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Defensoria Pública de Minas celebra a família e a garantia de
direitos em mais um Casamento Comunitário em Ipatinga
Evento extrajudicial foi organizado pela unidade de Ipatinga, com o apoio da Coordenadoria
de Projetos, Convênios e Parcerias, e contou com o apoio de parceiros no município
FOTO: MARCELO SANT’ANNA

Cerimônia repleta de emoção, realizada no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, oficializou a união de 30 casais
PÁGINA 2

Defensoria de Minas tem substancial ampliação de
atuação nas Câmaras de Direito Público do TJMG
Nos últimos meses, houve expressivo aumento das demandas encaminhadas pela DPMG
à segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado
O dado é apontado pela Defensoria Especializada de Segunda Instância e Tribunais
Superiores – Desits/Direito Público, em relatório encaminhado ao Conselho Superior da
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).
Os números fornecidos pelo Centro de
Padronização da Prestação Jurisdicional na
2ª Instância (Ceinjur-TJMG) revelam acrésci-

mo de 40% do acervo processual com participação da Defensoria Pública de Minas, em
relação ao mês de abril, quando havia cerca
de 6.800 processos. Em julho, o quantitativo
apontado foi de 9.500 processos. A maioria
das demandas é das áreas de família, infância
e juventude e saúde.

Leia na íntegra

Seminário da Defensoria Pública de Minas em parceria com
a Escola de Saúde Pública debate direito à saúde

PÁGINA 6

NESTA EDIÇÃO
> Ações em destaque

PÁG. 2, 3 e 4

> Nota de pesar

PÁGINA 5
PÁG. 6 e 7

> Na mídia

PÁG. 3 e 4

> Escola Superior | Inspirando novas atitudes

> Institucional

PÁGINA 5

> Procedimentos e comunicados internos

PÁG. 9 e 1O

BOLETIM DA DPMG Nº 2O3 • Resumo das notícias e comunicados • 1 a 7 de agosto de 2O22 • Pág. 2

AÇÕES EM DESTAQUE

Defensoria Pública de Minas celebra a família e a garantia de
direitos em mais um Casamento Comunitário em Ipatinga
O sonho de assistidas e assistidos de Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, de oficializar a união
aconteceu na noite da quarta-feira (3/8) no Teatro
Zélia Olguin, bairro Cariru, quando 30 casais selaram com um sim o compromisso matrimonial. O
evento foi organizado pela unidade da Defensoria
Pública de Minas Gerais (DPMG) em Ipatinga, com
o apoio da Coordenadoria de Projetos, Convênios
e Parcerias (CooProC). A cerimônia contou com a
participação de membros da Instituição, autoridades locais e parceiros do município.
Em seu pronunciamento, representando a defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel
da Costa Dias, a coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias da DPMG, defensora pública
Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser, destacou a
importância da iniciativa como um instrumento
de inclusão social.
Gestora do Casamento Comunitário de Ipatinga, em seu pronunciamento a defensora pública
Izabella Nogueira falou sobre a mobilização, destacou a iniciativa da Defensoria Pública e a importância do evento para a sociedade.

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA

Compuseram o dispositivo: defensor público Alexandre Heliodoro, representando a Associação das Defensoras e dos
Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG); vereador
Zé Terez, 2º secretário da Câmara Municipal; prefeito de
Ipatinga, Gustavo Nunes; defensoras públicas Izabella Nogueira, Michelle Glaeser e Monica Marçal; diretora do Foro,
juíza Josselma Lages; representante do Cartório de Ipatinga, Antônio Carlos dos Santos; e o pastor Flávio Duarte

A defensora pública
Izabella Nogueira, gestora
do evento: “Constituir
família é um direito de
todas e todos”

A emoção dos presentes foi maior quando do
anúncio da entrada das damas de honra que, de
forma solene, anunciaram a chegada do momento tão esperado pelos nubentes.
Coube ao pastor evangélico Flávio da Silva
Duarte, membro da Igreja Presbiteriana do Bom
Retiro de Ipatinga, conduzir a cerimônia.

O ápice da festa foi a troca de alianças e o tradicional
“pode beijar a noiva” dito pelo celebrante

Defensora pública Michelle
Glaeser, representando a
Defensoria Pública-Geral:
“Transformar a vida
das pessoas”

Pastor Flávio
Duarte conduziu a
cerimônia: "É um
momento ímpar.
Casamento é uma
instituição divina.
Então ver tantas
pessoas ainda
acreditando no
casamento nos
enche de satisfação e nos motiva a
querer participar e
a incentivar

continua >>
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AÇÕES EM DESTAQUE

DPMG celebra a família e a garantia de direitos em Ipatinga
>> continuação

Apoio de parceiros – A Defensoria Pública, em razão de restrições orçamentárias, busca o apoio de
empresas e instituições para a realização do evento
e viabilizar as ações desenvolvidas junto a empresas, profissionais liberais, voluntárias e voluntários.

Leia na íntegra

Concluída a cerimônia comunitária e entrega das
certidões de casamento, os noivos foram convidados a
participar de um sorteio

Casal relata
a emoção de
participar do
Casamento
Comunitário
em Ipatinga

Clique aqui para assistir o vídeo

Defensoria de Minas abre inscrições para novos eventos
Francisco Sá – A iniciativa acontece em parceria
com a direção da unidade prisional de Francisco
Sá e com o Ofício de Registro Civil das Pessoas
Naturais do município. A intenção é promover a
formalização do vínculo matrimonial no aspecto
civil de casais em que um dos nubentes esteja privado de liberdade na penitenciária. As inscrições
na sede da DPMG em Francisco Sá.

Pedro Leopoldo – Casais residentes no município
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que
sonham se casar, mas não têm condições de arcar
com as taxas dos cartórios, podem procurar a unidade local da Defensoria e se inscrever a partir do
dia 9 de agosto: Rua Benedito Valadares, nº 188 –
6° andar, Centro. A cerimônia será realizada no dia
16 de novembro em local a definir.

Saiba mais

Saiba mais

 DEU NA MÍDIA
Casamento Comunitário realizado em
Ipatinga repercute na região
Inter TV
Portal Vale 24 Horas
Portal MaisVip

Defensoria de Minas abre inscrições
para o Casamento Igualitário
LGBTQIA+ de Belo Horizonte

Inscrições em Francisco Sá e P. Leopoldo

A iniciativa é voltada para casais LGBTQIA+,
com renda familiar até dois salários mínimos e
que residam na capital. Estão sendo oferecidas 50
vagas. As inscrições são gratuitas e vão do dia 1º/8
até 2/9. Interessadas e interessados deverão comparecer à sede I da DPMG (Rua dos Guajajaras,
1707, 6º andar, Barro Preto), de 10h a 16h.

Defensor público fala sobre as inscrições
para o Casamento LGBTQIA+ 2022 em BH

Saiba mais

g1/Grande Minas

Por Dentro de Tudo

Rádio Itatiaia

Outros destaques do Casamento LGBTQIA+

TV Globo/Bom dia Minas
TV Globo/MGTV2
Hoje Em Dia

Impacto
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AÇÕES EM DESTAQUE

DPMG atua no reassentamento de moradores da Vila Arthur de Sá e
viabiliza TAC que garante direitos às famílias

Vila Arthur de Sá, localidade das obras da Via 710

Por meio da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a Defensoria Pública de Minas
Gerais (DPMG), junto com outras instituições, garantiu o reassentamento das famílias da Vila Arthur
de Sá, em Belo Horizonte, em decorrência de obras
da Prefeitura. O acordo foi assinado também por
representantes da Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Prefeitura do município.
O termo prevê o reassentamento da comunidade com o objetivo de garantir dignidade das moradias e auxílio aluguel no valor de R$ 700, que será
pago até que as casas fiquem prontas. Além disso,
por determinação do Termo de Ajustamento, em
caso de descumprimento por parte da Prefeitura
de Belo Horizonte, haverá pena de multa.

Defensoria de Minas e Associação Banho de Amor no atendimento
itinerante à população em situação de rua em Belo Horizonte
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
continua prestando atendimento jurídico a pessoas em situação de rua, em Belo Horizonte, junto
às ações da Associação Banho de Amor.
A cooperação facilita o acesso desse grupo de
pessoas aos serviços oferecidos pela DPMG, seja
judicial com o acompanhamento de processos e
encaminhamento de ações ao Judiciário, como
extrajudicial ou em educação em direitos. O projeto Banho de Amor oferece banho, atendimento
médico, roupas e alimentação, qualificação profissional e atendimento psicossocial, dentre outros.

PUBLICAÇÕES

8ª edição da Revista da Defensoria
de Minas receberá artigos até 15/8
“Direitos Humanos: extensão, desafios e perspectivas” é o eixo temático da edição nº 8. Os artigos deverão ser encaminhados por e-mail – revista@defensoria.mg.def.br, contendo um breve currículo de quem
assina o trabalho.
Acesse aqui o Edital e o Aditivo

Confira as datas e os locais das próximas
ações, sempre às terças e quintas-feiras,
de 18 às 21 horas
Dias 9 e 23/8/2022
Rua dos Tamoios, em frente ao nº 1144,
esquina com rua Mato Grosso, Centro.
Dia 16/8/2022
Praça da Estação, Rua Aarão Reis, nº 423,
em frente à Estação Ferroviária, Centro.
30/8/2022 – Praça Afonso Vaz de Melo,
entrada pela Rua Itapecerica,
em frente ao nº 185, bairro Lagoinha.

 DEU NA MÍDIA
OUTRAS AÇÕES EM DESTAQUE

Defensor público fala sobre aumento no número de pedidos de pensão
alimentícia em Divinópolis

Inter TV

Defensoria de Minas articula novo
acordo para tratamento de saúde das
vítimas da tragédia de Janaúba

Rádio CBN

Investigação defensiva no ordenamento jurídico é tema de programa
com particpação de defensor público

Via Justiça/TV Assembleia

Acesse DEU NA MÍDIA no site da DPMG
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INSTITUCIONAL

Defensora pública-geral faz visita ao presidente do TCE
A defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, fez uma visita de cortesia ao
presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE),
Mauri Torres, na terça-feira (2/8). Raquel, que é
pós-graduada em Controle Externo pela Escola de
Contas e Capacitação Pedro Aleixo, atuou como
servidora do TCE antes de ingressar na Defensoria
Pública de Minas Gerais, em 2005. A chefe de Gabinete da DPMG, defensora pública Caroline Goulart, também participou do encontro. Na ocasião
foram tratados assuntos institucionais.

Defensoria participa de solenidade do XIV Congresso Estadual do MPMG
A defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel
da Costa Dias, participou na quinta-feira (4/8) da abertura do XIV Congresso Estadual do Ministério Público
de Minas Gerais (MPMG). Promovido pela Associação
Mineira do Ministério Público (AMMP), o congresso
teve como tema “Caminhos do Ministério Público e
as fronteiras da inovação”, com debates sobre as diretrizes a serem seguidas na atuação da Instituição.
A chefe de Gabinete da Defensoria Pública de
Minas, defensora pública Caroline Goulart, também
esteve presente na solenidade de abertura.

Defensora-geral Raquel da Costa Dias (4ª posição, a partir
da esq.) compôs a mesa de autoridades

Defensora e defensor público de Sete Lagoas participam de reunião
na 19ª Região Integrada de Segurança Pública
A defensora pública Camila Cortes Rezende Silveira Dantas e o defensor público Daniel Teixeira Dantas se reuniram na sexta-feira (5/8) com o diretor regional da 19ª Região Integrada de Segurança Pública
(Risp), Raimundo Leonardo de Faria. O encontro
aconteceu na cidade de Sete Lagoas. Na reunião, a
defensora e o defensor público, que atuam na área
criminal e execução penal na comarca, abordaram
assuntos sensíveis referentes ao Presídio Promotor
José Costa, localizado em Sete Lagoas.

NOTA DE PESAR

Defensor público Marcelo Dias Baumgratz
A Defensoria Pública de Minas Gerais comunica, com profundo pesar, o falecimento do defensor público Marcelo Dias Baumgratz, no sábado
(6/8). O velório e o sepultamento ocorreram no
domingo (7/8), em Barra do Piraí (RJ).
Marcelo Baumgratz atuava, desde 2010, em
Itamonte, no Sul do estado, onde era coordenador local. Iniciou na Defensoria Pública em 1998,
por meio do 3º concurso para ingresso na carreira. Em toda a sua trajetória na DPMG sempre se
preocupou com a garantia dos direitos e assistência das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Em 2017, Marcelo
Baumgratz foi
agraciado com a
Medalha Desembargador Hélio
Costa, concedida
pelo Tribunal de
Justiça de Minas
Gerais àqueles que
trabalham em prol
da justiça social

Aos familiares e amigos, nossas condolências e
solidariedade.
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ESCOLA SUPERIOR

Seminário da Defensoria Pública de Minas em parceria com a Escola
de Saúde Pública debate direito à saúde
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG),
por meio de sua Escola Superior (Esdep), promoveu, na quinta-feira (4/8), o segundo Seminário
Itinerante das Turmas IX e X do Curso de Especialização em Direito Sanitário da Escola de Saúde
Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG). Com
o tema “Efetivação do Direito à Saúde no Brasil:
perspectivas de atuação conjunta em questões
estruturais”, o encontro foi realizado em parceria
com a ESP-MG.
Ao abrir o evento, a defensora pública-geral de
Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, destacou a
importância da parceria entre as instituições para
a promoção promoção de soluções efetivas no direito à saúde. Também participaram da abertura
o corregedor-geral da DPMG, Galeno Gomes Siqueira; o desembargador Alexandre Quintino
Santiago, representando o presidente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, desembargador José
Arthur Filho; o 2º vice-presidente do TJMG e superintendente da Escola Judicial do Tribunal, desembargador Renato Luís Dresch; o coordenador
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-Saúde), promotor de Justiça Luciano Moreira; e a advogada-geral adjunta Ana Paula Rodarte, representando
o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa.
FOTOS: ALESSANDRA AMARAL/DPMG

Professor
Augusto Afonso
Guerra (ao lado)
e o procurador
Edilson Vitorelli
(foto abaixo),
que participou
virtualmente do
encontro

FOTOS: CECÍLIA PEDERZOLI/TJMG

Defensora-geral Raquel da
Costa Dias:
“parceria
para soluções
conjuntas e
efetivas”

Representantes das instituições na mesa de abertura do
seminário

Palestras – O professor associado da UFMG e pesquisador convidado no Comitê do Fórum do Judiciário para Demandas em Saúde, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Augusto Afonso
Guerra Júnior, e o procurador da República e doutor em Direito, Edilson Vitorelli, palestram, dando
início aos trabalhos da manhã. O defensor público
coordenador da Defensoria Especializada de Saúde, Bruno Barcala Reis, foi o mediador do debate.
Aula magna – Na parte da tarde foi realizada a
aula magna “Interlocução de práticas em saúde”
e a roda de conversa com a equipe de trabalhadores do Consultório na Rua. A temática da aula
foi relacionada à saúde da população em situação
de rua. Participaram a defensora pública Júnia Roman Carvalho, em atuação na Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais; a assessora jurídica do CAO – Saúde, do
Ministério Público, Maria Gabriela Araújo Diniz;
a coordenadora do Consultório na Rua, Priscilla
Victória Rodrigues Fraga; Alessandra Martins Cordeiro, do BH de Mãos Dadas contra a Aids, e integrantes da equipe do Consultório na Rua.
FOTO: MATEUS SOARES/DPMG

A diretora-geral da ESP-MG, Mara Guarino Tanure;
o defensor público Bruno Barcala; e a coordenadora da
Esdep, defensora pública Neusa Guilhermina, na abertura
dos trabalhos técnicos

Aula magna e roda de conversa com a temática ligada às
saúde das pessoas em situação de rua

Leia na íntegra
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Novo módulo do Curso de Gênero e Raça/Etnia sobre acolhimento e
atendimento às mulheres está disponível no canal da DPMG. Assista
Na quarta-feira (3/8), foi realizado o primeiro
encontro do módulo V do “Curso de Formação
Continuada em Gênero e Raça/Etnia: Uma Perspectiva Interseccional da Defensoria Pública”. O
evento abordou a garantia do acolhimento e atendimento antidiscriminatório às meninas e mulheres que chegam à Defensoria Pública.
Foram facilitadoras a educadora social, professora de dança afro e criadora do projeto “O Corpo
em Ação”, Marilda Cordeiro; e a educadora social
e dançarina Scheylla Bacellar, uma das fundadoras
da Coletiva Mulheres da Quebrada, com o foco no
cuidado e no afeto com mulheres do Aglomerado
da Serra. A mediação foi realizada pela coordenadora do Programa Casa das Mulheres, que atende
mulheres em situação de violência doméstica, e
defensora pública em atuação na comarca de Viçosa, Ana Flávia Soares.
A defensora Ana Flávia iniciou o encontro destacando a importância do curso para discussão
sobre vulnerabilidade e para o trabalho da Defensoria Pública, de atuar com um olhar individualizado para cada mulher assistida e sua história.

A educadora social Marilda Cordeiro reforçou a
necessidade do olhar e da escuta humanitária no
momento do atendimento às mulheres lésbicas,
negras, entre outras em uma situação de vulnerabilidade. Sheyla Santana falou sobre a importância de se questionar a estrutura da sociedade
e, consequentemente, fazer uma reflexão sobre o
maior público que acessa à Defensoria atualmente, reforçando a importância da rede e a atuação
coletiva junto a projetos
O evento está disponível no canal da DPMG no
YouTube (c/defensoriamineira).

Assista aqui

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

Defensores públicos participam do 1º Congresso Intergeracional da
Cultura do Cuidado e ressaltam a importância dos direitos da pessoa
idosa e com deficiência
Os defensores públicos Luis Renato Braga Arêas
Pinheiro e Estêvão Machado de Assis Carvalho representaram a Defensoria Pública de Minas Gerais
(DPMG) no 1º Congresso Intergeracional da Cultura do Cuidado. O evento, que ocorreu no sábado
(30/7), teve como tema “O Indivíduo, a Família, a

Defensores públicos Luis Renato Braga Arêas Pinheiro e
Estêvão Machado de Assis Carvalho durante participação
no Congresso Intergeracional

Sociedade e o Estado”. Foi realizado pelo Centro de
Apoio e Convivência (CAC) e pela Escola Superior
Dom Helder Câmara e contou com o apoio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG)
e do projeto institucional “Inclusão Verde Mundo”.
Luis Renato Braga Arêas Pinheiro é gestor do
projeto “Inclusão Verde Mundo – Rede em Proteção”, da DPMG, coordenador-geral da Rede de
Proteção da Pessoa com Deficiência das Instituições do Sistema de Justiça e Instituições Públicas
do Estado de Minas Gerais e membro da Comissão Especial do Direito das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e dos
Defensores Públicos (ANADEP). Estêvão Machado
de Assis Carvalho é coordenador da Defensoria
Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com
Deficiência, em Belo Horizonte.
Em sua participação, Luis Renato abordou os
aspectos da função do Estado e a importância de
que as políticas públicas e as ações afirmativas
cheguem à população vulnerabilizada. Já Estêvão
Machado evidenciou a necessidade e a importância de uma iniciativa, por parte da Defensoria, que
tem sido a criação de áreas especializadas para
assegurar os direitos da pessoa idosa e da pessoa
com deficiência, que por vezes se interrelacionam.

Acesse aqui Congresso na íntegra
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Defensoria Pública de Minas discute ações de combate à violência
contra a mulher em live da CTB Minas
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
participou na segunda-feira (1º/8) do programa
“Giro de Notícias” – uma live semanal produzida
pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB Minas). O objetivo foi abordar o trabalho que tem sido feito pela Instituição no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as
mulheres, para as trabalhadoras e trabalhadores.
A entrevista teve a participação da defensora
pública Samantha Vilarinho Alves, coordenadora
estadual de Promoção e Defesa dos Direitos das
Mulheres, e foi conduzida pela presidente licenciada da CTB Minas, Valéria Morato. A defensora
pública falou sobre o papel da DPMG e esclareceu
os campos de atuação da Instituição.
Com o tema “Defensoria Pública e o Combate

à Violência contra a Mulher”, o bate-papo teve o
objetivo de discutir questões que afetam trabalhadoras e trabalhadores e foi provocado à luz de
alarmante estatística apontada pelo Anuário da
Violência, que mostra aumento significativo no
número de assassinatos praticados contra mulheres em Minas Gerais. De janeiro a maio de 2022 já
foram registrados 142 feminicídios, colocando o
estado como recordista no país.

Leia a matéria na íntegra

Inscrições estão abertas para a Semana Integrada de Proteção de
Dados. DPMG participa da programação
De olho na revolução digital pela qual o mundo passa atualmente, no grande volume de dados gerados diariamente e no tratamento que é
dispensado a esses dados, o Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (TCEMG), a Assembleia Legislativa do Estado de Minas (ALMG),
a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG), a Defensoria Pública de
Minas Gerais (DPMG), o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG) e a Universidade Fumec
promovem, de 17 a 19 de agosto, a primeira Semana Integrada de Proteção de Dados.

As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico https://eeventos.tce.mg.gov.
br/lgpd2022/5500.
O evento, que contará com palestras presencias e virtuais, será realizado na sede do
TCEMG, do TJMG e da DPMG. Pela Defensoria
participam o subdefensor público-geral de Minas Gerais, Nikolas Katopodis, e a encarregada
de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais,
Rafaela Alvarenga.
No primeiro dia, às 10h15, de forma virtual
no auditório do TJMG, o ministro do Superior
Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha faz
a primeira palestra do evento, que segue, no
período da tarde, de forma virtual. No segundo
dia do evento (18 de agosto), o auditório Vivaldi Moreira do TCEMG será palco das palestras.
O auditório da Defensoria Pública de Minas
Gerais recebe o terceiro e último dia do evento
(19 de agosto).

Inscreva-se aqui nas atividades na DPMG.
Saiba mais
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