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Mutirão promovido pela DPMG e Banho de Amor alcança
cerca de 800 atendimentos a pessoas vulnerabilizadas em BH
Durante as ações, a Defensoria de Minas oferece prestação de assistência jurídica nas áreas
cível, de saúde, da família, criminal e de execução penal à população em situação de rua

Parceria Defensoria Pública de Minas e Associação Banho de Amor em ação no centro da capital
FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

O mutirão Banho de Amor – parceria da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) com a
Associação Banho de Amor – alcançou mais de
800 atendimentos nas primeiras quatro edições
de 2022. Durante as ações, a DPMG deu encaminhamento a 26 demandas, entre assistência
jurídica gratuita e ações de garantia da dignidade
humana e cidadania.
As defensoras públicas Déborah Picinin Muzzi
(em atuação na área da Família) e Vanessa Maria
de Miranda Pontes (da área Criminal) prestaram
atendimento juntas nos dias 14 e 28 de junho. Já
as defensoras públicas Marcella Moraes Pereira
das Neves (da área Criminal) e Isméria Tupinambá
de Lellis Branquinho (de Família) atuaram nas mobilizações dos dias 21 de junho e 5 de julho.
Além da assistência jurídica, a iniciativa
ofereceu também cuidados pessoais, lanche, doação de roupas, cobertores, alimentos, máscaras
de proteção contra a Covid-19 e atendimento médico, psicossocial e de qualificação profissional.

PRÓXIMOS ATENDIMENTOS
As ações prosseguem todas as terças-feiras,
em diferentes pontos na capital.
• 12 de julho – esquina das ruas Tamoios com
Mato Grosso, Centro.
• 19 de julho – Praça da Estação, Rua Aarão Reis,
nº 423, em frente à Estação Ferroviária, Centro.
• 26 de julho – Praça Afonso Vaz de Melo, entrada pela Rua Itapecerica, em frente ao nº 185,
Lagoinha.
• 2 de agosto – Praça da Estação, Rua Aarão Reis,
nº 423, em frente à Estação Ferroviária, Centro.

Leia a matéria na íntegra
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AÇÕES EM DESTAQUE
DPMG participa de acordo entre Tribunal de Justiça e Prefeitura
para assistência à população em situação de rua em BH
Acordo assinado na quinta-feira (30/6) entre
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e
a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com participação da Defensoria Pública de Minas Gerais
(DPMG), estabeleceu critérios para acolhimento e
atendimento à população de rua na capital.
A defensora pública Júnia Roman Carvalho, em
atuação na Defensoria Especializada dos Direitos
Humanos, Coletivos e Socioambientais, participou
na audiência pré-processual que celebrou o termo. O documento estabelece os critérios de atuação do município junto à população em situação
de rua para garantir a dignidade do grupo.
A audiência foi presidida pela desembargadora
Ângela de Lourdes Rodrigues, coordenadora do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Social (Cejusc Social), do TJMG. O acordo

Representantes de vários segmentos participaram da
audiência no Tribunal de Justiça
FOTO: RIVA MOREIRA/TJMG

envolve também a Pastoral de Rua – Arquidiocese
de Belo Horizonte e o Movimento Nacional da População de Rua, e estabeleceu sete pontos para
enfrentamento da realidade.

Leia na íntegra e veja os pontos

Defensoria de Minas atua em defesa dos direitos de crianças e
adolescentes à liberdade religiosa e à convivência familiar
Atuação é coletiva e foi motivada pelo caso de uma adolescente de Ribeirão das Neves levada
a um abrigo municipal após participar de ritual religioso
Em uma atuação educativa e preventiva contra
o racismo religioso, a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) instaurou procedimento administrativo de tutela coletiva para assegurar os
direitos fundamentais de crianças e adolescentes
à liberdade religiosa, sem discriminação.
A Instituição tomou conhecimento de que uma
adolescente do município de Ribeirão das Neves,
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teria
sido retirada da guarda de sua mãe e levada ao
acolhimento institucional, devido à participação
em culto religioso de matriz africana. Diante de
uma possível atuação discriminatória do Sistema de Garantia de Direitos no Município contra
a adolescente e sua família, a Defensoria Pública instaurou procedimento para apurar o caso
e evitar que isso volte a acontecer em outros

conselhos tutelares no Estado de Minas Gerais.
O procedimento foi instaurado pela DPMG
no dia 15 de junho, por meio da Assessoria de
Coordenação Estratégica de Defesa e Promoção
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes
(CEDEDICA) e da Coordenadoria Estratégica em
Tutela Coletiva (CETUC).

Leia na íntegra

DEU NA MÍDIA
Acompanhamento da DPMG no caso de
intolerância religiosa em Neves foi notícia

Bom Dia Minas /TV Globo
Veja outros destaques no site da DPMG

Inscrições para o Casamento Comunitário de Ipatinga são
prorrogadas até 15 de julho
Foram prorrogadas até o dia 15 de julho
as inscrições para o Casamento Comunitário
que a Defensoria Pública de Minas Gerais vai
promover em Ipatinga, no Vale do Aço.

A iniciativa é para casais residentes no município e que sonham se casar, mas não têm condições de arcar com as taxas dos cartórios.
Interessados devem se cadastrar presencialmente na Unidade da DPMG em Ipatinga, na Rua
Poços de Caldas, 69, 2º andar, Centro (veja mais
informações no quadro abaixo).
A cerimônia será realizada no dia 3 de agosto,
no Teatro Zélia Olguin, na Avenida Itália 1.890,
bairro Cariru, às 19 horas.

Veja aqui lista de documentos necessários
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VISITAS INSTITUCIONAIS

Defensora-geral de Minas faz visitas de cortesia ao Tribunal de Justiça
Na quinta-feira (7/7), a defensora pública-geral
do Estado, Raquel da Costa Dias, fez uma visita
institucional de cortesia ao presidente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, desembargador José
Arthur Filho (veja matéria da posse nesta página).
Durante o encontro foram tratados assuntos
institucionais, entre eles, a realização de um mutirão, em um esforço concentrado de cooperação
entre os dois órgãos, para julgar processos paralisados há mais de 100 dias e que estão ligados à
Defensoria Pública de Minas Gerais.
Conforme destacou o presidente do TJMG, o
mutirão vai englobar processos ligados às mediações e conciliações na área de Família, cujos
litígios penalizam muitos os envolvidos, principalmente os mais pobres.
1º vice-presidente – Raquel da Costa Dias e demais
representantes da DPMG também fizeram uma visita de cortesia ao 1º vice-presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador Alberto Vilas Boas.

Além da defensora-geral, Raquel da Costa Dias, e do
presidente do Tribunal, desembargador José Arthur Filho, estavam presentes a juíza auxiliar da Presidência
do TJMG, Marcela Maria Pereira Amaral Novais; a chefe
de Gabinete e o defensor público-auxiliar da Defensoria-Geral, Caroline Teixeira e Rafael Lins, respectivamente;
a coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias da
DPMG, Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser; e o defensor público Alfredo Emanuel Farias de Oliveira, coordenador da Defensoria Especializada de Segunda Instância
e Tribunais Superiores – Cível/Direito Público
FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

Membras e membros da DPMG com o 1º vice-presidente
do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas

Visita à desembargadora Hilda Teixeira da Costa na Ceajur

Ceajur – Ainda na quinta-feira, acompanhada pela
chefe de Gabinete, pela coordenadora de Projetos
e pela coordenadora da Defensoria Especializada
dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes / Ato
Infracional, defensora pública Ana Paula Coutinho
Canela e Souza, a defensora-geral Raquel da Costa
Dias se reuniu com a coordenadora-geral do Comitê de Justiça Restaurativa do TJMG, desembargadora Hilda Teixeira da Costa.

Na ocasião, as defensoras públicas visitaram
as instalações da Central de Apoio à Justiça Restaurativa (Ceajur), onde estão concentradas as
iniciativas do TJMG relacionadas à justiça restaurativa no âmbito da comarca de Belo Horizonte.
Localizada nas dependências do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de
Ato Infracional (CIA-BH), a Ceajur foi inaugurada
em junho último.

MUNDO OFICIAL

Defensora-geral participa da solenidade de posse do novo presidente do TJMG
FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Desembargador José Arthur Filho (à direita) toma posse como
presidente do TJMG, sucedendo Gilson Soares Lemes, juntamente com os demais dirigentes para o biênio 2022-2024

A defensora pública-geral do Estado, Raquel da
Costa Dias, participou da cerimônia de posse do novo
presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
para o biênio 2022-2024, desembargador José Arthur
Filho. A solenidade aconteceu na sexta-feira (1º/7),
no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. José Arthur Filho sucede Gilson Soares Lemes.
A defensora pública-geral compôs o dispositivo de
autoridades. Presentes também o corregedor-geral
da DPMG, defensor público Galeno Gomes Siqueira;
o coordenador da área de Saúde na capital, defensor
público Bruno Barcala; e o presidente da ADEPMG,
defensor público Fernando Campelo Martelleto.
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MUNDO OFICIAL • INSTITUCIONAL

Subdefensor-geral do Estado participa de solenidade de posse
do novo presidente e da 64ª reunião do Condege
O subdefensor público-geral de Minas Gerais,
Nikolas Stefany Macedo Katopodis, representou
a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
na solenidade de posse do novo presidente do
Conselho Nacional de Defensoras e Defensores
Públicos-Gerais (Condege), Florisvaldo Fiorentino
Junior, e na 64ª reunião ordinária do colegiado, a
primeira sob a nova direção. Os eventos ocorreram nos dias 4 e 5 de julho, em São Paulo.
O novo presidente iniciou a reunião de terça-feira (5/7) com boas-vindas e se colocou à disposição de todas e todos. No decorrer do encontro,
DPGs parabenizaram Florisvaldo pela cerimônia
de posse, na noite anterior.
64ª reunião ordinária – Um dos principais debates disse respeito ao período eleitoral. Discutiu-se
a importância de iniciativas de educação em direitos relativos ao pleito e a atuação das Defensorias

64ª reunião ordinária do Condege, realizada em São Paulo
FOTO: CONDEGE

Públicas Estaduais na salvaguarda das liberdades
de manifestação e circulação dos cidadãos, em especial nos dias de votação.

Veja a matéria na íntegra com os outros
assuntos da reunião

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

DPMG debate ressocialização e reinserção de adolescentes e
adultos privados de liberdade na Câmara de Sete Lagoas
As defensoras públicas Danielle Fróes Soares
dos Santos e Juliana Teichmann dos Santos, ambas em atuação na Defensoria Pública de Minas
Gerais em Sete Lagoas, participaram de audiência pública sobre a ressocialização e reinserção no
mercado de trabalho de adultos e adolescentes
privados de liberdade. A reunião aconteceu no dia
27 de junho, na Câmara Municipal de Sete Lagoas.
Representando a DPMG, Danielle Fróes falou sobre a importância da participação do poder público, da sociedade civil e empresários na
disponibilização de cursos profissionalizantes
e oferta de trabalho para a ressocialização dos
egressos do sistema socioeducativo, bem como
do sistema prisional.

Defensora pública Danielle Fróes durante sua participação
na audiência na Câmara de Sete Lagoas

PUBLICAÇÕES
8ª edição da Revista da Defensoria de Minas receberá artigos até 15/8
O prazo para envio de artigos para a edição nº 8
da Revista da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais foi prorrogado para o dia 15 de agosto.
“Direitos Humanos: extensão, desafios e perspectivas” é o eixo temático desta edição.
Os artigos deverão ser encaminhados até o dia
15 de agosto, exclusivamente por mensagem eletrônica dirigida ao e-mail: revista@defensoria.mg.
def.br, contendo também um breve currículo de
quem assina o trabalho.

Acesse aqui o Edital e o Aditivo
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ESCOLA SUPERIOR

Representatividade da mulher negra e indígena é tema do Módulo IV
do Curso de Gênero e Raça/Etnia. Veja no canal da DPMG
A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio
da Escola Superior (Esdep-MG), abriu na quarta-feira (6/7) o Módulo IV do “Curso de Formação Continuada em Gênero e Raça/Etnia: Uma Perspectiva
Interseccional da Defensoria Pública”. O foco dos
debates foi: população negra e indígena na sociedade atual, representatividade, o racismo e
machismo estrutural, bem como criminalização e
base histórica da pobreza no Brasil. O evento tem
o apoio da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEPMG).
Atuaram como facilitadoras dessa edição a mestra em Direito Público, professora de Direito Internacional, primeira mulher indígena a ingressar na
Defensoria Pública e indígena do povo Tuxá, defensora pública Aléssia Bertuleza, da Bahia; e a advogada e presidenta da Comissão de Promoção da
Igualdade Racial da OAB da Bahia, Dandara Amazzi.

Também participaram a defensora pública-auxiliar da Defensoria Pública-Geral e coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos Direitos
das Mulheres, Samantha Vilarinho; e a defensora
pública membra do Conselho Superior da DPMG,
Liliana Fonseca, que foi mediadora da conversa.

Leia na íntegra e acesse o link
Próxima edição – A próxima edição do Módulo IV
será no dia 15 de julho (sexta-feira), de 9 às 11h.

Nos 32 anos do ECA, Defensoria Pública de Minas fará seminário
para debater a atuação como Defensora da Criança
O seminário em comemoração ao 32º aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA será nos dias 13 e 14 de julho no auditório
da DPMG, em Belo Horizonte. O encontro, voltado
para o público interno, discutirá a nova função da
Defensoria da Criança e construção de modelos
de trabalho. Serão palestrantes o defensor público
Adriano Leitinho, do estado do Ceará; o gerente de
Advocacy, Itamar Batista, também com atuação n
área desde 1986; e o defensor público de Minas
Gerais, Heitor Teixeira, da Especializada dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.

Saiba mais
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