramento de 
Prevenção à Violência Doméstica e Familiar do Estado

MUNDO OFICIAL

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Defensora pública Samantha Vilarinho (primeira à direita) na soleni-
dade de inauguração da Central de Monitoramento de Prevenção à 
Violência Doméstica e Familiar do Estado de Minas Gerais

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2020/02/PE-Resultados-A4-O7-03-2022_baixa2-compactado.pdf
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BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Ascom/DPMG

ACONTECE NA DPMG

MUNDO OFICIAL
Defensor-geral participa da cerimônia do Dia da Inconfidência em Ouro Preto

O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Pa-
trocínio Soares, representou a Instituição na cerimônia 
em celebração ao Dia da Inconfidência, na quinta-feira 
(21/4), em Ouro Preto.

Em seu pronunciamento, o governador Romeu Zema 

destacou a atuação dos profissionais da saúde, a impor-
tância da ciência e da vacina e a superação da pandemia 
para a retomada da normalidade. Nos últimos dois anos 
o evento não foi realizado devido às medidas de preven-
ção à Covid-19.

Neste ano, a Medalha da Inconfidência, maior hon-
raria concedida pelo Estado de Minas Gerais, será en-
tregue em outro momento aos indicados em 2022 e 
também em 2020 – quando o evento não foi realizado 
devido à pandemia. Em 2021, não houve indicados. Ao 
todo, são 170 homenageados, entre eles o subdefen-
sor público-geral de Minas Gerais, Nikolas Katopodis. O 
Grande Colar será entregue ao senador mineiro e presi-
dente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.

Também estiveram presentes na solenidade o defen-
sor público Bruno Barcala, coordenador da Defensoria 
da Saúde, na Capital, e o presidente da Associação das 
Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais 
(ADEPMG), Fernando Martelleto.Gério Patrocínio Soares compôs o dispositivo de honra 
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