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Defensoria de Minas faz mutirão em Sete Lagoas para solução
consensual de conflitos relativos a programas de habitação social
Cento e duas famílias moradoras de Sete Lagoas conseguiram, enfim, realizar o sonho da casa
própria ao regularizar a situação de seus imóveis
Por meio do mutirão de conciliação realizado
pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG),
a Companhia de Habitação de Minas Gerais
(Cohab) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), por intermédio do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), 102
famílias moradoras de Sete Lagoas conseguiram
regularizar a situação de seus imóveis.

O mutirão aconteceu durante os dias 6 a 10
de junho, na Unidade da DPMG em Sete Lagoas,
onde foram realizadas 119 sessões de conciliação para negociação de débitos, emissão de escrituras e regularização de imóveis construídos
pela Companhia.

Após 36 anos da compra do imóvel, Maria Helena e Jorge,
que atualmente são divorciados, finalmente terão a propriedade da casa, que foi dividida para ambos. “Sensação
de conquista e vitória. Agora vai ficar tudo certinho, nossa
situação foi regularizada”

Sonho realizado: a chefe de Gabinete da Defensoria Pública-Geral, Caroline Loureiro Goulart Teixeira, fez a entrega
do documento para o senhor Antônio Acrísio Barbosa

LEIA + PÁGINA 2
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DPMG e Vale firmam acordo para indenizações individuais de
afetados por descaracterização de barragem em Itabira
O objetivo é que as pessoas afetadas pela obra
necessária para o descomissionamento da
barragem possam se mudar e restabelecer
seu programa de vida em segurança

FOTO: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

Assinam o documento a defensora pública-geral do Estado, Raquel da Costa Dias (centro) e a
chefe de Gabinete, Caroline Loureiro. À direita,
Humberto Pinheiro, representante da Vale.
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DPMG faz mutirão em Sete Lagoas para solução consensual de conflitos
relativos a programas de habitação social
Para participar do mutirão foram convidados
168 mutuários. Das 119 sessões realizadas, 102
resultaram em acordos, índice superior a 85%.
As negociações permanecem abertas para os
mutuários que não compareceram ao mutirão
ou ainda não fecharam acordo. Sete mutuários
receberam a escritura no encerramento da força-tarefa, na sexta-feira (10/6), durante uma
cerimônia simbólica realizada na Unidade da Defensoria Pública no município.
O mutirão é fruto de convênios assinados pela
Cohab Minas com a Defensoria de Minas, por meio
da Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC), e o TJMG. A parceria visa estimular
a solução consensual de conflitos decorrentes de
programas de habitação social promovidos pela
Companhia em todo o Estado, judicializados ou
não, e promover o equilíbrio da relação jurídica.
Pronunciamentos – Falando em nome dos demais mutuários atendidos pelo mutirão, a senhora Vânia Maria da Costa, que comprou seu imóvel
em 2004 e aguardava a escritura desde que quitou suas prestações, em 2014, agradeceu às instituições e pessoas envolvidas no mutirão. O defensor público Giovani Batista Manzo destacou a
desburocratização e os expressivos resultados alcançados com o mutirão, também manifestados,
com alegria, pelo presidente da Cohab, Weber Dias
Oliveira. Para o juiz de Direito Carlos Alberto de
Faria, a realização do mutirão representa uma forma de “garantir ao cidadão uma ordem justa com
a necessária remoção de obstáculos e adequação do procedimento ao custo, tempo e anseios
sociais”. O defensor público Frederico Newman
Figueiredo Araújo destacou os dois pilares de
sustentação do mutirão – a atuação em rede e a
busca de solução não conflituosa e extrajudicial.

Leia na íntegra
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Compuseram o dispositivo da cerimônia simbólica: o coordenador do Cejusc Sete Lagoas, juiz de Direito Carlos Alberto de Faria; o prefeito Duílio de Castro Faria; o coordenador da Defensoria de Minas em Sete Lagoas, defensor
público Frederico Newman Figueiredo Araújo; a chefe de
Gabinete da Defensoria Pública-Geral, Caroline Loureiro
Goulart Teixeira; o presidente da Cohab, Weber Dias Oliveira; a coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias
da DPMG, Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser; a vereadora Ana Carolina Canabrava; o diretor-presidente da
Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de
Minas Gerais (ADEPMG), Fernando Campelo Martelleto;
o diretor da OAB Sete Lagoas, Saulo de Souza Fariah, representando o presidente da entidade; o major Soares,
representando o comandante do 25º Batalhão da PMMG;
a delegada de Polícia Civil Fernanda Mara de Assis Costa,
representando o chefe do 19º Departamento de Polícia
Civil de Sete Lagoas; e o coordenador do Atendimento da
DPMG na Capital, defensor público Giovani Batista Manzo
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Mutirão de conciliaçao relativo a
programa de habitação em Sete Lagoas
foi notícia na região
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DPMG e Vale firmam acordo para indenizações individuais
de afetados por descaracterização de barragem em Itabira
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e
a empresa Vale S.A. assinaram novo termo de compromisso relativo a indenizações de direitos individuais na sexta-feira (3/6). Desta vez, o acordo contempla a população que será afetada pela obra que
está sendo construída em Itabira pela mineradora,
para descomissionamento da Barragem Pontal.
Com o Termo de Compromisso Específico (TCE),
a Vale compromete-se a indenizar os danos materiais, econômicos e morais resultantes da construção das intervenções para descaracterização e da
remoção de famílias dela decorrentes.
O TCE oferece às atingidas e atingidos a possibilidade de uma terceira via para solução, sem
excluir as já existentes, que são levar à Justiça o
próprio caso ou ter o seu pleito indenizatório analisado em um processo coletivo, por meio de uma
Ação Civil Pública.
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A assinatura aconteceu no Gabinete da Defensoria-Geral, com a presença (em sentido horário) dos defensores
públicos Felipe Soledade, Aylton Rodrigues Magalhães e
Antônio Lopes de Carvalho; da chefe de Gabinete, Caroline
Loureiro; da defensora-geral Raquel da Costa Dias; e dos
representantes da Vale Humberto Pinheiro, Lilian Maia
Simões, Lourenço Rabelo, Luiz Henrique Medeiros e Luiz
Fernando Martins

Leia a matéria na íntegra
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Condege elege Diretoria Executiva para biênio 2022-2023
O Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) elegeu na quinta-feira (9/6) a nova Diretoria Executiva. A eleição
para gestão do biênio 2022/2023 aconteceu durante a 63ª reunião ordinária, sediada na Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO),
com a presença da defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, e do subdefensor público-geral Nikolas Macedo Katopodis.
A partir da sexta-feira (10/6), está à frente do Colegiado, como presidente, o defensor público-geral
de São Paulo, Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior;
como vice-presidente, o defensor público-geral do
Amazonas, Ricardo Queiroz Paiva; como secretário-executivo, o defensor público-geral do Pará, João
Paulo Carneiro Gonçalves Ledo; como secretária
adjunta, a defensora pública-geral do Mato Grosso
do Sul, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira; e como

coordenador de Comissões, o defensor público-geral do Paraná, André Ribeiro Giamberardino.
O presidente eleito, Florisvaldo Fiorentino,
afirmou que assumir a presidência do Condege é
motivo de grande orgulho e enorme responsabilidade, especialmente após as exitosas gestões anteriores. “A representação nacional das Defensorias Públicas estaduais ganha relevo especial em
um contexto de grandes desafios, que reclama
uma constante ampliação da presença da Defensoria pelos quatro cantos do País”, declarou.
Reunião – A 63ª reunião ordinária teve ainda
como pauta demandas legislativas e judiciárias,
apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria
Executiva (administração 2021/2022) e outros temas de interesse das Defensorias Públicas.
Com informações do Condege.

Defensoras e defensores públicos-gerais na 63ª reunião do Condege, realizada em Palmas (TO)
FOTO: LOISE MARIA
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Defensoria Pública participa de solenidade de assinatura de protocolo
de intenções entre o Governo de Minas e o MP
A chefe de Gabinete da Defensoria-Geral, defensora pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira (na foto, primeira, à esquerda), representou

a defensora-geral Raquel da Costa Dias na solenidade de assinatura do Protocolo de Intenção
entre o Governo de Minas e o Ministério Público,
que marcou o lançamento do Programa Juntos
por Minas. A cerimônia aconteceu na terça-feira
(7/6), na Cidade Administrativa, com a presença
do governador Romeu Zema e do procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, além de
outras autoridades.
O protocolo de intenções tem a missão de viabilizar o programa Juntos por Minas. O objetivo é colaborar com o MPMG na identificação de projetos de
interesse público prioritários para receber recursos
de fundos ou obrigações impostas em acordos ou
em Termos de Ajustamento de Conduta.

Defensoria de Minas prestigia relançamento de livro no TJMG
A defensora pública-geral do Estado, Raquel da
Costa Dias, foi representada pelo defensor público-auxiliar da Defensoria-Geral, Alexandre Henrique Oliveira Barbosa, na cerimônia de relançamento do livro “Memórias do Juiz mais antigo do
Brasil”. O evento aconteceu na terça-feira (7/6),
no Salão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG).
De autoria do juiz mineiro Hermenegildo de Barros, a obra foi lançada pela Imprensa Nacional em
1942, com tiragem limitada de 500 exemplares.
Esta edição comemorativa, publicada pelo TJMG,
por meio da Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes (Ejef) e da Associação dos Magistrados
Mineiros (Amagis), mantém as características originais da obra, que traz pensamentos, reminiscências e histórias do juiz Hermenegildo de Barros.
O coordenador da Defensoria Especializada
de Saúde, defensor púnlico Bruno Barcala Reis,
também prestigiou o evento, que contou com a
presença do presidente do TJMG, desembargador
Gilson Lemes; do 2º vice-presidente do Tribunal
e superintendente da Ejef, desembargador Tiago
Pinto; e do presidente da Amagis, juiz Luiz Carlos
Rezende e Santos; entre outras autoridades.

O defensor público Alexandre Barbosa (2ª posição, à direita) representou a DPMG na solenidade
FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG
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Atuação da Defensoria do Estado garante indenização em
ação de reintegração de posse em Ituiutaba
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
alcançou êxito na defesa do assistido A.F.F. em
ação de reintegração de posse movida pelo Município de Ituiutaba, conseguindo para o assistido
indenização pelas benfeitorias realizadas no bem
(autos n. 0056764-54.2016.8.13.0342).
O caso foi ajuizado em 2016, quando o Município alegou que A.F.F havia invadido um terreno de

propriedade municipal sem autorização, permissão ou concessão de uso, pleiteando liminarmente a desocupação compulsória e a destruição das
construções realizadas. O Juízo deferiu a liminar
de reintegração de posse. A Defensoria Pública
então interpôs agravo de instrumento e conseguiu a interrupção da decisão.

Leia na íntegra
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Defensoras e defensores públicos de Minas atuam em prol
de penitenciárias femininas
Na segunda-feira (6/6), a defensora pública
Ana Paula Carvalho Starling Braga, em atuação
na Defensoria de Execuções Penais em Belo
Horizonte, realizou uma visita a Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados (Apac)
Feminina de Belo Horizonte. Estavam presentes também defensoras e defensores da sétima

e oitava turmas do Curso de Orientação e Preparação das Defensoras e Defensores Públicos
aprovados no VIII concurso. A visita teve como
objetivo apresentar aos defensores e defensoras
públicas a metodologia apaqueana, como uma
forma de valorização e certificação da ressocialização de recuperandas da Apac Feminina.
Penitenciária Estevão Pinto – Em maio, dentro das comemorações do Dia das Mães, foi
realizada a doação de kits de higiene pessoal
às detentas do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto. Os kits foram doados por
intermédio da defensora pública Juliana de
Carvalho Bastone, que participou da entrega
às internas junto com os defensores públicos
da Defensoria Pública de Execuções Penais.

Coordenador da Rede de Proteção da Pessoa com Deficiência
participa de reunião na Defensoria da União em Belo Horizonte
O defensor público e coordenador-geral da
Rede de Proteção da Pessoa com Deficiência das
Instituições do Sistema de Justiça e Instituições
Públicas do Estado de Minas Gerais, Luis Renato
Arêas Pinheiro, participou na sexta-feira (3/6) de
reunião na Defensoria Pública da União, em Belo
Horizonte. O objetivo do encontro foi articular
uma parceria estável e estratégica com a Defensoria Pública da União na defesa dos direitos das
pessoas com deficiência, com enfoque na atuação
extrajudicial na resolução dos conflitos.

Além do defensor
de Minas Gerais,
Luis Renato Arêas
(à direita), participaram também
os defensores
públicos federais
Giêdra Cristina
Pinto Moreira,
Larissa Arantes
Rodrigues e
Guilherme
Machado Mattar

Defensora pública aborda empoderamento feminino na Associação
das Mulheres e Amigas de Caeté
No sábado, dia 4 de junho, a defensora pública-auxiliar da Defensoria Pública-Geral e coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Samantha Vilarinho Mello
Alves, palestrou sobre empoderamento feminino na Associação das Mulheres e Amigas de
Caeté (ASMAC).
A Associação tem como objetivo criar e fortalecer as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento e amparo da mulher, bem como projetos

de iniciativa popular e percentual de cotização da
mulher no mercado de trabalho do município.
Estavam presentes as defensoras populares
Maria Vilela Marti, como organizadora, e Edinea
dos Santos. Também participaram a deputada estadual e procuradora-geral da Mulher da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Ione
Pinheiro; a secretária municipal de Assistência
Social, Úrsula Cristina Ângelo Coelho Ferreira; e a
vereadora de Caeté, Silvinha Oliveira.
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Nova edição do ‘Drops dos Tribunais’ já está disponível
O Núcleo de Atuação da Defensoria Pública de
Minas Gerais junto aos Tribunais Superiores lançou a 3ª edição deste ano do boletim informativo
“Drops dos Tribunais”.
Além de apresentar entendimentos do STJ na
área Criminal, esta edição informa sobre Termo

de Cooperação celebrado por intermédio do
Condege para viabilizar uma atuação estratégica e conjunta ainda mais ampla das Defensorias
Públicas dos Estados e do Distrito Federal nos Tribunais Superiores.

Clique aqui para ler.

Conjur publica artigo de defensora e defensor público de Minas sobre
necessidade do ingresso de membros da Defensoria nos tribunais
A defensora pública Renata Martins de Souza,
doutora em Direito Público, mestre em Teoria do
Direito, professora de graduação do curso de Direito, e o defensor público Gustavo Dayrell, membro do Conselho Superior da Defensoria Pública
de Minas Gerais (DPMG), publicaram na revista
eletrônica Consultor Jurídico (ConJur) o artigo “Do
necessário ingresso de membros da Defensoria
Pública nos tribunais”.

O artigo trata a importância de possibilitar uma
roupagem mais democrática, diversa e sensata
para as decisões tomadas pelos tribunais, por
medida que possibilite o ingresso de defensoras
e defensores públicos nos tribunais brasileiros,
que assegurem um olhar atento e humanizado às
pessoas e grupos vulnerabilizados. A publicação é
datada da terça-feira, 7 de junho.

A 8ª edição da Revista da DPMG terá
como eixo temático “Direitos Humanos:
extensão, desafios e perspectivas”

CURSOS E EVENTOS

Clique aqui para ler o artigo.

Os trabalhos podem ser enviados até dia 20 de
junho de 2022
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